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Programajánló májusra
A Nagyváradi Szigligeti Színház társulatai ezúttal
is változatos darabokkal várják a közönséget.
A Varadinum kulturális rendezvénysorozat
részeként vendégjátékokat terveztek.
A filharmóniabeli koncerteket csütörtökönként
este 7-től a Bartók–Enescu teremben tartják,
a bérletek érvényesek.
Szigligeti Színház
13., vasárnap 19 óra, nagyszínpad,: A kaukázusi krétakör – Szigligeti Társulat; a XXVII.
Festum Varadinum zárógálája;
28., hétfő 19 óra, Szigligeti Színház, Nagyterem: Hídavatás;
29., kedd 17 óra, Szigligeti Színház, Nagyterem: Senki madara;
31., csütörtök 19 óra, Szigligeti Stúdió:
Vakfolt.

Lilliput Társulat
14., hétfő 11 óra, Árkádia színpad: A boldog herceg;
15., kedd 11 óra, Árkádia színpad: A boldog herceg;
27., vasárnap 11 óra, Árkádia színpad: Szerencsés János, avagy az ördög három aranyhajszála – Vojtina Bábszínház, Debrecen.
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A Nagyváradi Állami
Filharmónia
17., 19 óra: Vokál-szimfonikus hangverseny. Műsoron: M. de Falla: A bűvös szerelem; J. Rodrigo: Concierto de Aranjuez; Sz.
Prokofjev: Alekszandr Nyevszkij – kantáta
mezzoszopránra, kórusra és zenekarra, op.
78.; Vezényel Theo Wolters (Hollandia), közreműködik Viktor Hartobanu (hárfa – Németország), Liliana Matei Ciucă (mezzoszoprán).
Fellép a filharmónia énekkara, karigazgató
Lászlóffy Zsolt.
24., 19 óra: szimfonikus hangverseny. Műsoron: A. Iorgulescu: Éjszakai őrjárat – bemutató; P. I. Csajkovszkij: I., b-moll zongoraverseny, op. 23.; Fr. Schubert: III., D-dúr
szimfónia, D. 200. Vezényel és oboán közreműködik: Romeo Rîmbu, közreműködik Dana
Borşan (zongora).
31., 19 óra: J. S. Bach-est. Műsoron: J.
S. Bach: III., G-dúr Brandenburgi verseny,
BWV 1048; IV., G-dúr Brandenburgi verseny, BWV 1049; J. S. Bach – L. Schinina:
Chaconne a d-moll partitából, BWV 1004;
J. S. Bach – L. Stokowski: d-moll toccata és
fúga, BWV 565. Vezényel Ilarion IonescuGalaţi, közreműködik Nagy Kálmán (hegedű),
Foica László, Nagy Éva (fuvola).
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önkormányzat

Hajdúvárosi hírcsokor
Nagyszalonta önkormányzata több új
kezdeményezéssel igyekszik megkönnyíteni
a város lakóinak mindennapjait. A saját
költségvetésből vagy európai uniós forrásból
fizetett beruházások közül most hármat
mutatunk be.

Egyelőre sok
kellemetlenséget
okoz a járdacsere

Internet-hozzáférés
mindenkinek

A tömbház mögött parkoló lesz

A hajdúváros is regisztrált azon a portálon,
amely az európai településeket segíti hozzá,
hogy uniós támogatások által ingyenes, vezeték nélküli internet-hozzáférési pontokat (wifi hotspotokat) létesítsenek közterületeiken. A
regisztrált települések a továbbiakban ingyenes Wi-Fi4 EU hotspotok kiépítésére fordítható finanszírozást pályázhatnak meg.
Az Európai Unió 2020-ig összesen 120
millió eurót ajánl fel erre a célra mintegy
8000 településnek. A kiválasztott önkormányzatok Internet-kapcsolatot tudnak kiépíteni a helyi közösségi élet területein, például
könyvtárakban vagy köztereken. Az utalván�nyal wi-fi-berendezéseket vásárolhatnak, és
wi-fi-hozzáférési pontokat hozhatnak létre az
általuk kiválasztott közterületeken. A Wi-Fi4
EU hálózatok ingyenesek és reklámmentesek
lesznek, illetve használatukhoz a felhasználóknak nem kell megadniuk a személyes adataikat.

Támogatás kutyamenhelyeknek

Folytatódik a főutca csinosítása
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Csakúgy, mint tavaly, a nagyszalontai önkormányzat idén is gondolt az állatmenhelyekre. A hajdúvárosban két állatvédő egyesület is
működik, és eredményesen végzik a munkájukat. Az önkormányzat erre az évre 50 000 lejt
különített el egy pályázati alapba, hogy abból
az állatvédőknek nyújtson segítséget.

Járda, utca, parkoló
A téli hidegek elmúltával újra hozzá lehet
kezdeni a szabadtéri városrendezési munkákhoz, illetve folytatni lehet a korábban elkezdetteket. Három fő helyszínen dolgoznak most a
hajdúvárosban. Az első a Iosif Vulcan utca
modernizálása, vagyis az ipari negyed, a volt
disznópiac utcájának a felújítása. A második a
Democraţia téren található tömbház udvarának korszerűsítése, ez az ÖMV benzinkút mögötti terület. Itt a talajegyengetés után utat és
több tucat parkolóhelyet alakítanak ki. A harmadik beruházás pedig a főutcai járdák térkövezésének folytatása a Catena gyógyszertártól
a Galaxy étteremig.
Mind a három munkálat sok kellemetlenséget okozhat az arra járóknak és a környéken lakóknak, éppen ezért az önkormányzat
elnézést kér a felfordulásért. Mindhárom beruházás kivitelezését versenytárgyalások révén
nyerték el a cégek, s jelenleg mind a három
nyertes kivitelező tartja az átadásra kijelölt határidőt.

B. A.

városünnep

XXVI. Nyíló Akác Napok
Május 17. és 20. között tartják meg Érmihályfalván
a XXVI. Nyíló Akác Napokat. Alább a fesztivál
tervezett programja olvasható; kisebb
módosulások még előfordulhatnak.
Május 17., csütörtök
8 óra: Cedefop Photo Award – fotókiállítás
(Mezőgazdasági Főgimnázium);
10 óra: Díszállat-kiállítás (Móka-parti szín);
11 óra: Eurokvíz – vetélkedő (Mezőgazdasági Főgimnázium);
18 óra: Kórustalálkozó (művelődési ház);

Május 18., péntek
10 óra: Nyíló Akác Kupa – kispályás nemzetközi ifjúsági focitorna (Praszler stadion);
10 óra: A helyi tanács ünnepi ülése, kiválósági díjak átadása (művelődési ház);
11 óra: Derűs őszért – szociális együttműködés határok nélkül (szociális otthon);
16 óra: Ünnepélyes megnyitó (főtér);
16.30: Öregfiúk focitorna Hajdúszoboszló, Nyíradony, Érmihályfalva részvételével
(Praszler stadion);
17.30: Állófogadás a küldöttségek számára
(Gödör rendezvényház);
18 óra: Józsa Domokos orgonaművész
koncertje (római katolikus templom);
19 óra: Diamond, Folkfusion, Live Szinfo
nikus – pop-rock-koncertek (főtér);
20 óra: Májusi mulatság Tordai Zoltán cigányzenekarával (Gödör rendezvényház);
21 óra: Beatrice-koncert (főtér)
23 óra: Szabadtéri retró diszkó (százholdi
sportpálya).

Május 19., szombat
9 óra: Nemzetközi kézilabdatorna (sportcsarnok);
10 óra: Sakkverseny (játszóház);
10.30 – Bye, London – Krizsán Imola képkiállítása (Gödör);

10.45: Európa a polgárokért – nyilvános
véleménycsere az unió vívmányairól, vendég
Winkler Gyula EP-képviselő (Gödör rendezvényház);
11 óra: Motokrossz országos bajnoki futam
(Transbuldex Ring);
12 óra: Csak a szívünk legyen fiatal… –
aranylakodalmasok köszöntése (művelődési ház);
14 óra: Varázskréta – aszfaltrajzversenyen
(főtér);
14.30: Hajdúsági betyárok – csikósbemutató (Praszler stadion);
14.50: Facsikó futam (Praszler stadion);
15 óra: Menő Manó módi – gyermekdivatbemutató (főtér);
16 óra: Divatbemutató (főtér);
18 óra: Ide lábam, ne oda! – néptáncgála
(főtér);
19.30: Veterán Úttörők – fúvószenekar Bal
mazújvárosból (főtér);
20 óra: Rejtő Jenő: Egy görbe éjszaka – a
Móka színjátszó csoport bemutatója (művelődési ház);
20.30: Playtime-koncert (főtér);
22 óra: Meglepetés koncert (főtér);
23 óra: Diszkó (százholdi sportpálya).

Május 20., vasárnap
9 óra: Gasztronómiai versenyfutás – főzőverseny (Gödör piknikudvar);
10 óra: Tuning show (százholdi sportpálya);
10 óra: Játszóház (művelődési ház);
11 óra: Homokderbi – autós ügyességi verseny (százholdi sportpálya);
12 óra: Íjászbemutató (százholdi sportpálya);
14 óra: Rügyeink – helyi diákok műveiből
összeállított könyv bemutatója (művelődési ház);
15 óra: Kéri Ferenc: Mosolyország él – a
MIFI Pódium előadása (művelődési ház);
16 óra: Színpadi produkciók (főtér);
18 óra: Maxim-koncert (főtér);
19 óra: BSW-koncert (főtér);
20 óra: Retro Mania megakoncert: Auth
Csilla, Betti/Desperado, Axel/Kerozin, Kefir/
V-tech (főtér);
23 óra: Záróünnepség (főtér);
23.30: Tűzijáték.
A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják!

2018. május
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Fesztivál a bakatorért
Néhány nap múlva, május 26-án tartják
a II. Bakator Bor- és Gasztrofesztivált
Bihardiószegen. Az esemény felvezető
rendezvényeként a múlt hónapban helyi
szőlősgazdákkal találkoztak neves borászok,
és ajándék oltványokat is hoztak.
Bihardiószeg szőlőtermelése a XIX. század
második felében élte virágkorát, amikor gróf
Zichy Ferenc mintaszőlészetet hozott létre a
településen. Sokatmondó tény, hogy a magyar állam 1870-ben itt alapította meg az ország első borászati szakiskoláját és vincellérképzőjét. Széchenyi István egyebek mellett az
Érmellék fehérborairól fogalmazott meg elismerő véleményt: „… ízlésem szerint a világ
minden fehér borai elé teszem”. Debrecen lakói évszázadokra visszamenőleg fogyasztói
voltak az érmelléki boroknak. Feljegyzések
szerint 1690-ben 118 debreceni polgárnak 29
érmelléki településen volt nagyobb szőlőbirtoka. A térség kettészakításával ez a kapcsolat
is megszakadt. Néhány éve már biztató jelek
mutatkoznak a borvidék ismételt felemelkedésére, ennek támogatásához a cívisváros vezetése is felzárkózik.
A találkozó a bihardiószegi pincesoron, a
Heit család pincéjénél kezdődött, ide érkezett
több szaktekintély is Pásztor Sándor megyei
tanácselnök és dr. Papp László debreceni polgármester kíséretében. Jelen volt Mados Attila helyi polgármester is, aki elhivatott hajtómotorja a térségbeli borászat fejlesztésének. A
diószegi bor- és gasztrofesztivál azért kapta a
Vendégek
és vendéglátók
a bakator
visszahonosításán
munkálkodnak
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Bakator nevet, mert a vidékre egykor oly jellemző szőlőfajta visszahonosítása a cél.
A vendégeket köszöntő Heit Lóránt néhány
évvel ezelőtt szert tett bakator oltványokra, így
nemcsak mesélni tudott az Érmellék italáról,
hanem kóstolót is adott belőle. Dr. Papp László elmondta, hogy Tokajjal és az Érmellékkel
tartanak fenn borászati kapcsolatot, a magyarországi borvidék szakmai tudását kívánják átadni az ittenieknek. Pásztor Sándor biztosította
a jelenlévőket arról, hogy ameddig az RMDSZ
jelen lesz a megye vezetésében, addig mindent megtesznek azért, hogy a térség borászata visszanyerje egykori hírnevét. Kovács Pál, a
Debreceni Borozó lapkiadó vezetője elmondta, hogy a kezdetektől teret adtak az Érmellék
népszerűsítésének, ezen belül pedig a bakator
ismertebbé tételének. Az együttműködés fontosságát hangsúlyozta a ménesi borvidékről érkezett Balla Géza, valamint Zilai Zoltán, a Magyar Bor Akadémia elnöke.
A Heit pincénél elköltött trakta után a művelődési házban Pálfi Noémi, a nagyváradi Borbarátnők Egyesületének elnöke köszöntötte az
odasereglett gazdákat. Elmondta, hogy már az
első borfesztiválra tervbe vették bakator oltványok kiosztását a gazdáknak, akkor nem sikerült, ez alkalommal viszont 3 ezer oltvánnyal
ajándékoztak meg hat szőlőtermelőt. A nagy
érdeklődésre való tekintettel jövőre további 10
ezer bakator oltvány kerül az érmelléki szőlőhegyekre.
A találkozó fontos feladata volt eldönteni,
mely borokat érdemesítik arra, hogy a fesztiválon kínálgassák vele az érdeklődőket. Ötvenegy
nedű közül kellett kiválasztani a legjobbakat.

D. Mészáros Elek

gazdaság

Változások
a személyi jövedelemadó
felajánlásában
A bérből és fizetésből, illetve nyugdíjból
származó jövedelem adójának 2 százalékát
most is fel lehet ajánlani civil szervezeteknek,
egyházaknak stb., a kiemelt szociális szolgáltatók
pedig már 3,5 százalékot kaphatnak.
„Azok a magánszemélyek, akiknek bérből,
fizetésből vagy nyugdíjból származó jövedelmük van, továbbá egyéni vállalkozóként tevékenykednek, felajánlhatják a személyi jövedelemadójuk 2 százalékát nonprofit szervezetek,
politikai pártok, szövetségek, egyházak és lakótársulások részére, úgy, ahogyan az elmúlt
években is” – tájékoztatta a Biharországot
Fándly József Marius, a Bihar Megyei Adóhivatal kiemelt adózókért felelős aligazgatója.
A 230-as számú formanyomtatványt kell benyújtaniuk az adóhivatalba személyesen vagy
postán, a leadási határidő május 25. Lényeges változás, hogy idéntől az, akinek van
elektronikus aláírása, elektronikus úton is továbbíthatja ezt a nyomtatványt.
Lehetőség van arra is, hogy az adófelajánlás kedvezményezettje adja le a kitöltött nyomtatványokat a felajánlók névjegyzékének kíséretében, de ebben az esetben a felajánlónak
meghatalmazottként kell feltüntetnie a kedvezményezett szervezetnek azt a képviselőjét,
aki benyújtja majd a dokumentumokat.
Újítás az is, hogy az adóhivatal értesítést
küld az adójuk egy részét felajánlóknak arról,
hogy az összeg ahhoz a szervezethez kerül,
amelynek felajánlották. Ha a felajánló meggondolja magát, akkor ezt jeleznie kell az adóhivatalnak, ez esetben nem utalják tovább az
illető szervezetnek a pénzt.
Ettől az évtől a személyi jövedelemadónak nemcsak a 2, hanem a 3,5 százalékát is fel lehet ajánlani, tudtuk meg Fándly

József Mariustól. A 3,5 százalékos felajánlás az úgynevezett kiemelt társaságokra vonatkozik, ezek a munkaügyi minisztérium által akkreditált vagy a szaktárcától
kapott licenccel működő szociális szolgáltatók. Ezek jegyzéke a minisztérium honlapján található meg (http://www.mmuncii.ro/
j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/
p olit ici-fa mi lia le-i nclu z iu ne-% C8%99iasisten%C8%9B%C4%83-social%C4%83/
acre ditare-f u r ni zor i-% C8%99i-ser v iciisociale/4848-2017-04-18-acreditare-3).
Azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik eddig a 200-as formanyomtatványon készítették
el adóbevallásukat, 2018-tól kezdve a 212-es,
új formanyomtatványt kell kitölteniük, s ezen
lehetőségük van a 2 százalékos adófelajánlás
megtételére is.
Idéntől lehetőség van arra is, hogy a munkaadók visszatartsák és átutalják a felajánlást.
Ehhez jeleznünk kell a munkaadónknak, hogy
melyik szervezetnek szánjuk a pénzt, s a munkaadónk az adóból visszatartja a 2 (vagy 3,5)
százalékot, és ő utalja át a kedvezményezettnek, de a nyilatkozatot az adóhivatalhoz mindenképpen be kell nyújtani.

Fried Noémi Lujza

2018. május
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Tótiban minden
lehetőséget megragadnak
Tóti községben nincs nagyobb cég,
munkahelyekben sem dúskál, ennek ellenére
az önkormányzati vezetők, élükön Vincze
Nándor polgármesterrel, minden lehetőséget
megragadnak a község fejlesztésére.
Tapasztaltságuk és az összehangolt csapatmunka
eredményekre vezet.

A községháza

8

Biharország

Vincze Nándor egy évtizede polgármestere a községnek, előtte három mandátumban
alpolgármesterként szolgálta közösségét. Elismert, közkedvelt vezető, rendre megnyeri a
választásokat RMDSZ-színekben, 30 százaléknál kevesebb magyarsággal a háta mögött.
Egyértelmű, hogy ebben a községben a szavazók az EMBERRE szavaznak. Becsületes,
célirányos munkásságával sikerült maga mellé
állítania a más nemzetiségűeket is. Mindenki
elismeri, hogy jó gazdája a községnek. Az önkormányzati képviselőkkel szorosan együttműködve, szaktanácsaikat meghallgatva egységes, jó csapatot alkotnak.
A fejlesztésekből a községhez tartozó minden település – Tóti, Bozsaly, Cséhtelek, Biszt
raterebes, Réti – egyformán részesül, nincs közöttük megkülönböztetés sem nagyság, sem
etnikai összetétel szempontjából. „Olyan utat

2018. május

Vincze Nándor, Tóti polgármestere. A fotó tavaly
nyáron készült az Európai Parlamentben, amikor
Winkler Gyula EP-képviselő meghívására RMDSZes Bihar megyei önkormányzati vezetőkkel együtt
látogatott oda

kell keresni, mely mindenkinek jó. Ha így cselekszünk, akkor elkerülhető az etnikai alapú
szavazás, melyen én nem nyerhetnék. Nem
magyarkodni kell, hanem becsületes magyar
embernek lenni, tiszteletben tartva valamen�nyi etnikum igényét” – vallja a polgármester.
Fontosnak tartják a jó kapcsolatot az egyházakkal és az iskolával, hiszen ezek az önkormányzat mellett meghatározó irányítói egy
község életének. Ezeket az intézményeket lehetőségük szerint folyamatosan támogatják,
adott esetben együttműködnek velük.
– Milyen fejlesztésekkel bővült tavaly községük? Idén mit terveznek?
– Hat pályázatunk fut jelenleg, egy részük
már tavaly elkezdődött. Van közöttük uniós, a többi pedig a 2. Helyi Fejlesztési Országos Program (PNDL) részét képezi. Utóbbiból építünk két betonhidat a Bisztrán, illetve
kiépítjük a község csatornázási és szennyvíz-

önkormányzat

tisztító rendszerét. Ez a község minden települését érinti. Most indítottuk el a közbeszerzési eljárást a tervezésre mind a hidakra, mind
a csatornázásra. Ha elkészülnek a tervek, indítjuk a közbeszerzést a kivitelezésre. Remélhetőleg a pénz is menetrendszerűen érkezik
majd. Az első helyi fejlesztési program esetében ezzel nálunk nem volt gond. A számlák elküldése után egy-két hónappal érkezett
a pénz. Akkor 10 km utat tudtunk leaszfaltozni, a munkálatok tavaly fejeződtek be. Szerencsére a kivitelező céggel sem voltak gondok.
Vámoslázzal és Dernával közösen nyertünk
egy uniós pályázatot 20 km aszfaltos út építésére. Tótit és Micskét fogja összekapcsolni az
új út egy szakasza, összekötve ezáltal a 191A
és 19E utakat. A tótiaknak így 20 kilométerrel kevesebbet kell majd autózniuk Nagyvára-

A templom
és az iskola a falu
központjában

A tisztán tartott
árok a közutat is
védi

Az autópálya
árválkodó
nyomvonala

dig. A beruházás teljes összege 3 millió euró,
vagyis községenként egymillió. A közbeszerzési eljárás már 15 hónapja folyik, de még
nem értünk a végére. A licitáló cégek ugyanis
folyamatosan megóvják az eredményt. A műszaki résznél már csak négy vállalat maradt,
de előfordulhat, hogy további óvások lesznek, a jelenlegi törvények megengedik. Sajnos így nagyon sokkal kitolódik a munka elkezdése, közben pedig a pénz értéktelenedik
vagy az árak emelkednek, így az adott összeg

Ø

(folytatás a következõ oldalon)
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önkormányzat
Tótiban minden lehetőséget megragadnak
(folytatás az előző oldalról)

Ø

Az új fűtés
technikával,
az aprítéktüzelő
kazánnal sokat
spórolnak
a községházán

már nem fedezi a tervezett munkálatot. Az
adott projektbe pedig már nem fektethetünk
be más forrásból sem. Megkötöttük már a kivitelezési szerződést a cséhteleki művelődési
ház felújítására és a bozsalyi after schoolra,
az összköltségvetésük 780 ezer euró. Minden
engedély megvan, napokon belül hozzálátunk. Utóbbi intézmény Bozsalyon a művelődési ház szerepét is be fogja tölteni. Tótinak és
Bisztraterebesnek van kultúrháza, a közeljövőben Rétiben is szeretnénk felépíteni egyet. Ha
az említett hat pályázatot meg tudjuk valósítani, vagy legalább mindegyiket elkezdeni, úgy
érzem, elégedettek lehetünk.
– Önköltségből tudnak-e fejleszteni?
– Tavaly saját forrásból felújítottuk a községháza fűtési rendszerét, áttértünk az aprí
téktüzelésű kazánra. Ez igen hatékony, és sokat spórolunk vele. Így ami különben szemét
lenne, nekünk fűtőanyagot jelent. Automatizált rendszer termosztáttal, aprítékadagolóval,
nem igényel állandó emberi felügyeletet. A
fűtési költséget majdnem a harmadára csökkentettük. Néhány utcára új aszfaltburkolatot
is húztunk. Idén sajnos nem tudunk önerőből
nagyobb munkálatokat tervezni, mert nincs
rá anyagi lehetőségünk. Esetleg kisebb javításokat tudunk elvégezni, van hozzájuk műhelyünk és emberünk is. Saját gépünkkel kitakarítottuk, mélyítettük az árkokat a Tóti és
Bisztraterebes közötti út mentén, ez nagyban
hozzájárul ahhoz, hogy az út állaga ne romoljon. Ez nem a mi feladatunk lenne, de minden
évben elvégezzük a karbantartást a települé-

sen kívüli szakaszon is. Lekaszáljuk a füvet,
összeszedjük az eldobált szemetet, és az út
menti fákat is rendben tartjuk. Ebbe a munkába a szociális segélyben részesülők is bekapcsolódnak. A pályázatok önrészeire sincs
pénzünk, de reméljük, segítséget kapunk a
megyei tanácstól a leosztás alkalmával. Pályázati úton szeretnénk vásárolni egy új homlokrakodót, de ez a kiírás előfinanszírozásos, és
önrészt igényel. Ehhez és a csatornázás önrészének kifizetéséhez is a megyétől várunk
segítséget. Van egy telkünk Margitta határában, melyre egy cég igényt tartana. Bejárat
lenne az ő területére. Cserébe kapnánk az ő
területükön egy kutat hidroglóbusszal, mely a
bisztraterebesi vízellátást segítené. Ők beruháznának, ebből az önkormányzat adóbevételhez jutna. Mindkét félnek kedvező lenne a
telekcsere, remélem, összejön a tranzakció.
– Az adótörvény változása okozott-e nehézségeket?
– Nincs sok cégünk, de minden kiesett adóbevétel hiányzik. Hiába növeltük 10 százalékkal a helyi adókat, mert a kormány törölte a
beltelki adók egy részét, így sem érjük el az ezelőtti bevételi szintet. Nagyobb emelést pedig
a lakosság nem tolerálna. Sajnos a büntetéseket sem tudjuk behajtani. Nincs rá jogi lehetőségünk. Összértékük 400 ezer lej, ezek erdészeti és közlekedési büntetések. Nagyobbrészt
olyanok kapják, akiken nem lehet behajtani.
Papíron viszont nekünk az összeg bevételként
jelenik meg. Egy részüket sikerült közmunkára változtatni. Jó lenne behozni egy termelő
céget, mely munkát adna az embereknek és
adózna is. Talán, ha egyszer elkészül az autópálya, megjelennek majd a befektetők. Ahhoz
viszont, hogy munkaerőt találjanak, becsületes fizetést kellene ajánlaniuk.
– Említette, hogy a jelenlegi közbeszerzési
törvény sok bosszúságot okoz az önkormányzatoknak. Ön szerint mi lenne a megoldás?
– Szerintem törvénymódosítással rendet
lehetne teremteni ezen a téren. Nem lenne
szabad hagyni, hogy a mániákus óvók „betartsanak” a vállalkozóknak és az önkormányzatoknak. Ők fékezik a haladást, a gazdasági
fejlődést. Az lenne a jó, ha az Óvásokat Elbíráló Országos Tanács (CNSC) döntése végleges és megfellebbezhetetlen lenne. Ezzel felgyorsulna a munkálatok kivitelezése.

Szőke Ferenc
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Pályáznak Váradon is
Több projektet is jóváhagyott a nagyváradi
önkormányzati képviselő-testület az április 12-én
megtartott rendkívüli ülésén. Ezekről korábban
Ilie Bolojan polgármester, Mircea Mălan és Florin
Birta alpolgármester számolt be részletesen.
A termálvíz felhasználásáról szóló projektet egyhangúlag, a három lakónegyedi közösségi tér kialakítását célzó projekteket pedig a
szociáldemokrata párti tanácstagok tartózkodása mellett hagyták jóvá. A Váradszőlős (ma
Nufărul) negyed termálvizes fűtését célzó projekttel (értéke 19 millió euró, az önrész körülbelül négymillió euró) a Nagy Infrastrukturális
Fejlesztési Operatív Programhoz (POIM) pályáznak. A beruházás 6217 lakás és a tömbházak földszintjein működő közintézmények
és cégek fűtését és melegvíz-ellátását tenné
lehetővé. Az ingatlanokat nem választanák le
a városi távfűtési hálózatról, nagy hideg vagy
műszaki hiba esetén onnan kaphatnák a meleg vizet és a fűtést, így a projekt része, hogy
a termálvizes hálózatot összekössék az 5. és
6. számú távfűtési fővezetékkel. Emellett beszereznek 227 mini hőközpontot a tömbházakba, kiépítenek 11,2 kilométernyi vezetéket ezekig, és további 1,86 km vezeték köti
majd össze a jelenleg a Transgex kezelésében lévő, Depozitului utcai kutat és a szintén
a projekt részeként a Meiului utca közelében
fúrandó új kutat a megépítendő geotermális
hőközponttal. Az új kút a tervek szerint 2800-

2900 méter mélységből szivattyúz majd ki
másodpercenként 45 liternyi termálvizet. Kiépítenek még 2,73 km vezetéket a Peneş Curcanul utcai és a Csehi úti felüljáró közelében
lévő visszainjektáló szondákhoz. A kivitelezőnek 24 hónapja lesz majd a munkára.
Szintén jóváhagyták gyalogosövezetek kiépítését Ősiben, az Antonio Alexe Sportcsarnok
előtt és a Nufărul negyedben a McDonald’snál, illetve a rogériuszi Magnólia park átalakítását (ezt továbbra is a gyalogosok használhatják
majd). A sportcsarnok és a Cazaban utca környékén 10 400 négyzetméteres gyalogosövezetet alakítanak majd ki. Ott 440 négyzetmétert kockakővel raknak ki, ez alkalmi úttestként
is szolgál, 5745 négyzetmétert gránittal burkolnak, 1830 négyzetméteren pedig zöldövezet
lesz. Padokat és kerékpártartókat is elhelyeznek majd az új téren, és építenek egy szökőkutat is. A beruházás értéke áfával 15,3 millió lej,
a kivitelezésre 15 hónapot szánnak.
A Nufărul negyedben mintegy 5270 négyzetmétert köveznek le, a tér széleire pedig fákat ültetnek majd, hogy elválasszák azt a környező tömbházaktól. A projekt értéke 8,3
millió lej áfával, a kivitelezésre 12 hónap jut.
A Magnólia parkban 9850 négyzetméterből 4050-et térkő, 2150-et gránit fed majd, a
maradék 3170 négyzetmétert füvesítik, így a
jelenlegi 2600 nm zöldterület valamennyit növekszik. A növényeket megtartják, és 35-35
platánt és magnóliát is elültetnek majd. A beruházás értéke 10,4 millió lej, az átalakításra
18 hónap áll a kivitelező rendelkezésére.

Fried Noémi Lujza

Szökőkutat is
építenének
a Cazaban utcai
térre
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Adomány-harangot
szenteltek fel Micskén
Új harangot szenteltek a micskei római katolikus
közösségben. Az imára hívó egyházi hangszert
a falu szülötte, a jelenleg Biharon élő Lakatos
Gyula és testvére, Sándor adományozta
az egyházközségnek.

A harangot
adományozó
Lakatos Gyula
is jelen volt az
ünnepségen (bal
szélen, ülve)
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Ünneplőbe öltözött hívek sorjáztak a gyönyörű napsütésben a templomhoz vezető grádicsokon. Az istenháza bejárata előtt már
feldíszítve fogadta az érkezőket az adományként kapott új harang április 22-én, vasárnap.
Giosanu Leonard helyi plébános köszöntötte Kiss Albert főesperest – aki ezúttal mint
a püspök külön megbízottja volt jelen az eseményen, hogy elvégezze a harangszentelési szertartást –, valamint szolgatársait, Kóhr
Balázst és Pitó Lajost. A tisztelendő köszönetet mondott az ünnepi alkalmon jelen lévő
Lakatos Gyulának a harang adományozásáért. A templom egykori építtetőjének, a
Baranyi családnak kései leszármazottja is eljött együtt örülni a micskeiekkel.
Giosanu atya emlékeztetett arra, hogy a
háború alatt elvitték a templom harangjait,
csupán a legkisebb maradt meg, azzal hívták
imádkozásra a híveket vagy jeleztek más eseményeket. Huszonegy évvel ezelőtt egy újabb

2018. május

Harang a magasban

harang került a toronyba, de mostantól immár
hárman, újra hárman vannak.
Kosztandi Mihály, a település polgármestere ezúttal az egyházközség gondnokaként szólt az egybegyűltekhez. Beszédében a
közösség szempontjából hangsúlyozta a harangszó fontosságát, amely mindenkor üzenetet hordoz. Hol hálaadásra, hol örömre, de
van, hogy gyászra szólít, elhallatszik a mezőkön munkálkodó emberekig – mondta a gondnok. Majd így folytatta: „Ennek a harangnak
a hangját hallják meg Brüsszelben is, tudják
meg az ottaniak, hogy itt évszázadok óta hívő
magyarok élnek, akik továbbra is azok akarnak maradni.”
Az elsőáldozó fiatalok ünnepi műsorral tisztelegtek a harang előtt, az elmondott versek e
templomi hangszerről és Szent László királyról szóltak. Ez utóbbiról azért, mert az elvitt

Ø

hitvilág – kultúra

Mesevetélkedő
Érkeserűben
Félszáznál is több gyermek jelentkezett
a megmérettetésre
Kellemesen meleg napsütésben futkorásztak,
zsibongtak a gyermekek az érkeserűi kultúrház
előtti parkban. A Számadó Ernő költőről
elnevezett, nemrég véget ért mesevetélkedő
eredményhirdetése volt már csak hátra.
Számadó Ernő költő és meseíró neve a
múlt század első felében jól ismert volt a verset szeretők körében. Az 1917-ben Budapesten született poéta vándorszínészként került
Érkeserűbe, ott rátalált élete párjára. A szép-

asszony mellett megbabonázta az Érmellék
akkor még érintetlen víz- és lápvilága is, megálmodta a maga Hímeshátszigetét. Míg élt,
nem becsülte az ottani közösség. A nagy karimájú kalapban sétáló csokornyakkendős idegen, aki mentolba mártott cigarettát szívott,
nem illett bele az akkori falusi életformába.
Holta után kezdték feleleveníteni munkásságát, s az utóbbi évek hozták meg az áttörést: a
helyi iskola felvette a nevét, emlékszobát rendeztek be személyes tárgyaiból, büsztöt avattak tiszteletére, írásaiból kötetek jelentek meg.

Ø

(folytatás a következõ oldalon)

Pillanatkép
az izgalmas
verseny közben

Ø

haranghoz hasonlóan az újat is Szent László
tiszteletére ajánlották.
A harang öntésére Gombos Miklós és fia
vállalkozott. A magyarországi Őrbottyánból
érkezett mester elmondta, hogy alkotásuk
215 kilogramm súlyú, és a magukkal hozott
motoros eszközökkel emelik a magasba, majd
húzzák be a toronyba.
A harang 2017-ben, Szent László évében
öntetett, a rajta lévő szöveg is erről tanúskodik: „Szent László harang. Micske – 2017”. A

másik, magyar címerrel díszített oldalán egyebek mellett ez áll: „Isten dicsőségére, Szent
László évében, szüleinek emlékére öntette,
Lakatos Gyula és Sándor”.
A harang felszentelési ceremóniáját követően a sokaság szentmisére a templomba vonult. Eközben avatott kezek segédletével lassan magasba emelkedett az új nagyharang, és
akárcsak elődei, az Isten dicsőségét hivatott
hirdetni mindenkor.

D. Mészáros Elek
2018. május
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Mesevetélkedő Érkeserűben
(folytatás az előző oldalról)
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Évente megszervezik a nevét viselő vers- és
mesemondó versenyt. Ez utóbbinak hajtómotorja Faur-Kiss Angéla tanítónő. A faluban élő
Oroszi lelkész házaspár nagyban hozzájárul a
költő hagyatékának gazdagításához. Nem kis
fáradság árán eddig tíz Számadó-kötetet sikerült felkutatniuk. Az idei vetélkedő győzteseinek a költő 1937-ben megjelent, Májusfa
című verseskötetét adták ajándékba.
Az április 21-én megrendezett mesevetélkedőre előkészítős, elsős, másodikos, harmadikos és negyedikes gyermekek alkotta ötfős
csapatokkal lehetett jelentkezni. A benevezett
iskolák előre megkaptak öt mesecímet, ezekből kellett felkészülniük. Első feladványként kirakós játék elemeiből két mesebeli figura alakját kellett kirakni. A keresztrejtvény szintén az
öt mese tartalmához kötődött. A mézeskalácsevésben nyújtott teljesítményt időre és men�nyiségre számították, s nehezítésként a süteményeket hátra tett kézzel kellett felfalni. A
feladatok közül nem maradt ki a meséből jól
ismert lencseválogatás sem: az összekevert
lencse-, bab- és rizsszemeket kellett ügyesen
különválogatni. Az előadókészséget is pontozták, egy-egy meseszereplőt kellett megszemélyesíteniük a kicsiknek. Nem volt ennyire
könnyű és szórakoztató a tesztfeladatok kitöltése, itt már valóban eldőlt, hogy ki men�nyire ismeri a meséket. Majd pedig a felsorakoztatott óriáscsizmákból került elő egy-egy
tárgy, amiről meg kellett állapítani, hogy melyik mese fontos kelléke.
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Fügedy Anikó
zsűrielnök értékel

A versenyzők
és felkészítő
pedagógusaik

Az izgalmakkal teli vetélkedő befejezése
után, de még az eredményhirdetés előtt kézműves-foglalkozáson vettek részt a gyermekek, majd Papp Attila zeneszerző, előadóművész csalogatta interaktív zenés játékra a
gyerkőcöket. Az ízletes ebéd elfogyasztását
követően Fügedy Anikó zsűrielnök, valamint
a másik két ítész, Czintos Felícia és Püsök Julianna (mindhárman pedagógusok) kihirdették a végeredményt. A helyi Hímeshátsziget
ötöse lett az első. Tőlük alig lemaradva az
érkörtvélyesi Táltosok érték el a második legjobb eredményt. A harmadik helyezett Meseőrzők ugyancsak Érkörtvélyesről érkeztek.

D. Mészáros Elek

kultúra

Születésnappal
egybekötött
könyvbemutató
Szerdán mutatták be a nagyváradi Illyés Gyula
Könyvesboltban Dánielisz Endre Nyelvőrség
Biharországban című kötetét, és a szerzőt
közelgő 93. születésnapja alkalmából is
köszöntötték.

A 93. születés
napját ünneplő
Dánielisz
Endre könyvét
Nagyszalonta
után Nagyváradon
is bemutatták.
Szilágyi Aladár
(balról) és
Szűcs László
közreműködésével
derűs emlékeket
is felidéző, baráti
beszélgetésnek
lehettünk tanúi

Dánielisz Endre tanár úr ismét tanúságot
tett fantasztikus szellemi frissességéről, humoráról, miközben Szűcs Lászlóval, a Várad Nyolcvan éve tartja nagy becsben a tanár úr azt a kis
kulturális folyóirat főszerkesztőjével és Szilá kötetet, amelynek nyomán maga is nyelvőrző lett
gyi Aladár közíróval beszélgetett, felidézve
szélt az Arany-múzeumról, ahonnan azért
pályájának fontosabb eseményeit is.
Az írások – kettő kivételével, melyek a Biha- mozdították el, mert nem állt a Securitate beri Naplóban láttak napvilágot, de tematikailag súgójává, és tanári pályájának kalandjairól is.
illeszkednek a kötetbe – a Biharországban je- Nyolc nyelvet tanult, ebből négyet – orosz,
lentek meg az elmúlt években. Amint Szilágyi francia, latin, eszperantó – tanított is vagy líAladár elmondta, más kötetbe rendezve olvas- ceumban, vagy – mivel ismételten nem vállalta
ni az írásokat, melyeket nem közlési idejük, a kollaborálást – elemi iskolában szülővárosá
hanem tematikájuk szerint válogattak össze, ban, Nagyszalontán. A tanúr úr egyébként a
hiszen vannak köztük nyelvműveléssel, nyelv- finnugor elmélet híve, lelkesen mesélt finnorhelyességgel foglalkozók, de Arany Jánoshoz szági levelezőpartneréről, észtországi, tallinni
útjáról s az itt megismert emberekről is.
kötődők is.
Megmutatta azt az annak idején egy penSzűcs László kérdéseire válaszolva Dánielisz
Endre felidézte a száz éve született Hubay gőért vásárolt könyvecskét, Pintér Jenő akaMiklóssal való nagyszalontai találkozásukat, démikus 1938-as kiadványát, melynek hatáde mesélt arról is, hogyan lett tanító, majd mi- sára a magyar nyelvvel kezdett foglalkozni,
ként végzett pedagógia–lélektan szakon, be- bár azt fenntartja: ő nem nyelvész, mert arról
nincs diplomája. S mintha egy rögtönzött tanórán lettünk volna, néhány gyors példával illusztrálta a kerülendő – bár az -endő-andózást
sem szereti a tanár úr – latin eredetű szavakat,
hiszen a generáció helyett ott a nemzedék, az
akta helyett az irat vagy ügyirat, az optimista
helyett a derűlátó, a pesszimista helyett a borúlátó stb. Ami pedig Arany Jánost illeti: „őróla írnom kellett” – mondta a tanár úr, akit az
est végén egy születésnapi tortával leptek meg
a házigazdák.

Fried Noémi Lujza
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Május végén
Szalontai Napok

Fotók: Szenkó Melinda

Az Arny Dance
Táncstúdió
tagjai különleges
bemutatóval
készülnek
a nyitónapra

A hagyományoknak megfelelően felvonulással egybekötve nyitják meg hivatalosan a
Szalontai Napokat május 25-én, pénteken. Az
ünnepi menetben a város óvodásai és kisiskolásai kapják a főszerepet, de különleges bemutatóval készülnek az eseményre a számos
hazai és nemzetközi versenyen győztes Arny
Dance Táncstúdió tagjai is.
A hétvége során minden korosztály megtalálhatja majd a kedvére való programot, a teljesség igénye nélkül elmondhatjuk, hogy lesz
bográcsgulyásfőző verseny, fogathajtó bajnokság, színpadra lépnek a helyi tánccsoportok és
énekesek, lesz tűzijáték és lézershow, valamint
sztárvendégek is érkeznek, köztük Demjén Ferenc, Rony, Smiley és Sonny Flame.
A szórakoztató produkciók mellett természetesen a lacikonyhások, vidámparkosok is
a hajdúvárosba települnek erre a hétvégére.

A képek a tavalyi rendezvényen készültek

Arany János városában idén is nagyszabású
rendezvénysorozattal készülnek a városalapítás
évfordulójára, immár a 412.-re. A szervezőktől
megtudtuk, hogy az elmúlt évekhez
hasonlóan lesz számos szórakoztató program,
sportesemény, és neves fellépők is érkeznek
Nagyszalontára. Az eseménysorozat fő
rendezvényei május utolsó hétvégéjén, 25–27.
között sorakoznak.

Nagyszalonta kabalája, az oroszlán az idén sem fog
hiányozni a városnapokról

A háromnapos rendezvény alatt végig lesznek sörsátrak, kürtőskalácsos is, és minden,
mi szem-szájnak ingere: bográcsos, csórékolbász, cigánypecsenye, sült kolbász, főtt kukorica, ínycsiklandó falatok, a gyerekek örömére pedig édességek és rágcsálnivalók, például
vattacukor, fagylalt, pattogatott kukorica.
A városnapi rendezvények fő helyszíne az
élelmiszerpiac, a színpad környékén pedig az
elmúlt évekhez hasonlóan idén is kiszolgáló
sátrak sora várja majd az ünneplőket.
Számos program között válogathatnak tehát mindazok, akik május utolsó hétvégéjén
kilátogatnak a piactérre. A szervezők gondoskodnak róla, hogy kicsik és nagyok egyaránt
megtalálják a kedvükre való elfoglaltságot.
Ne tervezzenek tehát más programot május
utolsó hétvégéjére, utazzanak a hajdúvárosba
Nagyszalonta születésnapjára!

B. A.
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Szószéken és tollal
egyaránt bizonyságtevő
Már virágba borultak a fák, sarjadó fű zöldell
az udvaron, a ház előtti virágoskert is szépen
rendezett. Id. Székely István nyugalmazott
lelkipásztornál járunk Asszonyvásárán.

Id. Székely István
tanítóból lett
lelkész

A hosszú szolgálati évek, évtizedek után került Asszonyvásárára a tiszteletes, s békességben, nyugalomban tölti nyugdíjas mindennapjait. Fia révén sodorta ide az élet, aki maga is
lelkipásztor az érmelléki falucskában. Id. Székely István meglepően friss mind szellemileg,
mind testileg, noha már a kilencedik X-et tapossa; a régi idők eseményeiről úgy mesél,
mintha tegnap történtek volna. A meghittséget árasztó szobában, ahol megidézzük a múltat, régi fényképek sorakoznak a falon. A fotográfiákon vendéglátóm látható a családjával,
illetve papi palástban, valamint a két fia.
Idősebb Székely István Magyargyéresen látta meg a napvilágot 1927-ben. A földművelésből élő családban három gyermek született,
de István mellett csak nővére érte meg a felnőttkort. Az elemi iskolában már észrevették,
hogy jó eszű gyerek, édesapjának ezzel fejtörést is okozott: hogyan is legyen ezzel a lurkóval? Kár lenne, ha egy életen át a földet túrná,
akár még tanító, finom úr is lehetne belőle.

Verseit rendezi kötetbe

De hát a föld csak nehéz munkáért osztogatja
kegyeit, akkor is szűkösen, csak éppen annyit
nyújt, amennyi a mindennapi megélhetéshez
elegendő, nem futja iskoláztatásra – morfondírozott magában gyakorta az édesapja. De
akár jobbra, akár balra tolta üstökén az izzadságtól zsíros kalapot, a megoldást nem sikerült kiokoskodnia.
Az emberi sorsokat egyengető égiek tudták
a megoldást. Épp a hét iskolai osztály befejezésekor látogatta meg a családot István atyai
nagybátyja, aki Budapesten élt. A beszélgetések során felvetődött a fiú további sorsa is. A
nagybácsi felajánlotta, hogy magával viszi a
csemetét a nagyvárosba okosodni. Nemigen
volt ellenvetés, édesapja megvalósulni látta álmait: mégiscsak tanító lesz a gyermekből. Így
hát Gyula bátya szárnyai alá vette az atyai áldással feltarisznyázott fiúcskát.
Pesten a Lónyay Gimnázium eminens diákjaként vívta ki tanárainak megbecsülését,

Ø
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ösztökélték is a továbbtanulásra. De ekkor
beavatkozott a történelem, a II. világháború,
majd a szovjet megszállás. A feltámadás ünnepéhez közeledve a fiú hazalátogatott családjához. Otthon azonban rossz hírrel fogadták,
édesapját berendelték frontszolgálatra. A háború után még évek teltek el, amíg hazakerült az időközben fogságba esett családfő. A
brjanszki erdőségekben fakitermelésre fogták
az oroszok, s a rossz ellátás, a nehéz munka
miatt testileg nagyon legyengült.
Az alig tizenhét éves legény beteg édesanyját és nővérét találta a férfikéz nélkül maradt
gazdaságban. Nem könnyű szívvel, de meghozta a döntést, nem ment vissza Budapestre, beállt gazdálkodni. Egy év kellett ahhoz,
hogy anyja egészségi állapotában látható javulás következzék be. Egyik este édesanyja leült vele szemben az asztalnál, komolyan a szemébe nézett, és azt mondta: „Fiam, eladom a
szülői örökségem, ebből már elmehetsz tanulni. Azt szeretném, ha teljesülne apád akarata,
és tanító lenne belőled. A földdel meg csak elboldogulunk valahogy.”
Annak idején, amikor Gyula bátya Budapestre vitte tanulni, ajánlólevelet a helyi lelkipásztortól kapott. A tanítóképzőbe való
beiratkozásakor is ő segített. Először Kolozsvárra került Székely István, majd Szatmárnémeti római katolikus fiúintézetébe. Ez utóbbi
helyen már a jelentkezésekor egyértelművé
tette az iskola igazgatója, hogy csak abban az
esetben veszi fel, ha nem telik be a létszám
katolikus felekezetű diákokkal. Felvették. A
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Palástban

Feleségével

tanítói diploma megszerzése után, 1947-ben
Szamosdarára került szórványtanítónak, öt
évre. Közben 1949-ben behívták sorkatonai
szolgálatra. Marasztalták, hogy csapjon fel
hivatásos katonának, de ebbe nem egyezett
bele, így tartalékos tisztként szerelt le.
Szülőfaluja lelkészének hatására 1953-ban
sikeresen felvételizett a kolozsvári protestáns
teológiára. Lelkésszé válásakor arra kérte az
akkori püspököt, Arday Aladárt, hogy ne segédlelkészként helyezze ki egy nagyobb gyülekezetbe, hanem adjon neki saját parókiát. Érvként elmondta, hogy ő immár harmincéves,
jóval idősebb évfolyamtársainál, emellett szeretne eljegyezni egy kedves tanítónőt, későbbi élete párját. A püspöknél megértésre találtak szavai, így először Szatmár megyében,
Érszodorón szolgált, onnan pedig a Bánságba, Szapáryfalvára került.
Az ’50-es évek közepén-végén javában dúlt
az ateista propaganda. Az emberek féltek, a
szórványban már önmagában magyarnak lenni sem volt könnyű, hát még az istenhitet vállalni. Gyakran csak a harangozó, a kántor és
egy-két hívő hallgatta az igét. De az elhintett mag lassacskán kisarjadt, egy év elteltével
már hatvanan is részt vettek egy-egy jelesebb
templomi eseményen. A tiszteletes örült a lel-
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ki megerősödésnek, de mégsem érezte magát
igazán otthon a Bánságban. A szomszédos
egyházközség, Igazfalva lelkésze, Higyed István vigasztalta, erősítette, buzdította a helytállásra. Ez a Higyed István később, Arday Aladár
püspök halála után, püspökhelyettesi szolgálatot kapott. Ebbéli tekintélyénél fogva sikeresen közbenjárt Székely István érdekében,
hogy Székelyhídra kerüljön. De már korábban
sikerült szülőfaluja közelébe, Magyarcsaholyra
kerülnie.
Székelyhídon otthonra lelt, tizenöt éven
át szolgálta az ottani közösséget. Gyermekei
ott cseperedtek fel. Majd következett tizenkét
év lelkészkedés Zilahon. Nyugdíjba vonulása után feleségének szülővárosában, Nagykárolyban telepedtek le. Ezután sem tétlenkedett, alkalmanként, amikor fiát meglátogatta
szolgálati helyén, a helyiek nagy örömére ott
is hirdette az evangéliumot. Püspöki felkérésre, immár nyugalmazott lelkipásztorként, további három évre elvállalta a magyarcsaholyi
közösség pásztorlását. Miután Nagykárolyban
a magas lélekszám miatt kettéosztották az addigi gyülekezetet, Tőkés László akkori püspök rábízta a kertvárosi egyházközséget. Isten nemcsak talentummal áldotta meg, de jó

Székelyné fiaival

Az esküvői kép

fizikai erőnléttel is, így végleges visszavonulása előtt további másfél évig hirdette az igét
Szamosdobon.
A neje halála után, öt évvel ezelőtt került
Asszonyvásárára, hogy közel legyen nagyobbik fia családjához. Kisebbik fiát fiatalon ragadta el a halál, az idősebb fiú, István pedig
szívreumával küzdött. Amikor a pályaválasztását tervezgették, a családra jellemző intenzív lelki élet mellett egészségi állapota is sokat
nyomott a latban, mivel folyamatos testi munkára alkalmatlan lett volna. Ezért azt tanácsolták fiuknak, hogy apja nyomdokaiba lépve ő
is a lelkészi hivatást válassza. Ifjabb István hallgatott a szülői tanácsra, lelkipásztor lett, s a
kezdeti éveket leszámítva, immár 36. esztendeje pásztorolja Asszonyvására református közösségét. Az édesapa megelégedéssel árulja
el, hogy maga is épül fia igehirdetéseit hallgatva, a prédikációi gyakorta megérintik a lelkét.
Id. Székely Istvánnál tett látogatásunk fő
oka a tartalmas életpálya megismerése mellett az volt, hogy hírül vettük, önéletrajzának
megírásán dolgozik, és korábbi írásainak, számos versének kötetbe rendezése már folyamatban van.
Az íróasztalon művészi összevisszaságban
versekkel teleírt papírlapok. Némelyeken már
sárgultak a betűk, míg másokon feketén csillog
a nemrég papírra vetett betű. A több száz vers
végigkíséri élete különböző állomásait, a szerelmes költemények mellett megfogalmazódtak a hitből fakadó bizonyságtételek csakúgy,
mint létünk sarkalatos kérdései. A modern
technikával nem barátkozott meg vendéglátónk. Előbb plajbásszal papírra rója a sorokat,
később belejavít, ahol úgy érzi, nem eléggé kifejező, csak azután jöhet a „pötyögtetős” írógép szülte végleges változat.
Életében mindent teljes odaadással és a
legnagyobb őszinteséggel végzett – vallja önmagáról id. Székely tiszteletes. Erre okította
a nebulókat, így vetette papírra lelkének legbensőbb titkait, és a palást súlyát is ugyanolyan alázattal viselte. Mert szolgálni csak így
lehet. Úgy látja, hogy a mostani nemzedék
nem veszi eléggé komolyan mindezt: „Több
elhivatottságra lenne szükség a hit területén,
a nyelvünk, nemzetünk megőrzésében, mert
csak ekként teljesedhet be az életutam mottójául választott, a Jelenések könyvéből vett
igevers: »Légy hív mindhalálig, és néked adom
az életnek koronáját«”.

D. Mészáros Elek
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Főszerepben az érték
Néhány éve érdekes, leginkább egyszemélyes
előadásokkal örvendezteti meg Nagyvárad
irodalomkedvelő közönségét a Borostyán
Produkciós Iroda. Alapítója és vezetője NémethySzilágyi Norbert.
Rendhagyó vendégjátéknak is nevezhetném, hisz neki köszönhetően tudtuk meg,
milyen előadói tehetségeket foglalkoztat a
debreceni Csokonai Színház, de ugyanezt
mondhatják el ők is a Váradon élő és dolgozó Gajai Ágnesnek a Kosztolányi Édes Anna
című regényéből felépített előadása kapcsán.
Tény, hogy időközben nemcsak elfogadni tanultuk meg a Borostyán produkcióit, de már
várjuk is az újabb és újabb műsorokat. Mert
egyben biztosak lehetünk: értékes, színvonalas művészi teljesítményt kapunk. Ezért lettem
kíváncsi a produkciós iroda ötletének születésére, illetve arra, hogyan lesz impresszárió
egy színházkedvelő fiatalember partiumi szűkebb pátriánkban.
– Nővérem Némethy Zsuzsa színésznő,
s gyakran mondogatjuk, hogy neki jutott az
A debreceni
Csáki Szabolcs
Esti Kornélt
hozta Váradra
és Érmihályfalvára

A produkciós
iroda ősszel
indítja útjára
a Zabhegyezőt
a sepsiszent
györgyi Kolcsár
József színművész
előadásában
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Némethy-Szilágyi Norbert megmaradt a színház
közelében

egy családra eső színészi véna. Én ezt hamar felismertem, és inkább oldalt álltam, de
mindig a színház közelében. Külsős fesztiválszervezőként kezdtem a szatmári színháznak
dolgozni, fő feladatom az adott műsor eladása volt. Vagyis nem a színházban, hanem a
színháznak dolgoztam. Nővérem Kolozsváron végzett, engem már akkor elragadott ez
a világ. 2012. augusztus 1-től lettem a nagyváradi Szigligeti Színház szervezője, hivatalosan másfél éven át. A Borostyán ötlete már
akkor kezdett bontakozni, tulajdonképpen a
kényszer szülte, mivel volt Szatmáron egy előadás, amit szerettünk volna több helyen is bemutatni, és kellett hozzá a jogi háttér. Amikor
Váradra kerültem, sok művész keresett meg,
amikor pedig Debrecenbe mentem, ahol most
is lakom, már kialakult a partiumi középiskolák igénye az úgymond házhoz vitt előadásokra. Még Szatmáron felvettem a kapcsolatot a
pedagógusszövetséggel, tanácsokat kértem az
érettségi tételekkel kapcsolatban, olyan értelemben, hogy miként segíthetnénk rendhagyó
irodalomórákkal a felkészülést.
– Honnan a Borostyán név, és hogyan
tartja a kapcsolatot a művészekkel?
– Tetszik maga a borostyán szó, az, hogy a
növény mindig újabb és újabb hajtásokat hoz,
mindig a nap felé fordul, és hajtásai szív alakúak. Ami pedig az impresszárió-munkát illeti, a művészek inkább kész előadással keresnek meg, és mivel színházközelben nőttem fel,

portré

Gajai Ágnes
Édes Annája
is a Borostyán
révén találja meg
közönségét

ismertem, elfogadtam a művészvilágot, s bár
„tisztességes” szakmám közgazdasági kapcsolódású, nem éreztem kellemetlennek, hogy
inkább ezt választottam. A két profil egyébként sem mond ellent egymásnak, könnyebb
az adminisztrálás, könnyebb földön tartani a
dolgokat. Tetszik a színházi élet, szeretem,
de színpadra sosem vágytam. A művészekkel
folytatott munka során mindig el kell válaszA Váradról
Debrecenbe
átigazolt Pál Hunor
osztálytermekben
adja elő a Klamm
háborúját

Mercs János
debreceni
színművész Jónás
című előadása
az érettségire
készülőknek is
segíthet

tani a megrendelt és a készen kapott műsort.
A legfontosabb az értékszemlélet, akár azt is
mondhatnám, hogy az értéké a főszerep. Egyegy műsor melletti döntést mindig megelőzi a
megbeszélés a művésszel. Eközben előfordul
olyan váratlan egymásra találás, összehangolódás, mint Mercs Jánossal történt Babits Jónása kapcsán: én az iskolákból kaptam a javaslatot, beszéltem neki róla, hogy kiderüljön,
régi álma a Jónás-interpretáció. Körülbelül
hasonlóan történt az őszre tervezett, Salinger
világhírű Zabhegyező regényéből készülő monodrámával is.
– Mik azok a gondok, amelyek akadályozzák az impresszárió-munkát?
– Talán az, hogy a jó színészek színházi elfoglaltsága miatt nem mindig sikerül addigra
elkészülnie a Borostyán-programnak, amikorra szeretnénk. És az iskolákba bevitt előadásokat többen is szkeptikusan fogadták. Színháza válogatja, de eleinte például a debreceniek
inkább az interaktivitás felé hajlottak volna.
Mostanra már nyilvánvaló, hogy jól működik
ez a fajta előadás, nagyon szeretik a tanárok,
a diákok, illetve a nagyközönség is. Sokan
mondogatják, hogy a mai fiatalok nem szeretik a színvonalas irodalmat, nem olvasnak, mi
viszont – az évek során tapasztaltak alapján –
épp az ellenkezőjét állíthatjuk.
– A Zabhegyezőből készült monodrámát
már említette, milyen egyéb közelebbi és távolabbi tervei vannak a Borostyán Produkciós Irodának?
– Áprilistól egyesület lettünk, ami a pályázatok szempontjából vált szükségessé. Össze
akarnánk kapcsolni a művészeti munkát és a
sportot, helyesebben a tömegsportot. Egy-két
napos labdarúgótornára gondolunk, különböző távú futóversenyekre, egyáltalán mindenre,
ami mozgás. A legutóbbi focitornán nyolc csapat vett részt, a Partiumból a szalontaiak, az
idén viszont több csapattal tervezzük. Tavaly
az egész régióból, elsősorban Pilisvörösvárról,
Debrecenből és környékéről kb. háromszázan
vettek részt futóversenyen, az idén még többen lesznek. Nagyon népszerűek a rövidtávú futóversenyeink, amelyeken nyugdíjasok,
kerekesszékesek és babakocsisok vannak jelen, mind környékbeliek, ezért is lett a jelszavunk „Megmozdul a járás”. Jó hangulatú közösségi akciók ezek, melyek során mindenki
számára nyilvánvalóvá válik, mennyire nem
üti egymást a művészet és a sport.

Molnár Judit
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A kiérdemelt elismerés
Dr. Kékedi Judit orvos lelkiismeretes, áldozatkész,
időnként már önfeláldozó munkásságát páciensei
és azok hozzátartozói elismerik és nagyra
becsülik. Kollégái, beosztottai pedig példaképnek
tekintik őt. Ezért nem okozott nagy meglepetést,
sőt inkább várható volt, hogy szakmai kitüntetés
ben részesüljön.

A kitüntetett
orvosok
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Az egészség világnapján a Bihar megyei
Egészségért Alapítvány Dr. Marta Buteanudíjjal tüntette ki a margittai dr. Kékedi Juditot, a Papfalvi Egészségügyi-szociális Központ
vezetőjét. Rajta kívül még három Bihar megyei elismert orvos vehette át a rangos díjat.
Az ünnepélyes díjátadás helyszíne a nagyváradi városháza díszterme volt. Az alapítványt
a megyeszékhely önkormányzata és a megyei tanács működteti. Köszöntőt mondott az
alapítvány elnöke, dr. Aurel Mohan, valamint dr. Gheorghe Carp a megyei kórház
és Anca Grama, a Polgármesteri Hivatal nevében. Dr. Földes Béla, az alapítvány megálmodója és létrehozója nevében, aki egészségi okokból nem lehetett jelen, dr. Olivia
Ligia Burtă vezetőtanácsi tag köszöntötte a
kitüntetetteket és a részvevőket. A Nagyváradi Egyetem zene tanszékének tanárai klasszikus szerzemények előadásával járultak hozzá
az esemény ünnepélyesebbé tételéhez. A díjak
átadása előtt elhangoztak a laudációk, s ezek-
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ből kiderült, hogy az idén is méltó személyiségek kapták a kitüntetést.
Dr. Kékedi Judit munkásságát Bradács
Alíz Ildikó, a margittai Dr. Pop Mircea Kórház menedzsere méltatta. „Egy orvos, aki
hagy valamit maga után, akiről páciensei csak
jókat mondanak. Munkájában odaadó, jellemében nemes lelkű, őszinte és segítőkész, akire mindig lehet számítani” – hangzott el egyebek mellett. A kórházmenedzser felolvasott
egy olyan nyílt levelet is, melyet egy hálás páciens írt néhány évvel ezelőtt. „Súlyos betegséggel kerültem a kórházba, de a doktornőnek
köszönhetően felépültem, és most családom
körében lehetek. Isten áldását kérem életére”
– áll a levélben. Egy nyugdíjas tanítónő leveléből is idézett Bradács Alíz: „Régi páciense
vagyok. Férjemet, édesanyámat családorvosként kezelte, szerető odaadással. Segítő, készséges, orvosi munkájával évek óta hatékonyan
gyógyítja Papfalva és környéke lakosait.” A levélíró méltatta a doktornőnek a papfalvi szociális és egészségügyi központ vezetőjeként
kifejtett fáradhatatlan munkáját és a hivatása mellett vállalt közéleti szerepét is: „Kitartó
szakmai munkája mellett e kicsi szórványmagyarság sorsát is szívén viseli, az RMDSZ helyi
elnöki tisztségét ő tölti be. A sokoldalú munkájában elért sikerekhez hálám és tiszteletem
jeléül szeretettel gratulálok mind a magam nevében, mint a helység lakóinak nevében!”
A menedzser asszony maga is elhivatott,
nagyszerű embernek tartja a díjazottat, aki
mindig a betegek érdekeit tekinti a legfontosabbnak, és azokat maximálisan képviseli. Legutóbb például egy sókamrát létesített
az általa vezetett intézményben, hogy ezzel is
javítsa a betegek komfortérzetét, kezelési lehetőségét. „A doktornő elviselhetőbbé, élhetőbbé teszi a papfalvai szociális központban a
támasz nélkül maradt idős emberek mindennapjait. Ezek az emberek család helyett új családot kaptak öreg napjaikra” – hangzott el a
két nyelven elmondott laudációban.
Dr. Kékedi Judit 1954-ben született
Zilahon, lánykori neve Veres. Tanulmányait szülővárosában kezdte, és a kolozsvári orvosi egyetemen diplomázott, majd szakorvosi
és főorvosi vizsgát tett. Sürgősségi specialista, ultrahang kompetenciával. A későbbiek-
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Dr. Kékedi Judit
a díjátadón
Bradács Alíz
kórházmenedzser,
a férje,
dr. Kékedi Imre
és két unokája
társaságában

ben szociális menedzsmentet, gazdasági és
jogi vezetést, valamint palliatív kezelést tanult. Folyamatosan képezi magát, hogy a lehető legjobban láthassa el feladatait. A tanultakat munkahelyein hasznosította orvosként
és intézményvezetőként egyaránt. 1979-ben
a margittai kórházban kezdte el orvosi pályáját, aztán a Margittához tartozó papfalvai részlegre került. Megszerette a helyet, a betegek is
őt, és ott maradt. Közben a részleg 2003-ban
szociális-egészségügyi intézménnyé alakult, s
ő lett az igazgatója. Margittai lakos, de az ingázást megszokta, nem teher számára, hiszen
alig várja, hogy betegei között lehessen.
A kitüntetés átvétele után a doktornő beszédében elmondta: gyermekkori álma volt
a gyógyítás. Olvasmányai, melyekből megismerte Joseph Cronin, Marie Curie és dr.
Bradley élettörténetét, még inkább motiválták

A díj névadója, dr. Marta Buteanu megyénk szülötte. Belényesben
látta meg a napvilágot 1888-ban. Rövid, de rendkívül sikeres orvosi
életpálya az övé. Tanulmányai során végig eminens tanuló volt. Ő lett az
első nő Romániában, aki egyetemi oktató lett. Fiatalon, 1918-ban halt
meg Budapesten, a betegeitől elkapott spanyolnáthában.

elhatározásában. Hangsúlyozta, hogy minden
szinten nagyszerű tanárai voltak, segítették
céljának elérésében; néhányukat név szerint
is megemlített. Dióhéjban beszámolt szakmai
életpályájáról, melyet a papfalvai „bányászkórházban” kezdett el, a férjével közösen,
majd rövid idő után egyedül látta el a munkát. „Megtanultam megteremteni a körülményeket a betegek és az alkalmazottak számára
egyaránt. A 2000 munkást foglalkoztató bányában gyakori volt a baleset” – emlékezett
vissza. Intézményvezetőként köszönetet mondott az őt támogató csapatnak, melynek tagjai
nagy empátiával végzik munkájukat. A megfelelő infrastruktúra kialakításában nyújtott segítségért a megyei tanácsot, valamint Cseke
Attila szenátort, korábbi egészségügyi minisztert és Szabó Ödön képviselőt illette köszönet.
Hálás szavakkal szólt segítő és megértő családtagjairól is, akik támogatták munkájában,
elképzeléseinek megvalósításában. Beszédét
ezzel a gondolattal zárta: „A lényeg az, hogy
legyen hitünk és kitartásunk álmaink megvalósításához.” E kettő Kékedi Judit doktornőnél
megvan, s ez lett sikereinek a kulcsa.

Szőke Ferenc
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Alkotó család
A margittai Barbu család közkedveltségnek
örvendett és örvend mind a mai napig. Néhai
dr. Barbu László évtizedekig volt a margittai
kórház orvosa, felesége, Barbu Márta nyugdíjba
vonulásáig tanította a gyerekeket írásraolvasásra és nevelte illemre. Nagyobbik lányuk,
Márta Nagyváradra ment férjhez, kisebbik lányuk,
Edit viszont itthon maradt, és biológiát tanít
a magyar iskolában. Lokálpatrióták mindannyian,
akik szabadidejükben képzőművészként alkottak.

Dr. Barbu László
munkái
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Dr. Barbu László most lett volna 90 éves,
ezért kisebbik leánya és özvegye úgy tisztelgett emléke előtt, hogy válogatott munkáiból
– a sajátjaikkal kiegészítve – kiállítást rendeztek. A néhai családfő 1928-ban született Temesváron, fiatalságát Nagyváradon töltötte,
az orvosi egyetemet Marosvásárhelyen végezte el, s friss diplomásként 1952-ben Margittát
választotta új otthonául. Gyermekgyógyászként kezdte tevékenységét, majd laboratóriumi orvosként folytatta 1984-ben bekövetkezett haláláig. Szabadidejében festegetett, főleg
absztrakt, modern műveket alkotott. Nem törekedett képzőművészeti sikerekre, főként a
kikapcsolódást és a szórakozást jelentette számára a festészet. Felfigyeltek azonban munkáira, és 1970-ben kiállították alkotásait az
akkori margittai amatőr képzőművészek munkáival együtt. Most 15 festményét állították ki.
Képei inspirációt adtak feleségének, ő
azonban nem ecsettel, hanem subatűvel készített szebbnél szebb faliszőnyegeket. Mondhatnánk úgy is, hogy gyapjúval festett. Szőnyegeit saját házuk díszítésére készítette, éppen
ezért meglepetés volt számára a kiállítás; 13
munkája kapott helyet a családi tárlaton. Ő
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Barbu Márta és Edit a megnyitón

1934-ben született a Berettyó-parti városban,
és itt éli tartalmas életét mind a mai napig.
Legendás hírű tanítónő volt, szülők és gyerekek egyaránt rajongtak érte. Volt diákjai most
is felkeresik, megköszönve a tőle kapott értékeket. Olyan tanulási pályára helyezte a gyerekeket, mely egyenes út volt a siker felé. Már
jócskán benne van a korban, de nincs olyan
kulturális rendezvénye a városnak, ahonnan
ő hiányozna. Idén a magyar kultúra napján az
RMDSZ-szervezet életműdíjjal jutalmazta áldozatos tevékenységét.

Az 1970-es tárlat plakátja

kultúra

Modern képek és faliszőnyegek

Barbu Edit már gyermekkorában szeretett
rajzolgatni, de komolyabban csak az utóbbi években kezdett elmerülni a festészet gyönyörében. Nagyon megszerette, és már nem
tudja abbahagyni. Ő azonban elsősorban biológiatanár, és mindig a hivatása élvez elsőbbséget. Több mint 30 éve tanítja diákjainak a
természet szépségét és csodáit. Szabadidejében azonban gyakran ragad ecsetet, a természet inspirálja alkotásra. Főleg olajjal fest, de
próbálkozik időnként akrillal és pasztellkrétával is. Szeret szembenézni az új kihívásokkal.

Sok érdeklődőt
vonzott
a premierszámba
menő tárlat
megnyitása

Faliszőnyegek

Barbu Edit
festményei

Első munkáit megmutatta Kristófi János festőművésznek, s ő további alkotásra biztatta.
Megfogadta a tanácsot, és ma már 45 képpel büszkélkedhet. Másik szenvedélye a természetfotózás. Ezen a téren is sikereket könyvelhet el.
Nem mindennap láthat az ember olyan kiállítást, melyen egy család három tagja egyszerre mutatja be munkáit. Ilyen szempontból
rendhagyó volt a margittai tárlat, és akik látták, csakis felsőfokon dicsérték a – nyugodtan
mondható – művészi alkotásokat. A képzőművészet kedvelői mellett a család tisztelői is ott
voltak a megnyitón, így a megszokottnál jóval
népesebb nézőközönség gyűlt össze.
A kiállítást Papp Gábor festőművész nyitotta meg. Megköszönte a művészetet kedvelőknek, hogy egyéb szabadidős program helyett ezt a kulturális eseményt választották. A
kiállítókat, mint mondta, nem kell bemutatni, hiszen nincs olyan margittai, aki ne ismerné őket. Premiernek számít a művelődési ház
emeleti galériájában az, hogy egy család állítja
ki alkotásait. „Ilyen még nem volt Margittán”
– mondta. A megnyitót Puskás Miklós zenetanár és leánya, Bíborka közreműködése színesítette, Barbu Edit pedig a festészetről, annak csodájáról szóló verset olvasott fel, majd
köszönetet mondott azoknak, akik segítették
őket abban, hogy ez a kiállítás megvalósulhasson. Papp Gábor és Silaghi Stelian festőművészeket, valamint a művelődési ház alkalmazottait, Szarvadi Gréti referenst és Demeter
Veronica igazgatót illette a köszönet.
Nagyszerű ötlet volt a kiállítás, mely nem
csak dr. Barbu László emléke előtt tisztelgett,
de tartalmas délutánt szerzett a margittai művészetkedvelőknek is, és két nagyszerű pedagógus megmutatta, hogy szabadidejükben is
értéket alkotnak.

Szőke Ferenc
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A kapucinus templom
Klasszicista stílusban újították fel 180 évvel
ezelőtt a nagyváradi kapucinus templomot.
Az alábbiakban a szerzetesrendnek és a rend
váradi templomának történetét ismertetjük.
A kapucinus rend a ferences rend szigorúbb, obszerváns ágából kiindult reform eredményeként született. Megalakulása Matteo
da Bascio nevéhez fűződik, ő társaival együtt
vissza akart térni a teljes szegénység eredeti eszményéhez, még külsőben is utánozva
Szent Ferencet. Az új rend jogi alapját VII. Kelemen pápa fektette le 1528-ban kelt bullájával, de 1574-ig csak Itáliában működhettek. A
Habsburg Birodalom területére 1599-ben érkeztek Brindisi Szt. Lőrinc vezetésével. A kapucinus közösség a végleges önállóságát csak
1619-ben nyerte el. Rendi szabályukat VIII.
Orbán pápa hagyta jóvá 1643-ban.
E reformág tagjai szakállt és csuklyát, azaz
caputiumot viseltek, innen származik a kapucinus elnevezés. Nagyobb hangsúlyt kapott
életükben a csöndes, imádságos visszavonultság, de ha a körülmények úgy kívánták, betegápolóként, tábori lelkészként, népszónokként
vagy hittérítőként is tevékenykedtek.

A kapucinusok Váradon
A kapucinus
rendház
és templom
a XX. század elején
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A kapucinus atyákat Csáky Imre bíbornok
telepítette Váradra 1727-ben, az egykori Német (a későbbi Teleki, mai Primăriei) utcában levő saját házába. Málnási Ödön a váradi
káptalani levéltár adataira hivatkozva megír-

2018. május

A kapucinusok első temploma, a későbbi temető
kápolna az 1827–1842 közötti bővítés utáni formájában

ta, hogy a kapucinusok a letelepedésüket követő évben e Német utcai ház szomszédságában (ma Rahovei tér) Szent Ferenc napjára
felépítették a bíbornok adományából kápolnájukat. Ez 1742-ig szolgált a kapucinusok első
templomául. Miután felépült a Kapucinus utcai rendházuk a templommal, temetőkápolnaként használták. Újváros ugyanis a XVIII. század elején nyugati irányban még nem terjedt
túl a Kápolna téren, illetve a későbbi kéttornyú református templomon, és itt terült el akkoriban a Német utcai temető. Ez volt a török
uralom után Újváros legrégibb temetője, ezért
is nevezte az 1823. és 1832. évi Visitatio
canonica egyaránt Antiquo Coemeteriónak,
azaz Régi temetőnek. Aránylag nagy területen feküdt, hiszen egészen a Körös utcáig terjedt, ezt az ottani házak alapozásakor talált
emberi csontok is bizonyították. Ezt a sírkertet 1778-ban számolta fel a plébánia az országos temető-rendszabályozás alapján, ugyanis
akkor már házak vették körül. A kápolnát ezután a görögkatolikusok használták, jelenleg
ortodox templom.
A kapucinus szerzetesrend már két éve működött Újvároson, amikor a váradi házfőnök
a királyi kegyúrtól kérte letelepedésük jóváhagyását. Ezt az uralkodó 1729. június 8-án
megtagadta, de Csáky Imre bíbornok kiesz-

a régi Várad
közölte a rend hallgatólagos váradi megtűrését, bár a szerzetesek egy részét Székelyhídra küldte pasztorálni. Csak 1735. november
8-án hagyta jóvá az uralkodó a váradi kapucinusok letelepedését, sőt azt is megengedte,
hogy rezidenciájukat konventté alakítsák.
Ez a rezidencia már nem a temetőkápolna szomszédságában volt, ugyanis Luzenszky
István püspök jóvoltából 1734-ben a későbbi
Kapucinus (ma Traian Moşoiu) és Zárda (ma
Mihai Viteazul) utca sarkán kaptak telket építkezésre. A kolostorral egybeépített templomukat 1742-ben szentelték fel. Az 1836. június
21-i tűzvész a barokk templomban és a rendházban is sok kárt okozott, de Lajcsák Ferenc
püspök támogatásával mindkettőt rendbe hozatták. A ma is látható templomot 1838. május 20-án szentelték fel. Építőmestere Barthel
György volt.
A kapucinusok váradi rendháza nem esett
II. Józsefnek a szerzetesrendeket feloszlató intézkedése áldozatául, így zavartalanul működhetett Újváros egyedüli férfi szerzetesrendjeként 1949 nyaráig, amikor is a kommunista
román kormány minden szerzetesrendet megszüntetett, rendházaikat, vagyonukat államosította.

A kapucinus templom
A Sarlós Boldogasszony tiszteletére felszentelt templomot a tűzvész után, 1836–1838
között építették újjá, klasszicista stílusban. A
A kapucinus
templom mai képe

templom főhomlokzata északra, a rendről elnevezett utca felé néz, annak vonalától beljebb
helyezkedik el. A nyeregtetős épület főhomlokzata egyszerű, négyszöges vakolású, és háromszögű oromzatban végződik. A homlokzat
tengelyében található egyenes lezárású főbejáratot timpanon zárja le, fölötte egy négyzetes falkép Assisi Szent Ferenc életéből való jelenetet ábrázol.
A kis templomhajóhoz egy meglehetősen
hosszú, de elválasztott szentély tartozik. Az
1990-es évek derekán a szentélyt az oratóriumtól elválasztó deszkafalat lebontották. A
hajó dongaboltozású, három pár fiókbolt osztja meg. Ez utóbbiak alatt nagy szegmensablakok találhatók. A szentélyt hevederekkel
tartott csehboltozás fedi. Az oldalkápolna keresztboltozású. Az orgonakarzat mellvédje tömör, a középső két tartópillér között enyhén
kidomborodó. A folyosóról nyíló egykori kórusfeljáró helyett az orgonakarzat alól csigalépcső vezet fel.
A főoltár képe a Boldogságos Szüzet ábrázolja, amint meglátogatja rokonát, Szent Erzsébetet. Az ismeretlen festő alkotása valószínűleg a XIX. század közepéről való, akárcsak
a szentély két oldalán a Páduai Szent Antalt
és az Assisi Szent Ferencet ábrázoló, hasonló ecsetkezelésű kép. A hajó bal oldalán levő
Szent Kereszt mellékoltár képén a szignatúra: „Pinx Josef Gölz – 838.” Az oldalkápolna
képe Nepomuki Szent Jánost ábrázolja, szintén ismeretlen festő alkotása.
A templom belső tere 1942-ig teljesen fehér
volt, akkor festette ki Szilágyi János budapesti festőművész és Dabóczy József templomfestő. A szentély mennyezetén Szűz Mária megdicsőülését ábrázolták. A középen levő Szűz
Mária-kép két oldalán két-két angyal van. A
hajó boltozatának középrészén Krisztus képe
látható, körülötte újszövetségi idézetekkel. Az
orgonakarzat előtti boltozaton Assisi Szent Ferenc képe körül is idézetek találhatók.
Az oldalfalak festményei: a bal oldali ablakmélyedés fölött Árpád-házi Szent Erzsébetnek, az oldalkápolna felőli hajófalon Brindisi
Szent Lőrincnek, a magyar kapucinus rendtartomány védőszentjének képe van. Az orgonakarzat fölötti falon két angyal közé festett
szalagon az eucharisztikus himnusz kezdősora
és kottája olvasható. A falképekhez, illetve a
fiókboltozatokba bibliai idézeteket tartalmazó
feliratokat festettek.

Péter I. Zoltán
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Művészhármas
Vastaps rovatcímű színházi sorozatunkat 2015
júliusában F. Bató Ida bemutatkozó vallomásával
kezdtük Otthonváros, csodaváros címmel.
A színművésznő néhai férje, Földes László is
a váradi társulat tagja volt, és fiatalon elhunyt
lányuk, Földes Kati is ezt a pályát választotta.
Őket idézi fel sorozatzáró írásunk.
Pályájának állomásait felelevenítve mondta el F. Bató Ida, hogy 1961 óta él Nagyváradon, arra a kérdésre pedig, hogy hamar
megszokta-e a váradi színház és társulat hangulatát, magát a várost is, a következőket válaszolta: „Igen, nagyon hamar nemcsak megszoktam, de meg is szerettem. Számomra a
mai napig csodaváros amellett persze, hogy
ötven éve otthonvárosom is. A férjem, Földes
László – Isten nyugtassa –, nehezen szokta
meg: brassói lévén, neki hiányoztak a hegyek.
Amikor tehette, ment is fel hol egyedül, hol a
kislányunkkal a környező dombokra. Mivel a
gyermekem itt született, én úgy éreztem, hogy
általa kétszeresen váradi lettem. Akármi jelent meg Váraddal kapcsolatban, megvettük,
ahogy a lányom nőtt, és folyton magyaráztam
neki a város történelmét és kultúrtörténetét,
vele együtt tanultam én is. A több ezer kötetes
könyvtárunkból mára már csak a színészekről szóló és a Váraddal kapcsolatos könyveket
tartottam meg.”
Három évvel ezelőtti beszélgetésünket ezek
után visszafordítottam a művésznő színpadi
szerepei felé, mintegy kiszakítva az otthoni fe-
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Hárman 1988
karácsonyán

leség- és anyaszerepből. Most viszont, amikor
a kör bezárul, és pontot teszünk a sorozatra,
visszatértünk a családja körébe, hogy az emlékezéssel mintegy feltámasztva férjét és fájdalmasan korán, tragikus körülmények közt,
autóbalesetben elhunyt leányát, ismét együtt
lehessen a művészhármas.
Jól emlékszem férjére, Földes Lászlóra,
hiszen alig volt olyan előadás, amiben ne lépett volna színre, minden alkalommal maradandó emléket hagyva a nézőkben a remekbe
Hősszerelmesként
az Ármány
és szerelemben
Bató Ida
és Földes László

vastaps

Az Úri muri 1964-es előadásában

szabott karakteralakításaival. Most arra kértem Bató Idát, hogy elevenítse fel férjének induló színészként betöltött szerepkörét.
– Kolozsváron végzett az 1953/54-es évadban, és Sepsiszentgyörgyre tért vissza, mivel a
nem sokkal azelőtt alakult ottani színház küldte Földes Lászlót a főiskolára. Én 1960-ban
kerültem ugyanoda, de nem sokat játszottunk
együtt: Laci alakította a hősszerelmes szerepeket, mint például Scribe Egy pohár víz vagy
Schiller Ármány és szerelem darabjában.
Amikor aztán nemsokára Váradra jöttünk, akkor már operettekben együtt léptünk fel, sőt
olyan fintorokat is vágott nekünk a színészsors, hogy például Sütő András Anyám kön�nyű álmot ígér darabjában a fiamat játszotta.

Gróf Lászlóval (jobboldalt) A fösvény
c. Moliére-darabban

Antipholus
hasonmásaként
az Antipholust
játszó Varga
Vilmossal
Shakespeare
Tévedések
vígjátéka c.
drámájában (1969)

Egyik kedvenc szerepében
a Névtelen csillagban Vitályos
Ildikóval

A pálya végén nagyon jó előadásban játszhattunk együtt: a Hal négyesben krimi-vígjátékban 1995-ben Halasi Erzsi, Bányai Inci és jómagam mellett Laci volt az inas, az egyetlen
férfi szereplő.
– Emlékszem, hogy Földes László majdnem minden előadásban játszott. Voltak-e
ennek ellenére beteljesületlen szerepálmai?
– Nem voltak. Nagyon szerette a karakterszerepeket, és nagyon jól is oldotta meg őket.
Steinbeck Egerek és emberek darabjában egy
olyan figurát játszott, amiről tanulmányt írtak
és sokáig emlegették. Nagyon szerette a sajnálatra méltó kisembereket alakítani, kedvenc
szerepe volt ennek a karakternek az egyik legismertebbje, Mihail Sebastian darabjának, a
Névtelen csillagnak a főszereplője, Miroiu tanár. Nagyszerű előadás volt, a nemrég elhunyt
Vitályos Ildikóval játszották együtt.
– Magától értetődő, ugye, hogy leánya,
Földes Kati szüleinek mesterségét választotta. Mikor döntött úgy, hogy színész lesz?
– Egyáltalán nem így tervezte, ugyanis Katinka angol szakra készült. Az utolsó pillanatban váltott, mivel jövendő férje járt a Kortárshoz, és folyton hívta, hogy próbálja ki ő
is a tehetségét. Nagyon hamar már főszerepet kapott, Molnár Ferenc Ibolya darabjának címszerepét. És a nagyszínpadon is játszott, Méhes György Vagy-vagy darabjában,
Kőrösi Csabával. Ekkor már eldőlt, hogy ő is
színész lesz. Az apja pártolta az ötletet, én viszont nagyon odavoltam, le akartam beszélni,
de nem hagyta magát. Amikor a főiskolára került, abban az évben csak két hallgatót vettek
fel, őt és egy fiút. Irányítótanáruk Lohinszky
Loránd volt, nagyon sokra tartotta Katikánk
tehetségét. Vizsgaelőadása Ibsen Nórája és
a Liliomfi volt, de a főiskolán játszotta Marin
Sorescu Anyaöl (Matca) című drámáját is, emlékezetes előadás lett. Még harmadéves korában megegyezett Parászka Miklóssal, a szat-
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márnémeti színház akkori igazgatójával, hogy
végzés után odaszerződik, és bármennyire is
hívták Nagyváradra, mindig azt mondta, hogy
ha egyszer megígérte, akkor állja a szavát.
Szatmáron egy évadot töltött, csak főszerepeket játszott. Leginkább Csehov Platonovját
szerette. De id. Seregi László debreceni rendező meglátta, és azt mondta, őrá van szüksége a színházban. 1991-től így került Debrecenbe a harmadik évad közepén, 1994.
január 1-én bekövetkezett haláláig. A legszívesebben A kertész kutyája című előadást és
Zilahy Lajos A tábornok darabját emlegette.
Ez utóbbiban Koncz Gáborral játszott együtt,
aki azt mondta neki: „Olyan tehetséges vagy,
amilyen a szemed. Nézz tükörbe!”
Horányi László magyarországi színművész,
aki a balesetkor együtt utazott Földes Katival,
emlékére díjat alapított. Az 1996/97-es évadnyitó Heltai-darab, A Tündérlaki lányok műsorfüzetében olvasható a díjalapító okiratot
beharangozó alábbi hír: „A Szigligeti Társulat történetében mindeddig páratlan eseményre került sor az 1996. augusztus 26-i évadnyitó ülésen. Hivatalosan is elhangzott az a
bejelentés, hogy az 1996/1997-es színi évaddal kezdődően évenként kiosztásra kerül majd
a Földes Kati-díj, amelyet Horányi László magyarországi színművész alapított.” Az alapító
okirat 7. szakasza kimondja, hogy „Az emlékdíjat kizárólag a nagyváradi Szigligeti Társulat 31. életévét be nem töltött fiatal művésze

Koncz Gáborral A tábornokban,
debreceni éveiben
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Földes Kati
Katinka 1988
novemberében

Még diploma előtt, de már a váradi
nagyszínpadon: a Vagy-vagyban
Kőrösi Csabával
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(színművész, rendező, díszlettervező, dramaturg) kaphatja meg az előző évadban nyújtott
teljesítményéért”. A 22. szakasz szerint pedig:
„A díj odaítéléséről döntő szavazáson szavazati joggal rendelkeznek a nagyváradi Szigligeti Társulat művészszemélyzetének azon tagjai,
akik az előző színi évad zárultakor a művészszemélyzet nyilvántartásában szerepeltek. A
szavazásra jogosultak jegyzékét ennek megfelelően a társulati igazgató állítja össze.”
A Bihari Naplóban megjelent nekrológokat
Hunyadi Mátyás Földes Kati emlékének ajánlott Menekülő idő verse gazdagítja. Záró sorai: „Látni véllek. Halott arcod már keretben
áll. / MENEKÜLŐ IDŐ KARMÁBAN VÖRÖS GYOPÁR!”

Molnár Judit

kultúra

A borbély lehet
fodrász is?
E mostani esztendő februárjában sort kerítettem
arra, hogy megvilágítsam a hentes és a mészáros
foglalatosságát. Az olvasóktól érkezett
visszajelzés azt bizonyította, hogy a többség
előtt homályban maradt a másodikként szereplő
mesterség.
A lepergett hónapok során további hasonló jelenségekre bukkantam. A következetesség ezek vizsgálatára ösztökélt, ám az érthetőség kedvéért vissza kell lépnem a XIX. század
második felébe. Tudós történészek állítják: ez
ama időszakasz, amikor a magyar honra reáköszöntött az ipari forradalom.
Megjelentek a gyárak, az üzemek,
s a kisiparosok is egyre több vonatkozásban elégítették ki a polgárosuló társadalom tagjainak igényeit.
A borbélyok terjedelmes tükrök
elé, kényelmes karosszékekbe ültették a férfiakat. Ámde a jómódú családok asszonyai is szükségét
érezték annak, hogy hajviseletük
ne hasonlítson a szénaboglyához.
Igényük már a XX. század beköszönte előtt létrehozott egy rokon szakmát, a
fodrászatot. Egyesek a tágas borbélyüzletüket
tükrökkel, fotelekkel kettéosztották. Akadtak
olyan szakmabeliek is, akik a hölgyek számára külön helyiséget bútoroztak be. Ezek a műhelyek a szocialista évtizedekben sem szűntek meg, csupán szövetkezetekként folytatták
szépítő tevékenységüket. Az 1990-es évektől
új életforma, más megjelenési igények tűntek föl, és maguk után vonták a fodrászüzletek gyarapodását. Az ide betérők immár nem
elégszenek meg azzal, hogy az egyenes hajszálakat fodrokba kényszerítsék, hanem meg
is festetik azokat, sőt a változó hajdivat új és
újabb igényekre sarkallja a női nemet.
Amikor e két mesterség bemutatásával idáig jutottam, csupa kíváncsiságból felütöttem a

Magyar értelmező kéziszótárt, amely 70 000
adatra rúgó szókészletünket mutatja be. A
borbély – férfifodrász. Előbbi szavunk gyökere a latin barba (szakáll); barbatus (szakállas)
alakban található. A román változat – bărbier
– még egyértelműbb, a barbă (szakáll) betűhíven megismételtetett.
Alulírottnak engedtessék meg egy régmúltba való visszatekintés. Ipartörténeti műveket
tanulmányozva arról értesülünk, hogy amíg
egy-egy helységben az első orvos meg nem
jelent, a borbély – felcserként – sebészettel is
foglalkozott. Rajta kívül még „idesnénémék”
s egy-egy, a növényvilágban járatos ember
igyekezett egészségessé varázsolni a betegeket.
Az ipartörténészektől elbúcsúzva forduljunk
a már említett értelmező kéziszótár alkotóihoz: lássuk, miként mutatták be a címben szereplő rokon szakmát! „Fodrász – haj, bajusz,
szakáll nyírásával, borotválással, illetve frizurák készítésével foglalkozó iparos.”
Ejnye! Arany János városában ezt nem így
értelmezték/értelmezzük! Ám azért, hogy a
hölgyek meg ne sértődjenek, a szótár ismételten foglalkozik velük. „Fodrásznő – fodrászatra képesített nő.” Alulírott a borbélyomnál
ilyennel is találkoztam. Ügyesen nyírt meg, és
nem szándékozott fodrozni tincseimet.
A velünk élő románoktól azzal válunk el,
hogy a már ismertetett bărbiert olykor a franciáktól kölcsönzött frizer elnevezéssel váltják föl. A frizura a férfi és a női hajviseletre
egyaránt vonatkoztatható. Ámde az ismertetett két változat mellett egy harmadikkal, a
coafurăval találkozunk. Ez a megnevezés a
hajviseletet és a műhelyt egyaránt elénk varázsolja, a frizura alkotója pedig – nemétől függően – a coafor vagy a coafeză.
Gondolatváltásomat ama reménnyel zárom, hogy nyelvtudósaink hűen őrzik a fodrászathoz fűződő magyarázatukat, viszont
mi Nagyszalontán – esetleg Biharország más
helységeiben is – eltérően, a magunk módján
szólunk a szépészet mestereiről.

Dánielisz Endre
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Kocsmamesék
A művész

K

özeledett a karácsony, a hó is leesett. Az erdélyi kisvárost övező dombok hátát vastag fehér
dunna borította. Boldizsárt, a festőművészt viszont csak egy vékony pléd takarta be hideg albérleti
szobájában. Nem volt fára pénze, mert ki kellett fizetnie a vízdíjat, de pechjére a víz befagyott a mosdótálba. Felöltözött gyorsan, és elindult a kocsmába meginni a reggeli szívmelegítőt. A kocsmárosnál még volt
egy kis hitele, mert nemrégen festett az öregnek egy
betlehem-képet a Kisjézus születéséről.
– Látom, már megint a kocsmába indul. Minek
annyit piálni? – szólt utána a háziúr. – Maga tehetséges, jóképű fiatalember, még sokra viheti az életben,
ha leszokik az italról.
– Igen, igen – morogta az orra alatt Boldizsár. Aztán arra gondolt, mit tudja azt bárki is, hogy mekkora az ő bánata, ami nem enyhül, csak az italtól, s ha
egyszer alkohol nélkül is el bírja majd viselni, hogy az
apját az 1956-os magyarországi forradalom után a
román államrendőrség ártatlanul bebörtönözte, halálra kínozta, mert azt merte mondani, hogy örül a
magyarok bátorságának, és emiatt az anyja öngyilkos lett, őt meg kirúgták a bukaresti képzőművészeti
egyetemről, mielőtt leállamvizsgázott volna, hát akkor végleg abbahagyja a piálást, és reméli, nem fogják többé rémálmok gyötörni.
Bár tervbe vette, hogy lelép nyugatra, egyre csak
halogatta, halogatta, nem bírta itt hagyni a szülei sírját. Ivott hát, hogy erős legyen és élni tudjon a sötét gondolatai alatt, amelyek úgy borultak rá, mint
a köd a városra. Tán alkotni sem tudott volna, ha
nem iszik. Törzsvendége lett a nem éppen elit, de olcsó kiskocsmának, ahol már csak azért is jól érezte
magát, mert tisztelték a tehetsége miatt. Igaz, a háta
mögött úgy csúfolták, hogy „pucér seggű”, mert amikor már nem volt pénze egy sörre sem, eladta a kabátját, nadrágját az ott ivó módosabb embereknek,
ócskaság-kereskedőknek, így úszott el minden hónapban a ruhatára, amit aztán mindig felújított egy
újabb festménye eladása után.
Egy napon éppen egy női aktképet árult, amikor
arra járt egy pénzes vállalkozó, és betért az ivóba
meginni egy sört. A pasas egyből felismerte a kiváló
tehetséget Boldizsárban, és tőkét látott a festményében, ezért megvette az aktképet. Kiállított egy ötjegyű számról szóló csekket, és átadta a művésznek a
névjegyével együtt. Boldizsár akkor már nagyon ré-
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szeg volt, valami köszönetfélét gajdolt, aztán a csekket a névjeggyel együtt begyömöszölte a szarvasbőr
zakója belső zsebébe, és rendelt még egy italt.
Másnap délig húzta a lóbőrt, és amikor felébredt
és nagy nehezen résnyire kinyitotta bedagadt szemét, olyan macskajaj kapta el, hogy muszáj volt innia valamit, hogy jobban legyen. Igen ám, de se piája, se pénze nem volt. Leakasztotta hát gyorsan a
szarvasbőr zakóját a fogasról, és eladta a sarki olcsóruha-boltosnak potom áron. Sebaj, gondolta a kocsma felé menet, mert ha megiszik két deci rumot, rögtön jobban lesz, és akkor majd, ripityom, fest egy új
képet, amit elad majd a műkereskedőnek, és az árából visszavásárolja a zakóját. Vagy inkább fát vesz,
mert rohadtul hideg van. Azután, hogy megitta a
rumicilint, ahogy ő hívta az életre keltő reggeli italát, egészen felfrissült, és nem bírt ellenállni két korsó sörnek sem.
Később hazament, hogy megfesse a képet a várost
ölelő behavazott dombokról, de az ecsete alól az apja

lektűr
portréja bukkant elő úgy, ahogy utoljára látta: őszülő
halántékkal, keserű vonallal a szája szögletében, szomorú tekintettel. Olyan volt, mint egy szíven szúrás.
A festő kezéből kihullt az ecset, sírva esett be az ágyba, és szeszgőzös álomba zuhant.
Másnap reggel, amikor a háziúr eljött hozzá a lakbérért, nem bírta felkölteni. Megfagyott szegény Boldizsár, mint a víz a mosdótálban. A festőállványról
egy őszülő halántékú férfi portréja nézte szomorú tekintettel az élettelen testet. A háziúr leemelte a képet
az állványról, és elindult vele a műkereskedőhöz. Ha
az megveszi a portrét, akkor az árából eltemethetik
a művészt.

Kocsmárosné, aranyvirág

A

hogy a késő délután álmosságba fordult, úgy
kezdett életre kelni a falu egyetlen kocsmája,
és úgy szippantotta magába a férfinépet, mint
futóhomok a rálépőt. S ha már a lépésről esett szó, a
kocsmába járó férfiak igencsak félreléptek, nem bírva ellenállni a szépséges Viola kocsmárosné bájainak.
Szinte minden becsületes és kevésbé becsületes fér-

fiember, aki ide belépett, a kocsmárosné áldozatává
vált, mert nemcsak a pohár fenekére néztek, de a szép
és kívánatos Viola hátsó felét is hosszasan mustrálgatták a többi gömbölyű idomával együtt és úgy elhomályosodott tőle a szemük, hogy nem látták a kocsmárosné gyors kézjárását, amivel az italokat vizezte fel,
annál jobban, minél mámorosabbak lettek a vendégek.
Az L alakú ivó jobb oldalán a módosabb gazdák ittak, a végében a szegényebbek, elöl, a söntéssel szemben pedig az értelmiségiek ültek: a jegyző, a tanító, a
tanácselnök és az orvos. Volt egy tehetséges cigány
hegedűs is, a Zsiga, nagyon szépen tudta játszani a
szomorú nótákat. Húzatták is vele, mert a részeg ember, ha bánatos, még többet iszik. Ennek pedig Viola
örült a legjobban. Zsiga fizetségként mindenkitől egy
pohárka italt kapott, ki mit ivott, abból a fajtából. Meg
is ártott neki. Szegény fekete zenészt minden este az
vitte haza, aki szekérrel érkezett a kocsmába. A hegedűst a felesége meg is verte, amiért nem pénzért muzsikált. Aztán másnap az egész kezdődött elölről.
A kocsmárosné, aki fiatalon vált özveggyé, nemcsak szép, de ravasz is volt. Tudta ő, hogyan tegyen
szert minél nagyobb vagyonra, és hogyan álljon meg
a saját lábán. Azt pletykálták a faluban, hogy lopja a
pénzt a részegektől, becsalogatva őket a hálószobájába. A lakása ugyanis ugyanabban a házban volt, ahol
a kocsma, és az ivó végében egy ajtó hozzá nyílott. Itt
vitte be magához a lerészegedett, jómódú gazdákat.
Aztán hogy odabenn mi történt, mi nem, azt senki
sem látta, de azt már igen, hogy Viola egyre jobban
gyarapodott anyagilag. A tízéves leánykájának gyönyörű zongorát vett, aztán finom ruhákat, szőnyegeket és új bútort, miközben mások megélhetési gondokkal küzdöttek.
Volt egy Józsi nevű, jól gazdálkodó ember a faluban. Szép lovai, tehenei voltak. Időnként eladott egyegy öregebb lovat, és vett a helyébe fiatalabbat. Egy
nap hiába ment a vásárba, nem kapott olyan szép
csikót, amilyet szeretett volna. Elindult hát hazafelé
a sok pénzzel. Aztán betért a kocsmába fenyőpálinkát inni és kicsit enyelegni Violával. Bement Józsi az
asszonyhoz gazdagon, és kijött szegényen. Eltűnt a
sok bankó a zsebéből. Lett ebből nagy cirkusz, mert
a gazda rendőrt hívott, és kiderült minden.
Viola börtönbe került. A zongorát és egyéb javait elárverezték.
Sokáig a kocsma is zárva volt. Aztán egy napon
újra kinyitott, a férfiak nagy örömére. Ám az örömbe üröm is vegyült, mert a söntésnél a szépasszony
helyett egy nagydarab, bajuszos ember mérte az italt.
És ezentúl mindig férfi kocsmárosa volt a falunak.

Tóth Ágnes

2018. május

Biharország

33

história

Az elfeledett polihisztor,
Beöthy Leó (1.)
A Magyar Tudós Társaság megalakulásától,
1830‑tól Trianonig Bihar vármegye 42 – azon belül
Várad 27 – szülöttét „küldte” az Akadémia tagjai
közé. A rendkívül sokoldalú, tíz nyelvet beszélő,
pályáját szépíróként és műfordítóként kezdő,
majd történészként, szociológiai, közgazdasági
és statisztikai szakszerzőként egyaránt jeleskedő
Beöthy Leó megérdemli, hogy az utókor
megemlékezzék róla.
A Beöthy família Erdély régi családjai közé
tartozott. A XIX. századtól egyre fontosabb
szerepet játszott Bihar, majd az egész ország
politikai életében. Beöthy Mihály 1760-ban
lett Bihar megye alispánja, az ő Imre fia volt
Beöthy Leó nagyapja. Másik fiától származott
Beöthy Leó. Nagy
sikerű íróként
indult
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Beöthy Ödön és László, a reformkor és forradalom majdan emlékezetes alakjai.
Beöthy Imre hétszemélynököt Sándor fia
követte a jogi pályán, és eredményes megyei
munkája elismeréseképpen került a Helytartótanácshoz Budára, és lett a királyi jogügyek
igazgatója. Az 1830-as évek dereka erkölcsi
dilemma elé állította a királyi ügyészeket. Az
udvar s különösen Metternich nyomására előkészültek egy elrettentő célzatú politikai perre, ennek első áldozatai az országgyűlési ifjak
közül kerültek ki. A hamis tanúzások és besúgói jelentések nyomán adott ki Beöthy Sándor
egy 1836. május 20-án kelt nádori levél alapján elfogatási parancsot földije, Lovassy László és társai ellen. A Beöthy családot is érintette az ügy, hiszen László egyik fiát, Mihályt
is meghurcolták, s ő a megpróbáltatásoktól
megőrült, egy ausztriai elmegyógyintézetben
halt meg.

Ígéretes pályakezdés
Mire Beöthy Leó 1839-ben megszületett
Várad-Olasziban, önmagával meghasonlott
apja lemondott királyi ügyészi tisztségéről,
és a közélettől is visszavonult. Apja halálakor
Leó 12 éves volt, a szabadságharc után elszegényedett családnak a rokonság segített a fiú
felnevelésében.
Leó az elemi iskola után csupán három latin osztályt járt ki a premontreieknél, majd
egy volt pap nevelősködött mellette. A nehézségek nem szegték kedvét, szívósan folytatta
a tanulást, járatos lett a görög, latin és német
nyelv mellett az angolban és a franciában is.
Az ókor történelme izgatta leginkább, lelkesen
bújta az idegen elnyomók elleni harcok történetét, azok ihlették az Achemenidák utóda
című első regényét, melyet 19 évesen írt. Regényének Pesty Frigyes frissen megindult lapja, a temesvári Delejtű adott helyet 1859-ben.
Nem véletlen, hogy Beöthy választása erre
a hetilapra esett, amelynek engedélyezése és
2018. május
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megindulása a kortársak számára nagy meglepetést okozott, hiszen Pesty 1848–49-ben
a honvédelmi minisztérium tagja volt. A világosi fegyverletétel után emigrált, majd vállalva a börtönt is, rövidesen hazatért. Kiszabadulása után folytatta történeti munkáját,
megindítója és szervezője volt a történeti helynévkutatásnak, és szerepet vállalt a gazdasági egyesületek megszervezésében. Sokoldalú
tudományos és közéleti munkássága elismeréseképpen a Magyar Tudományos Akadémia
1859-ben tagjává választotta.

A csúcson, 21 évesen
Mivel a szaklapok – így a Pesty Frigyes
szerkesztette Delejtű – kisebb-nagyobb mértékben mentesültek a cenzúra bénító hatása
alól, a közgazdaság-tudományi közlések, ha
közvetve is, alkalmasak voltak politikai nézetek fejtegetésére és ismertetésére. A Delejtű
programját az első szám tartalmazta. Pesty
célja több volt gazdasági, történeti és természettudományos ismeretközlésnél, egyre jobban kidomborodott a lap politikai jellege és
az a törekvés, hogy a politika tudományos
megalapozást nyerjen. A gazdasági kérdésekre társadalmi összefüggéseiben tekintett. Beöthyre nagy hatást gyakorolt Pesty emberileg
is; fejlődése szempontjából jelentős volt a hozzá fűződő kapcsolat.
Pesty Frigyest 1860 szeptemberében másodszor is letartóztatták lapjának egyre merészebbé válása miatt. Újabb meghurcolása idején Beöthy már Pesten lakott. Beöthy Ödön
özvegye, Csanády Lujza fogadta be a fiatal írót,
és a továbbiakban is jelentősen támogatta.
Beöthy újabb írásai – közöttük az Áldozatok című regény – Vajda János lapjában, a
Hölgyfutárban jelentek meg 1860-tól. Az Áldozatok a Néró korabeli Rómát jeleníti meg,
és néhol stendhali mélységű leírása az önkényuralmi rendszer belső mechanizmusának.
Bátor és művészi értékű alkotása nagy sikert
aratott, olvasói újabb regényeinek megjelenését várták.

Búcsú az irodalomtól
Beöthyt azonban váratlan irodalmi sikerei
ellenére újabb kérdések kezdték foglalkoztatni. Igen termékeny volt életének az a szaka-

sza, amikor tagja lett az unokabátyja, Beöthy
Ákos, Kállay Béni és ifjabb Szőgyény László körül kialakult társaságnak. Valamennyien
ahhoz az új nemzedékhez tartoztak, amelyet
már nem a ,,mi történt”, hanem a „mit tegyünk” kérdése foglalkoztatott. Kortársai voltak Csernisevszkijnek, akinek Mit tegyünk?
című, nagy feltűnést és visszhangot keltett írása 1863-ban jelent meg. Az orosz filozófusra,
íróra és magyar kortársaira is érezhető hatással volt az amerikai közgazdaság új nagy egyénisége, Henry Ch. Carey. Carey alapgondolata az volt, hogy az ember tudásával úrrá lehet
a természeten, és a társadalom törvényszerűségeinek felismerése révén sorsát tudatosan
irányíthatja. Valóságos apostolává vált a viszonylag elmaradott államok felemelkedésének, tagadta, hogy törvényszerű és örök az
olyan nemzetközi munkamegosztás, amelyben egyes országok és népek elmaradása feltétele más népek és hatalmak előrehaladásának. Carey mellett Saint-Simon és Comte
eszméi is hatást gyakoroltak Beöthyék gondolkodására.
A tudomány – beleértve a társadalomtudományokat is – hatalmas eszköznek ígérkezett
Magyarország nemzeti függetlensége, korszerű társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális fejlődése eléréséhez. Ezeknek a gondolatoknak megismerése és megértése nagy
szerepet játszott abban, hogy Beöthy Leó érdeklődése egyre inkább a kulcskérdést jelentő gazdaság felé terelődött. A fordulat szempontjából figyelemre méltó Gondolataim
című verse, ez a Hölgyfutár 1863. augusztus
20-i számában jelent meg. Az újság első oldalát szinte teljesen betöltő hosszú költemény
önbírálat és egyben búcsú is az irodalomtól.
A költő új célt tűz ki maga elé, amelyet a költemény két utolsó sora fogalmaz meg: „És a
munka, ész, nem képzelet foganthat tetteket!”
Irodalmi munkásságának ez a gyors és
végleges lezárása a sikeres kezdet után meglepte a kortársakat. Igaz, a következő években még megjelent több műfordítása, így
Edmund About társadalmi szatírája, az Egy
jegyző orra, illetve Jules Verne akadályokat
nem ismerő tudósainak regénye, az Utazás a
Föld középpontja felé, Beöthy azonban már
láthatóan elkötelezte magát a közgazdaság
mellett.
(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása
2018. május
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Nem cserélt hazát,
mert megígérte
Dr. Mózes Mihály nyugalmazott egyetemi tanár,
történész valamikor a berettyóújfalui Arany János
Gimnázium tanulója volt, itt is érettségizett.
Ő volt februárban, a kommunizmus áldozatainak
emléknapján a berettyóújfalui Nadányi Zoltán
Művelődési Ház előadója. Mindig szívesen jön,
ha hívjuk. Most kérésemre az életéről beszélt
átfogóan a rendezvény előtt.

Előadás
Berettyóújfaluban
a kommunizmus
áldozatainak
emléknapján
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– A II. világháború alatt édesanyám ÉszakErdélyben dolgozott, Hosszúmezőn (Mára
maros), onnan menekülnie kellett. Eljutott
Nagyváradig, meghúzta magát egy vonat fékező fülkéjében, így jutott át Biharkeresztesre
a nagynénémhez. Az ő férje, Szőke Károly
hentesmester, ismert ember volt a faluban.
Itt lakott még 1946 júliusában is, amikor születtem. Anyám a román hatóságoktól nem kapott igazolást, amire német származása miatt
lett volna szüksége, így állandó fenyegetettségben élt. Apám Prága mellett amerikai fogságba esett, és egy hónap után hazaengedték.
Attól rettegett, hogy elhurcolják a Szovjetunióba. Szüleim ezért elhatározták, hogy külföldre szöknek. Apai nagyanyám nem engedte,
hogy engem is vigyenek, így én nála marad-

2018. május

Dr. Mózes Mihály

tam. 1948-ban mentek el. Az USA-ba szerettek volna emigrálni, végül év végére Ausztráliába kerültek. Ezzel végül is jól jártak, nem
lehetett okuk panaszra. Apám munkát kapott Új-Dél-Wales államban New Castle-ban.
Anyám egy tanyán dolgozott. 1951-ben megszületett az öcsém, akinek magyar volt ugyan
az anyanyelve, de az iskola ezt háttérbe szorította, a szüleim válása pedig felgyorsította a
folyamatot.
– Milyen volt a gyerekkora?
– Apai nagyapámnak Karcagon, az állomástól nem messze volt egy vendéglője. Egy
ideig jól ment. Leszámítva, hogy néha hajnali
fél háromkor becsöngettek az elvtársak, mert
mentek vadászni. Ilyenkor 30-40 tojásból kértek rántottát. Hoztak vadat is, amit megvett
a vendéglő. Nagyon szerencsés voltam, mert
az apai nagyszüleim rendkívül jó nevelést adtak. A Baross utcai általános iskolában jártam ki az első négy évet, és kifogástalan volt
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a tanulmányi eredményem. Nagymama ellenőrizte, hogy elkészítettem-e a házi feladatomat, és sokat kellett olvasnom. Az összes
ifjúsági regényt felolvastam neki, miközben főzött. 1952-ben változott a helyzet, mert államosították a vendéglőt. Nagyapa írt egy fellebbezést, hogy ő munkásemberként kereste
a kenyerét (főmolnár volt egyébként), és abból
vette a vendéglőt. Egy hajnalban arra riadtam,
hogy a konyha kövén rugdossák az ávósok
nagyapámat. Elvitték és internálták. Elítélték
a népköztársaság elleni bűncselekmény miatt.
Nagy Imre hatalomra kerülésekor szabadult.
Sajnos úgy megverték, hogy szellemileg is sérült, így csak éjjeliőrként tudott elhelyezkedni
a Termékforgalmi Vállalatnál. Nekem a nap
fénypontja volt, amikor vacsorát kellett vinnem neki, mindig megkínált belőle, és azután

A magyar
kultúra napján
Berettyóújfaluban
2005-ben:
Szeifert Ferenc
polgármester, Bakó
Endre debreceni
irodalomtörténész,
Péter I. Zoltán
nagyváradi
helytörténész,
dr. Mózes Mihály
és Biró Rozália
akkori váradi
alpolgármester

Könyvet írt
Ausztrália
történetéről

két hatalmas kutyával körbejártuk a telephelyet. 1957-ig gond nélkül éltünk. Akkor egy
hajnalban azzal rohant be hozzám, hogy meghalt „anyád”, így nevezte nagymamámat. Ezután szétszóródtunk…
– Több helyen is megfordult, mire elvégezte az általános iskolát?
– Vajdácskára kerültem, Mózes-rokonokhoz. Itt fejeztem be az ötödik osztályt, de a
nyári szünetben már Annus nénéméknél találtam magam Biharkeresztesen. Más világ
volt ez. Járni kellett a szőlőbe: kötöztem, kapáltam, gyümölcsöt is szedtem. Tettem, amit
kellett. Volt ott napszámos is, nem csak én
dolgoztam. Károly bácsi halála után intézetbe kerültem, szerencsére csak fél évre. Ezért
Berettyóújfaluban fejeztem be az általános iskolát. A nyarat már Furtán töltöttem az anyai
nagyszülőknél. Sall nagyapám azt szerette volna, hogy cipész legyek, mint ő, vagy dolgozzak a gépállomáson, ha kitanulok valami tisztességes szakmát. A keresztesi „kisbarátnőm”,
egykori osztálytársam azonban jelentkezett az
újfalui Arany János Gimnáziumba. Ez annyira szíven ütött, hogy miután feltettem a vonatra, kibicikliztem a középiskolához. Nagy szívdobogás közepette felmentem az emeletre, és
bekopogtam az igazgatóhoz. Falucskai Jenő,
kitűnő ember volt, íratott velem egy kérvényt,
és biztatott, ha lesz üresedés, számíthatok rá.
Két nap múlva jött az értesítés, hogy felvettek. Nagyapám fel volt háborodva, de kiderült,
hogy itt is indul mezőgazdasági gépész tagozat, így lecsillapodott. 4+2-es formában zajlott az oktatás: négy nap tanulás, két nap gyakorlat. Nem voltam jó gyerek, de Jenő bácsi
mindig őrködött felettem. Negyedikben behívatott, és azt mondta, jelentkezzek egyetemre, de ígérjem meg, ha felvesznek, nem hagyom itt az országot. Megfogadtam, és be is
tartottam.
– A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemre jelentkezett magyar–történelem
szakra…
– Igen, fel is vettek. Innentől kezdve jó sorom volt. Nagyon jól beszéltem angolul, mert
mindig úgy volt, hogy kimegyek Ausztráliába.
Édesanyám hetente írt levelet, és küldött hozzá kupont is, hogy nekem ne kerüljön pénzbe a válaszlevél. A jó nyelvtudásom miatt felvett Ránki professzor a speciálkollégiumába.
Itt mindenki olvasott valamilyen – angol, né-
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szomszédoló
Nem cserélt hazát, mert megígérte
(folytatás az előző oldalról)
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met, francia – nyelven olyan tanulmányokat,
amelyek Magyarországon hozzáférhetetlenek
voltak. Olyan könyveket olvastunk, amelyek
magyarul húsz-harminc év múlva vagy éppen
a rendszerváltás után jelentek meg. A profes�szor úr erőteljesen felkarolt engem, és ennek
is volt köszönhető, hogy 24 évesen már doktoráltam. Nem voltam katona, mert a szüleim
külföldön éltek, ezért D kategóriás lettem: a
társadalom számára megbízhatatlan. Nyáron
nem volt hova mennem, főleg Sall nagyapa
halála után. Ezért minden évben másfél hónapot külföldi építőtáborokban töltöttem: Ukrajnában, Észtországban, Lengyelországban és
Kelet-Németországban. Négy hetet kellett dolgozni, aztán két hét pihenés. A nyári szünet
maradék egy hónapját pedig megszervezte a
professzor úr. Kaptam fizetést és szállást a fővárosban. Később kiderült, hogy a doktorimhoz – Erdély gazdaságtörténete a dualizmus
korában – gyűjtöm az anyagot… Úgy volt,
hogy tanársegéd leszek. A professzor úr szeretett volna maga mellé venni, de behívatott
az intézmény vezetője, és azt mondta, hogy
politikailag alkalmatlan vagyok az egyetemen
maradásra: „Mihály, magának a kezében van
a marsallbot, menjen el Debrecenből”. Mikor
dr. Szász Lajosné, az egyetem gyakorló gimnáziumának igazgatója ezt meghallotta, jelezte, hogy szívesen lát.
– Nem volt csalódás, hogy csak középiskolában dolgozhat?
– Szerettem tanítani. Az igazgatónő szigorú vezető volt, a férje szerint „hajdúasszony”.
Megkövetelte a munkát, de ki is állt a munkatársaiért. Közel harminc évet dolgoztam
itt. 1982-ben Ránki professzor úr meghirdetett egy speciálkollégiumot Amerikai társadalomtörténet címmel, pedig tudta, hogy megy
ki az Egyesült Államokba. Bízott bennem, és
szerencsére a hallgatók is megmaradtak, amikor átadta nekem a stafétabotot. 1982-től ’92ig tanítottam a debreceni egyetemen, és ki is
neveztek címzetes docensnek, amikor megcsináltam a kandidátusit. 1990-ben egy cikluson át országgyűlési képviselő is voltam. Két
évig az SZDSZ színeiben, aztán pedig független képviselőként végeztem a munkámat.
Volt olyan vezető, aki azt mondta, hogy az országgyűlési képviselőség miatt nem tudom elBiharország
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látni a feladatomat. Ez nem volt igaz, de lemondtam erről a mellékállásomról. Egy ideig
a miskolci egyetemen tanítottam egyetemes
történelmet a gimnázium mellett. Volt olyan
nap, hogy 13.10-kor végeztem Debrecenben,
és 14.10-kor kezdtem Miskolcon. Ha késtem,
a hallgatók tudták, a kocsival van valami, és
megvártak. 1997-ben kerültem át Egerbe,
de közben még leérettségiztettem a gimnáziumi osztályomat 2000-ben. Ebben az esztendőben nevezett ki Göncz Árpád egyetemi
tanárrá. 2002–2014 között pedig dékán voltam. Az kemény volt. 4000 beosztottam volt,
vagyis közel ennyi diák és mintegy 200 tanár.
Úgy éreztem, 70 esztendősen ideje nyugdíjba
mennem. Ezt nem is bántam meg. Legalább
több idő jut a három unokámra. A lányaim
révbe értek, Budapesten élnek. Zsófi egy divatszalon menedzsere, Éva lányom pedig szállodát vezet.
– Mikor jutott először Nyugatra?
– Harmincéves koromban engedtek ki először Ausztráliába. Nagyon emlékezetes találkozás volt. Később eljutottam még 17
országba, mert független országgyűlési képviselőként tagja lettem az Interparlamentáris Uniónak. Elsősorban Dél-Afrika és a Távol-Kelet volt az én területem. Voltak egészen
emlékezetes utazások is: Malajziában, Szingapúrban, Thaiföldön. Fogadott minket Suharto
elnök Indonéziában, majd meghívta – egy hétre – a küldöttségünket Balira. Szerepem volt
abban, hogy Dél-Afrikával felvettük a diplomáciai kapcsolatot. Ennek volt köszönhető,
hogy meghívtak oda előadókörútra, az egyetemeken a rendszerváltásról tartottam előadásokat. Nyirkos István, a volt tanárom pedig
arra kért, hogy a finnországi Lahtiban tartsak
előadást. Nigériában üzletemberekkel jártam,
de ez az utazás rövidre – 36 órásra – sikeredett a katonai puccs miatt. 2011–12-ben másfél évig vendégprofesszor voltam a Georgiai
Állami Egyetem valdostai campusában, a történelmi és politikatudományi szakon több csoportot is tanítottam. Ez nagyon jó volt! Annak
ellenére, hogy az amerikai adminisztráció kibírhatatlan. Három hónapig nem kaptam fizetést… Nem olyan demokratikus az a társadalom, mint amilyennek mi innen gondoljuk, de
sok olyan barátra leltem, akikkel a mai napig
tartom a kapcsolatot.

Kocsis Csaba

história

Ki a jobbunokatestvér?
A családok kialakulásának vizsgálata ősidőktől
foglalkoztatta az embert. Kurucz Rózsa
A család térben és időben címmel a Pécsi
Tudományegyetem Természettudományi Kara
Tankönyvtár polc világhálós oldalán röviden
összefoglalja a leszármazási ábrázolások fajtáit
és történetét. Ebből idézek kis részletet.
Kezdetekben az istenségek kutatása központi kérdés volt abból kiindulva s feltételezve,
hogy az uralkodó, az ősatya valamiféle istenség volt, aki leszállt a földre, s királyként vagy
más vezetőként irányította a népet. Az ókori
görögöknél az számított előkelőnek, aki származását vissza tudta vezetni a trójai háború
valamelyik hőséig. A rómaiak gazdagították a
származástant. A társadalmi és a katonai teljesítmény elismeréseként elnyert rangot, vagyont az utódok is élvezhették, s az örökölt vagyon, az ősiség elidegeníthetetlenné vált. Ezt
igazolni kellett, erre szolgáltak az ősfák és a római leszármazási táblák. Az ősfa az ősöket, a
leszármazási tábla az utódokat mutatta be időrendben. Ez máig meghatározó módszere a genealógiának. A germán népeknél a rómaiakkal
szemben a vérrokonságon alapuló genealógia
volt a középpontban, erre az V. és VI. századból vannak adatok.
A feudális társadalomban a rendekbe tagolódás elengedhetetlenné tette a származás kutatását, az ősbizonyítást. E korból fennmaradtak
a krónikákban megörökített genealógiák. A középkorban az uralkodócsaládok a származástant
saját isteni eredetük s földöntúli jogaik igazolására próbálták felhasználni. A XV. század végén
elkezdődött a Babenberg- és Habsburg-dinasztiák családkutatása. A Habsburg-uralkodóház
az elsők között készíttette el ősfáját Ladislaus
Suntheimmel (1440–1513), s egész a trójai
hősökig vezették vissza családjukat.
Különleges, művészi kivitelezésű családfák
a középkorban a „Stammbaumok”. Az ausztriai klosterneuburgi Ágoston-rendi kolostor igazi ékessége a Babenberger Stammbaum című
táblafestmény (8 × 4 m-es triptichon), amely
1489–1492 között készült. Az európai családfa-

ábrázolások – s a genealógiai szemlélet – sokfelé ágazó, dús hagyománya a legpompásabban
Németföldön a reneszánsz és a barokk korban
bontakozott ki. Itt a család jellege és nagysága
szerint a féltő gonddal ápolt Stammbaumoknak
külön alfajaik fejlődtek ki. Az egyenletes utódsarjadzást a tölgy vagy a hársfa, a hiányos kiterjedést a nyárfa, míg a szeszélyes, szertefutó
utódrendeket jobbára a vörös berkenye lombkoronáján szemléltették.
Magyarországon az első, napjainkig is
használatos, 1857 és 1868 között készült
családtörténeti munka szerzője Nagy Iván
(1824–1898), ő 12 000 nemesi családot 108
ősnemzetségre vezetett vissza hatalmas művében, a Magyarország családai czímerekkel
és nemzedékrendi táblákkal, I–XIII. című kiadványban. Az ő munkájának folytatására
Kempelen Béla (1874–1952) vállalkozott.
A Magyar nemes családok 1911–1932 címet
viselő, tizenegy kötetes munkájában nem javította ugyan az elődjénél meglévő hibákat,
ám az ott szereplő családok leszármazását továbbvitte, illetve jelentősen kibővítette a gyűjteményt (40 000 családra). A Turul mellett
szakfolyóiratként említhető a Családtörténeti
Értesítő (1899–1901) vagy a Genealógiai Füzetek (1903–1912). Bihar megye vonatkozásában alapvető műnek ígérkezik Emődi János kisnemesi családokat (800 család) érintő,
az egyházi anyakönyvek vizsgálatán alapuló recens kutatása; az adatok feldolgozása és
közlésre való előkészítése folyamatban van.
Mára a leszármazási rendeknek öt formájuk vált ismertté és alkalmazottá: 1. őstábla,
ősfa, őspróba, ősjegyzék, felmenők (németül:
Ahnentafel); 2. leszármazási tábla, lemenők,
utódtábla, utódjegyzék; 3. családi tábla (családfa, törzskönyv, ném.: Stammbaum, angolul: family tree, pedigree); 4. vérrokonsági tábla/fa és jegyzék (latinul: arbor consanguinitatis,
ném.: Konsanguinitätstafel, ang.: table of con
sanguinity, kinship table); 5. sógorsági tábla/fa
és jegyzék (lat.: arbor affinitatis). A legelterjedtebbek az őstábla, az ősfa, a leszármazási tábla és a családfa.
Miért is írok erről a témáról? Azért, mert a
magyar Wikibooks/Wikikönyvek tárában egy
(folytatás a következõ oldalon)
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Heraldikai lexikonra figyeltem fel, ebben valamennyi fajtájú leszármazási ábrázolást megtaláltam. Nem bocsátkozom most ezek részletes ismertetésébe (hivatkozom itt az említett
lexikon megfelelő szócikkeire). A két ritkább, a
vérrokonsági és a sógorsági tábla azonban felkeltette érdeklődésemet nyelvi szempontból a

Biharország

2018. május

Sógorsági
genealógiai tábla

rokonsági fokok ábrázolásával, valamint magyar és idegen nyelvű (angol és német) elnevezéseik együttes feltüntetésével.
Tanulmányozva a megnevezéseket, ismét elcsodálkozhatunk a magyar nyelv fogalmi gazdagságán, összehasonlítva akár az angollal.
Magyarázatként annyit, a probandus vagy
gyök mindig azt a személyt jelöli, akitől kiindulunk a genealógiai tábla összeállításában. Kellemes csemegézést kívánok!

Dr. Szabó József

zöldövezet

Mit hova ültessünk?
Tavasz derekán már sokak fejében megfordul
a gondolat, hogy ideje lenne kivirágoztatni
a ház udvarát, a lakás erkélyét. Igen ám, de nem
mindenki járatos a virágültetésben, ezért jól
jön egy kis útbaigazítás. A nagyszalontai piacon
jó tanácsokkal tudnak szolgálni a hozzáértő
virágárusok, köztük Csengeri Róbert, akitől mi is
érdeklődtünk.
– Ön mióta foglalkozik virágtermesztéssel?
– Feleségemmel együtt már 12 éve termesztünk és árusítunk virágokat, általában a piacon
adjuk el, de haza is jönnek hozzánk visszatérő vásárlók. Minden virágunkat otthon neveljük, egyeseket magról, mint például az árvácskát, a mézvirágot, a begóniát, petúniát, majd a
palántákat „pohárba” tesszük, s így áruljuk. Ez
három hónapos folyamat.
– Milyen virágoknak van most ültetési idejük?
– Legalább 30-féle virágnak, mint a petúnia,
begónia, muskátli és szegfű több fajtája, a mézvirágok, a verbéna. Igen nagy a kínálat, mindenki megtalálhatja a kedvére valót.
Erkélyre, verandára
ajánlottak
az akasztós
cserepek díszei

A hozzáértő
virágtermelők
tanácsokkal
is ellátják
a vásárlókat

Csengeri Róbert virágkertész szebbnél szebb
virágokat kínál

– Hogyan lehet ezeket a virágokat a legmegfelelőbben gondozni?
– A megfelelő gondozás nagymértékben függ
az időjárástól, mindig figyelni kell, hogy szükséges-e locsolni. Ugyanis nem szabad a virágokat
túllocsolni, esős időszakban nem igényelnek
plusz öntözést. Persze van olyan virág, amelyik
kimondottan szereti a vizet, de a vízigényük fajtánként változó. A legvízigényesebbek inkább a
futónövények, a muskátli, a hamvaska, a szúnyogvirág.
– Mennyiért kaphatók ezek a növények?
– A kicsi palánták ára 1,50–5 lej, az akasztós virágoké 10–30 lej között változik.
– Milyen körülmények tekinthetők ideálisnak a tavaszi virágok számára?
– Általában a napos rész a legmegfelelőbb
számukra, de létezik olyan virág is, amely árnyékba való, például a pistikevirág, ez szinte
az egyedüli, amelyik árnyékban virágzik, mivel
a legtöbb virág igényli a napfényt, mert abból
kapja a foszfort.
– Milyen virágokat ajánlana erkélyre?
– A félig napos erkélyre tudom ajánlani a
futó petúniát, futó begóniát, ezek jól érzik magukat napon és árnyékban is, de valamelyest
mindenképpen érnie kell őket a napnak, mert
akkor hoznak virágot. Előbb szépen megnőnek
bokornak, majd tovább nyúlnak, és a szép virágos hajtások leereszkednek az erkélyen. Nagyon hálás kis virágok, és nem túl igényesek.

Balázs Anita
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A folytonosságra
szavaztak a román
labdarúgásban
Heves vitákat kiváltó, indulatokban bővelkedő
kampány előzte meg a Román Labdarúgószövetség (RLSZ) április 18-án megtartott tisztújító
közgyűlését. Négy jelölt szállt harcba az elnöki
posztért.
A hazai labdarúgó szakszövetség tisztségben levő elnökének, Răzvan Burleanunak
három kihívója akadt. A sportmédia és a
közvélemény Ionuţ Lupescut, az „aranygeneráció” tagját tartotta favoritnak, de Marcel
Puşcaşnak is – akinek váradi gyökerei is vannak – volt rá reális esélye, hogy új útra terelje
a román labdarúgást. A negyedik jelölt, a bukaresti Ilie Drăgan amolyan próba szerencse
alapon indult a megmérettetésen.
Az már a kampány során kiderült, hogy
Burleanu népszerű a csapatok körében, hiszen az elmúlt négy év során emberibb arcot
adott a szövetségnek, amely az azt megelőző
több mint két évtizeden át a volt elnök, Mircea
Sandu magánbirtokaként üzemelt. Burleanut
főleg a kiscsapatok (a női foci, a futsal és az
ifjúsági bajnokságok) képviselői támogatták,
ugyanis számukra nyitott teret s adott megbecsülést.
Jó fél évvel a voksolás előtt, elsőként jelentette be indulási szándékát Marcel Puşcaş, éles
kritikával illetve az RLSZ vezetőségét, amelynek ő is tagja volt (2014-ben ő is támogatta
Burleanu megválasztását, majd három éven át
vezette a Szakmai Bizottságot). Az általa megfogalmazott kritikák, észrevételek, javaslatok
nemcsak a hozzáértők, hanem a laikusok számára is megalapozottnak tűntek, s a jelöltek
programjai közül is az övé volt szakmailag a
legtartalmasabb.
Ionuţ Lupescu alig két hónappal a választás előtt jelezte indulási szándékát, szakmai
felkészültségét ajánlva fel a román labdarúgás
42
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Răzvan Burleanu újabb négy évig irányítja a román
labdarúgást

szolgálatába. Kampánya során hazai és nemzetközi szinten elismert szakemberek (Alex
Ferguson és Mircea Lucescu edzők) és egykor
sikeres focisták (Gheorghe Hagi, Gheorghe
Popescu, Cristian Chivu, Ciprian Marica, Flo
rin Prunea, Dan Petrescu) támogatását élvezte, a média is nagy teret szentelt neki. Biharban például Jenei Imre mesteredző, Ioan Zare
és Sorin Cigan volt labdarúgók támogatták.
A kampány célegyenesébe érve az is kiderült, hogy Lupescu a politikai pártok támogatását is élvezi, hiszen előbb a kormányon lévő
szocialisták első embere, Liviu Dragnea, majd
a liberálisok vezetője, Ludovic Orban is jelezte, az „aranygeneráció” tagja hozhatja meg a
román foci fellendülését. Csakhogy a politikai
lobbi fordítva sült el a voksoláson. A csapatvezetők az eszük helyet (az együttesek többsége
a helyi önkormányzatok által adott közpénzből működik, a kormánypárt pedig a sporttörvény módosítását ígérte a labdarúgás fejlődése
érdekében) a szívükre hallgattak, így a várakozásokkal ellentétben Burleanu magabiztosan
győzte le kihívóit. Az eddigiekben ugyanis tetteivel bizonyította, nála egyformán fontosak a
kiscsapatok és a tehetősebb, élvonalbeli klubok.
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Szalontai sikerrel indult
az idei lábteniszidény
Idén is nagy kihívások elé néz a Nagyszalontai
Tengo Sportklub lábteniszcsapata: a honi futnet(a lábtenisz nemzetközi neve) bajnokság mellett
három rangos nemzetközi megmérettetésen
(Interliga, Klubvilágkupa, világbajnokság)
képviseli majd a hajdúvárost.
Tavalyhoz képest ebben a szezonban eg�gyel nőtt a román bajnokságban részt vevő
csapatok száma, hiszen a váradiak is csatlakoztak a küzdelemhez, emellett három moldovai csapat is jelezte részvételét, így két régióban zajlik majd az alapszakasz.
A nyitó fordulóban idegenben lépett pályára a nagyszalontai klub felnőtt csapata, és 4–1es győzelmet ért el a Szilágysomlyói Simex
vendégeként. A Tengo ificsapata ugyanilyen arányban kapott ki Temesváron, a helyi Futnet SK-tól. A harmadik párharcot a Kolozsvári Victory 5–0-ra nyerte meg az újonc
Nagyvárad ellen.
A második fordulóban két mérkőzést is
megtekinthettek a szalontai sportkedvelők:
előbb a Tengo fiatal tehetségeit, majd a világszinten is elismert felnőtteket buzdíthatták a
Sándor Péter Sportcsarnokban. A fiatalok kemény küzdelemre késztették a jóval tapasztaltabb kolozsváriakat, végül a vendég JSF
4–1-re bizonyult jobbnak. A hajdúvárosiak
egyéniben tudtak meccset nyerni Márk Bence
révén. Rajta kívül Lăzău Norbert, Kádár Imre,
Bondár Bertalan, Halász Dániel és Suciu Dávid alkotta még a hazaiak keretét.
A felnőttek 5–0-ra lehengerelték a tabellát
vezető Kolozsvári Victory együttesét. Minden
meccsen magabiztosan, 2–0-ra nyert a hazai együttes, így átvette a vezetést a rangsor-

Ø

A 254 leadott voksból (mindössze két küldött hiányzott a gyűlésről) 168-at szerzett meg
az eddigi RLSZ-elnök, míg Lupescura csak
78-an szavaztak, Marcel Puşcaşt pedig mind-

Látványban nem volt hiány a szalontai mérkőzéseken

ban. A fordulóban nem lépett pályára Georgel
Bobiş (édesapja halála miatt) és Denis Purjea,
ott volt viszont Sorean Alex és testvére, László, valamint Nagy Darius, Bagosi István és Il�lyés Gergő.
A bajnokság erdélyi csoportjának állása: 1. Tengo SK (19 pont), 2. Victory (15),
3. Tengo U21 (12), 4. Temesvár (9), 5. JSF (9),
6. Szilágysomlyó (6), 7. Nagyvárad (5).
Legközelebb a négy ország csapatait felvonultató Interligában bizonyíthatnak majd a
hajdúvárosiak. A szlovák, magyar, lengyel és
romániai csapatok részvételével zajló küzdelemben a Tengo bizonyult a legjobbnak a legutóbbi két év során, így idén is esélyes a serlegre. Az első fordulót Kassán rendezik meg.
Emellett az augusztusban sorra kerülő klubvilágbajnokságon is címvédőként indul majd
Sorean László együttese, amely nem kis meglepetésre, a papírformára fittyet hányva győzte le a tavalyi döntőben a jóval esélyesebb cseh
bajnokot. Novemberben pedig a román válogatottal bizonyíthatnak a szalontaiak a Kolozsváron sorra kerülő világbajnokságon.

H. A.

össze nyolcan támogatták. Ilie Drăgan egyetlen voksot sem kapott, még az öt jelölőjétől
sem.

Hajdu Attila

2018. május
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A raliversenyző is figyel
a közlekedésbiztonságra
Prevenció 18 címmel tartottak nagycsütörtökön
konferenciát a Partiumi Ifjúságért és Hallgatókért
Egyesület (PIHE) szervezésében a nagyváradi
megyeházán. A konferencián „erkölcsi
támogatóként” jelen volt a szatmárnémeti
GYENES EMÁNUEL motorversenyző, többszörös
magyar és román bajnok, 2007 óta a Dakar-ralik
rendszeres résztvevője. Alább vele készített
interjúnkat olvashatják.

Az idei Dakar
nyolcadik
szakaszán

– Hogyan lesz valakiből ralimotoros és
Dakar-versenyző?
– Nekem szerencsével kezdődött. A 2000es évek elején megnyílt egy motorgyár, a
KTM képviselete Szatmárnémetiben. Én azelőtt nagyon sokat bicikliztem, de nem volt
motorom, nem tudtam hozzájutni. A képviseletet megnyitó üzletember fia szintén biciklizett. Kölcsönkérte az én kerékpáromat, odaadtam neki, és elszakadt nála a fékkábel. Ez
hétvégén történt, és azt mondta az édesapja,
hogy hétfőn menjek be a motorszervizbe, és a
fiúk majd megjavítják. Akkor én 15 éves vol-

Nagyváradon a közlekedésbiztonsági konferencián

tam. Bementem, és azóta ott maradtam, ők
támogattak. Vettek nekem egy motort, versenyekre mehettem, először még amatőr kategóriában. Így kezdtem végül is motorozni,
majd 2007-ben ugyanez a vállalkozó, Szilveszter Zsolt, felvetette, hogy nem-e akarok részt
venni a Dakar-ralin. Én persze rábólintottam.
Az első Dakaron csak annyi volt a tennivalóm,
hogy befejezzem a versenyt, nem volt fontos,
hogy hányadik leszek. Sikerült végigmenni,
utána már sokkal könnyebb volt más támogatókat szerezni és folytatni ezt a sportot. Most
ott tartok, hogy van nyolc Dakar-szereplésem,
hétszer végigmentem, egyszer kiestem sajnos,
nem műszaki problémák miatt, egy baleset
kapcsán, 2009-ben.

Gyenes Emánuel 1984-ben született Szatmárnémetiben. Több hazai és külföldi versenyen ért
el jelentős eredményeket, például 2011-ben és
2015-ben megnyerte a Dakar-rali maraton kategóriáját, összesítésben a 18., illetve a 21. helyen
végzett; 2005 és 2015 között többszörös román
bajnok több kategóriában, hétszer nyerte meg az
enduro és nyolcszor az endurocross kategóriát,
Magyarországon is enduro-bajnok.
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– Már a jövő évi Dakar-indulása is biztos?
– Igen. A verseny mindig január első hétvégéjén kezdődik, és két hetet tart, 9000 kilométer szokott lenni a táv. Ez egy nagy ver-

Homokdűnék
között – a 2018as Dakar-rali
negyedik szakasza
2018. január 13-án
La Pazban

seny, végül is a világon a leghíresebb tereprali,
meg a legnehezebb is. Május 15-én nyílik meg
a nevezés, és utána kell elküldeni a nevezési
díjat, ami persze elég nagy összeg, ezért részletekben lehet fizetni. Igen, a 2019-es Dakaron is ott leszek, viszont még kell szereznem
pár támogatót. A nevezésre és a logisztikára
már megvan a pénzem. Idén voltam a harmadik Dakaromon ezzel a motorral, amit még
2016-ban a Szatmár Megyei Tanács vett nekem, tehát ebben az évben már le kéne cserélni. Még megpróbálok szerezni pár támogatót, hogy tudjak egy új motorkerékpárt venni.
– Milyen különleges felkészülést igényel
Öntől egy ilyen verseny?
– A fizikai felkészülés és a mentális is nagyon fontos. Két héten keresztül kell mennem
a motorral, mindennap 700-800-900 kilométert megtenni nem akármilyen terepen, minden reggel fél 4-kor, 4-kor kelni. Mentálisan
is nagyon ott kell hogy legyél, hiszen vannak
olyan pillanatok, amikor padlón vagy, mert
nagyon nehéz a terep, már nagyon sok ideje csinálod, már nagyon sok nap eltelt, azt
(folytatás a következõ oldalon)
2018. május
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A raliversenyző is figyel…
(folytatás az előző oldalról)
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sem tudod, milyen nap van, hétvége vagy hétköznap… Amikor mélyponton vagy, nagyon
jó, ha mentálisan fel vagy készülve ezekre a
nehézségekre, és tudod, mi vár rád, hogyan
léphetsz túl ezeken. Ha fizikailag nagyon jól
felkészülsz, akkor lehet, hogy a mentális fáradtság okozta problémák nem lesznek olyan
nagyok, és könnyebben átmész az akadályokon.
– Van-e egy raliversenyzőnek civil foglalkozása?
– Az Autonetnél dolgozom, ez motor-, autóés kamionalkatrész-importőr cég, egyébként a
fő szponzorom. Már tíz éve vagyok náluk, tíz
éve is támogatnak, a motorkerékpár részlegen
vagyok eladó. Tehát mindenképpen a motorok vannak központban.
– Nagyváradra azért jött, mert a PIHE
közlekedésbiztonsági rendezvényt támogatja, immár évek óta…
– Megpróbálok egy kicsit segíteni ebben.
Mint ahogy elhangzott, nincs Nagyváradon
elég bicikliút, ugyanúgy Szatmárnémetiben és
egész Romániában is gond ez. Nem a mostani vezetőség a hibás ezért, hiszen a városok
nem úgy lettek kialakítva, hogy mindenhova
lehessen kerékpárutat építeni. Viszont vannak olyan dolgok, amikkel tényleg segíthetjük
a biztonságos közlekedést, ezt a saját tapasztalataimból tudom elmondani. Például én biciklivel szoktam járni a városban, és nagyon
oda kell figyelnem, mert Romániában az autósok nincsenek felkészülve a biciklisekre, motorosokra, mivel ennek a fajta közlekedésnek
nincs hagyománya. Hollandiában odafigyelnek a kerékpárosokra, sokkal több ott a biciklis, mégis kevesebb a baleset, mint nálunk,
mert itt nincs meg az a közlekedési kultúra.
De mind kerékpárosként, mind gyalogosként
nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mi hogyan közlekedünk, és sofőrként is mindig figyelnünk kell a másik vezetőre. Ha szemből
jön egy autó, te már nagyjából látod, hogy ő
néz-e a tükörbe, akar-e valami mozdulatot tenni, meg akar-e fordulni, és ha ezekre odafigyelsz, nagyon sok balesetet meg lehet előzni.
Gyalogosan is, amikor odaállunk a zebrához,
hiába tudjuk, hogy nekünk van elsőbbségünk,
akkor sem lépünk le egyből a járdáról. Körül
kell néznünk, mert jöhet egy autós, aki minBiharország
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Tavaly egy franciaországi versenyen

ket nem vesz észre, például a parkoló autóktól, és hiába van elsőbbségünk, megnyomoríthat. Oda kell figyelnünk egymásra, akkor
sokkal kevesebb lesz a baleset. Ha valaki drogot vagy alkoholt fogyasztott, akkor a reflexei
romlanak, sokkal nagyobb lesz a reakcióideje,
sokkal nagyobb lesz a féktávolsága, megnő a
balesetveszély. Saját hibámból tudom, hogy a
telefon használata nagy problémát jelent. Az
autómban van kihangosító, úgy szoktam beszélni, de ha másik autót vezetek, olyat, amiben nincs, fel szoktam venni a telefont. Ezt
mindenki megteszi, bár nem lenne szabad.
Tavaly bicikliztem itthon egy olyan kerékpárúton, amit a járda kettéosztásával alakítottak
ki, és közben felvettem a telefont, amikor egy
kapu alól kihajtott egy autó. Elsőbbséget kellett volna adnia nekem, de nem tette, ezért hibás volt, de én is, mert telefonáltam, s nem
volt megfelelő a reakcióm. Abban száz százalékig biztos vagyok, hogy ha nem telefonálok,
akkor ki tudom kerülni az autót, de így nem
tudtam megállni, átrepültem a motorháztetőn,
a biciklim széttört, a telefonom is. Nem lett komolyabb bajom, s bár nem kértem a sofőrtől
sem semmit, mégis meg kellett várnunk, amíg
kijöttek a mentők, a rendőrség. Azt mondom,
ha csak kicsit odafigyelünk ezekre a dolgokra,
akkor nagyon sok balesetet meg lehet előzni.

Fried Noémi Lujza
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Nyereményjátékkal
a sportos életmódért
Az én hobbym az egészségem címet adták
Nagyszalontán annak az egészségmegőrzést
és sportolást támogató programnak, melynek
résztvevői között értékes nyereményeket
sorsolnak majd ki május végén, a Szalontai
Napokon; a fődíj egy személygépkocsi.

Saját logót kapott
a nyereményakció

Karancsi Sándor
ötletgazda
a megnyitón

A program kitalálója, Karancsi Sándor
a napokban mutatta be a hajdúvárosi nagyközönségnek a sportolásra sarkalló programot. Ez egyben Nagyszalonta tömegsportot
elősegítő tervének az első lépcsőfoka. A nyereményakció különlegességét az adja, hogy a
sorsjegyeket nem pénzért árulják a szervezők,
hanem mozgással lehet megváltani őket. Egy
jegy „ára” jelenleg szabadon válaszhatóan 4
km futás vagy 20 km kerékpározás, de a későbbiekben szeretnék majd bevezetni a szervezők, hogy bármilyen mozgásért járjon sorsjegy.
A lényeg, hogy a választott mozgás elégessen
400 kalóriát egy óra alatt, és Nagyszalontán
végezzék a résztvevők.
Az alapfeltétel (egy órányi mozgás) teljesítésén túl bónuszokat is kaphatnak az indulók.
Családi bónusz jár azért, ha az adott testmozgást együtt végzik a családtagok, ezzel megduplázódik a megváltott sorsjegyek száma. Fogyókúrás bónusz: minden egyes kilóért, amit a
rendezvény ideje alatt ad le a résztvevő, öt sorsjegy jár pluszban. Versenybónusz: különböző

A fődíj

sportágakban időszakos versenyeket szerveznek majd a legjobbak között, szintén plusz sorsjegyekért. Az első helyezett 5 jegyet kap majd
bónuszként, a második 4-et, a harmadik 3-at, a
többiek pedig 2 jegyet a részvételért.
A program áprilisban indult, de folyamatosan lehet jelentkezni a versenyre minden hétköznap 18 és 22 óra között, szombatonként pedig 10 és 14 óra között az Olimpia stadionnál
található regisztrációs ponton. A jelentkezéshez
a személyi igazolvány másolata szükséges.
A verseny szabályzata alapján rendszeresen
alapos ellenőrzést tartanak a szervezők, hogy
kizárják a csalás lehetőségét. Természetesen jelentkezéskor mindenkit részletesen tájékoztatnak.
A program ünnepélyes megnyitóján az is elhangzott, hogy a résztvevőknek lehetőségük
van a nyereményakció logójával ellátott pólókat, bögréket, kitűzőket vásárolni, hogy ezzel
is támogassák a sportprogramot. A megnyitón
jelenlevők máris regisztrálhattak, így első körben 84 feliratkozóval kezdődött meg a verseny.

Balázs Anita
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zöldövezet

Beültettem kiskertemet
5. Á
 rvácska
(Viola wittrockiana)
Igen kedvelt és elterjedt egynyári kerti virágunk. Nevezték még császárszakállnak, császárvirágnak, Szentháromság virágjának vagy
violájának, háromszínű ibolyának, isten szakállának. Kisebb virágú rokona vadon, mezőkön terem.
Virága ötszirmú, a szirmok bársonyszínben
játszanak. A felső pár szirom leggyakrabban a
lila különböző színárnyalataiban pompázik, az
oldalsó pár sárgásfehér, a páratlan alsó szirom
sárga, esetleg a két oldalsóval együtt fekete-lila csíkokkal cifrázott. A színárnyalat azonban
nagyon változó, sőt számos egyszínű is van.
Szinte egész nyáron virágzik, ágyásszegélyként és virágszőnyegként egyaránt mutatós,
de erkélyek virágládáiban is megél.
Magról szaporítható, június-júliusban kell
elvetni a magokat, vékony földtakaró alá. A
kikelő hajtásokat ritkítani kell. A palántákat
egyenként ki lehet ültetni szeptember végéig
a kerti földbe, de cserépben is kitelelhetnek
max. 10 Celsius-fokon, s aztán kora tavasszal
kerülhetnek a helyükre. A tűző napfényt ros�szul viselik, virágzáskor rendszeres öntözést
igényelnek.

Legközelebb a bazsarózsát és a borostyánt mutatjuk be.
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Bambuszsövény

6. B
 ambusznád (Bambusa
arundinacea Wild.)

Árvácskák

A pázsitfűfélék családjának bambuszfélék
alcsaládjába tartozó, legnagyobbra megnövő,
fatermetű tagja. Ázsia, Amerika és Afrika forró égövi, folyó- vagy tengermelléki tájain őshonos, de egészen a hóhatárig megtalálható.
Hosszú életű, nádszára üreges, rendkívül
kemény, bütykös, elágazó. Alulról folyamatosan fejleszti fiatal hajtásait, rügyeit, így hamar
több méter átmérőjű bokorrá terebélyesedik.
Nedvdús környezetben gyorsan nő (akár naponta 10-15 cm-t). Levelei fűneműek, bugavirágzata dús, de csak ritkán, esetenként évtizedenként virágzik.
Száznál is több fajtája ismert, és főként ázsiai (japán, kínai, indiai) kertek szerves alkotórésze lehet. Egyes fajtáiból élő kerítés szaporítható, mások ligetet alkothatnak, bizonyos fajtái
talajtakarónak is alkalmasak. Bonsaiként, cserépben is nevelhető.
Az elültetett bambuszrügy jó darabig nem
nő, csak a gyökértörzsét fejleszti ki a talaj felső rétegében, 30-50 cm-es mélységig. Ha ott
elegendő tartalékot halmozott fel, látványosan fejlődésnek indul a felszínen is. Az elszáradt szárakat ajánlatos levágni. A terjeszkedést megakadályozhatjuk, ha a friss hajtásokat
rendszeresen levágjuk.

ínyenceknek

Cseresznye lerben sütve
Kedves tavaszi gyümölcsünket természetesen
érdemes minél nagyobb mennyiségben
nyersen fogyasztani, és persze befőttnek
feldolgozni a téli napokra. Az érési szezonban
azonban érdemes lehet kipróbálni sütemények
alapanyagaként is.
Mákos, cseresznyés sütemény
Hozzávalók: 20 dkg liszt, 2 evőkanál darált mák, 10 dkg cukor, 1 csomag sütőpor, csipet só, 1,5 dl natúr joghurt, 2 tojás, 1 csomag
vaníliás cukor, 6 dkg olvasztott vaj és még egy
kevés a forma kikenéséhez, 40 dkg cseresznye, kevés aprított
mandula, narancs-,
barack- vagy eperlekvár.
Elkészítés:
Keverjük össze különkülön a száraz és a
folyékony hozzávalókat, majd utóbbiakat
adjuk a lisztes keverékhez. Vajazzuk ki a
sütőformát, és töltsük
bele a masszát. A tetejére halmozzuk rá a kimagozott cseresznyét, és szórjuk meg a mandulával. 180 fokos sütőben 25 percig süssük.
A kisült süteményt tegyük tálra, és még melegen kenjük át vékonyan lekvárral.

Csokoládés, cseresznyés kalács
Hozzávalók: a kalácshoz: 50 dkg liszt, 2 dl
tej, 2 tojás, 5 dkg vaj, 2,5 dkg friss élesztő, 3
csapott evőkanál méz, csipet só, 1 citrom reszelt héja, egy tojássárgája a kenéshez, 1 tábla főzőcsokoládé, vaj a kikenéshez; 2 evőkanál
cukor, 1 dl vörösbor, 30 dkg felezett, magozott cseresznye, 1 mokkáskanál vaníliaesszencia.
Elkészítés: Olvasszuk fel egy lábosban a
cukrot. Amikor karamellizálódott, öntsük hozzá a bort, és várjuk meg, amíg újra folyékony

nem lesz a cukor. Ekkor tegyük bele a cseresznyét. Pár percig
pároljuk, de ne főzzük meg a gyümölcsöt. Ha kész, keverjük bele a vaníliát,
aztán hűtsük ki, majd
szűrjük le. A kalácshoz a langyos tejben
a mézzel együtt futtassuk fel az élesztőt, majd a többi hozzávalóval dagasszuk ki a tésztát, aztán letakarva,
meleg helyen kelesszünk a duplájára. Ha megkelt, osszuk két részre, és lisztezett felületen
mindegyiket nyújtsuk 20 × 30 cm-es téglalappá. A tésztalapokra kenjük rá az olvasztott
csokoládét, osszuk el a rajtuk a cseresznyét,
majd tekerjük fel őket rúddá. A két tekercset
tegyük kivajazott, szögletes kenyérsütő formába, tetejüket kenjük át a tojássárgájával, és
180 fokra előmelegített sütőben 30-35 percig
süssük. Felvágás előtt hagyjuk kihűlni.

Diós rétes cseresznyével
Hozzávalók (1 rúdhoz): 3 réteslap, 25 dkg
darált dióbél, 2-3 evőkanál cukor (vagy méz),
2-2,5 dl tej, 1 citrom, 15 dkg magozott cseresznye, 2 evőkanál sűrű tejföl, kevés olaj, tojás a kenéshez.
Elkészítés: A diót
a cukorral tejben sűrű
krémmé főzzük, majd
hozzákeverjük a citrom reszelt héját és
levét. Nedves konyharuhára terítjük az
első réteslapot, vékonyan megkenjük az olajjal
kikevert tejföllel, majd erre rétegezzük ugyanígy megkenve a következő két lapot. A rétestésztának az asztalhoz közelebb eső szélére
ráhalmozzuk a diókrém felét, erre kerül a cseresznye és rá a diókrém másik fele. A maradék tejfölt is rátehetjük. A rétes két végét vis�szahajtjuk, majd a konyharuha segítségével
feltekerjük. Kiolajozott tepsibe rakjuk, végigkenjük a kikevert tojással, és előmelegített sütőben 20-25 perc alatt aranybarnára sütjük.
2018. május
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A szabályokról
Ludwig van Beethoven (1770–1827) nagy
német zeneszerző egyik gondolatát idézzük:
„Nincs az a szabály, …”. Folytatása a rejtvényben
a vízszintes 1. és a függőleges 30. alatt.
Vízszintes: 13. Lerakat. 14. Belélegzi.
15. A Nagy-tavak egyike 16. Lopakodó. 18.
Tanító. 20. Folyó Északnyugat-Németországban. 21. Paripa. 22. Francia író, drámaíró,
politikai aktivista (Jean, 1910–1986). 24. Magas hőfokon olvadó fém. 26. Az arzén vegyjele. 27. Félmillió! 28. Szeszes ital. 29. Angol
úr – röv. 31. Magához rendel. 33. … tolláról,
embert barátjáról – szólás. 35. Folyó Oroszország európai részén. 37. Homokdomb –
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Áprilisi rejtvényünk (A filozófus véleménye) helyes megfejtése: „A művészet első feladata, hogy megszépítse az életet.”
Könyvjutalmat nyert: Orosz Irén (Ottomány), Hasznosi Csaba
(Margitta) és Tóth Erzsébet (Nagyvárad).
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névelővel. 39. Oscar- és Grammy-díjas angol
énekesnő, zenész, dalszerző. 40. Ablaküvegek rögzítője. 42. Tó – oroszul. 44. Helyeslés. 45. Vissza: mozgás célpontja. 47. Álmos
fejedelem anyja. 49. Részben ékít! 50. Többrészes. 52. Magán hord. 54. Kettős betű.
55. Magyar sztárzenekar rövid neve. 57. A
New York-i operaház „beceneve”. 58. Lekvár. 59. Önimádó. 60. Francia festő, grafikus
(1796–1875). 62. Vissza: felfog: 63. A bór,
a hidrogén és a jód vegyjele. 65. Főtt tészta.
67. Pedagógus. 69. … László József – újságíró, a golyóstoll feltalálója (1899–1986). 71.
Északolasz település Trentótól nyugatra. 73.
Angliai grófság.
Függőleges: 1. Csattanós, vidám történet. 2. Csodás. 3. Pontozási egység a cselgáncsban. 4. Ízletes húsú tengeri hal.
Ê 5. Kiejtett betű. 6. Megvallja bűneit.
7. Személyednek. 8. Előkelő. 9. Kalitkában van! 10. A hélium vegyjele.
11. Munkás kéz ilyen. 12. …föld –
az alumíniumgyártás alapanyaga. 17.
Rakéták orrgörbéje. 19. Gyermekintézmény. 23. Megvásárolható. 25.
Vértanúk jelzője. 27. Személyes névmás. 28. A -be párja. 29. Magyar színésznő, énekesnő (Andrea). 31. Földterület széle. 32. Égési folyamatot.
33. Nem rugalmas. 34. Híresztel.
36. Fájdalommal járó. 38. Tiltás. 41.
Közúti jármű. 43. Olasz város Ancona
közelében. 46. Drukkol. 48. Csapadék hullott. 51. Az asztácium vegyjele. 53. Klasszikus kötőszó. 56. Az
ízeltlábúak egyik rendje (ék. h.). 58.
Perzsa. 59. Értesülése. 60. Tetszetős
forma. 61. A rádium, a nitrogén és a
vanádium vegyjele. 62. Felment! 64.
Meggyőződés. 66. Varróeszköz – névelővel. 68. Lakat közepe. 70. Varrógép része! 72. Román személyes névmás.
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Barabás Zsuzsa

A helyes megfejtést szerkesztőségünkbe eljuttatók között
könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidő: május 30.
Postacím: Biharország, 410068 – Oradea, Piaţa 1 Decembrie
nr. 12.; e-mail: biharmegye@gmail.com.

hirdetés

Magyarországi nyári
egyetem joghallgatóknak
A Kisebbségi Jogvédő Intézet a Nemzetpolitikai
Kutatóintézettel közösen július 8–13. között nyári
egyetemet szervez külhoni magyar joghallgatók,
fiatal jogászok számára. Jelentkezési határidő:
május 31.

Martonvásár
legfőbb
nevezetessége
a Brunszvikkastély
és parkjában
az arborétum

A külhoni magyarság jogvédelmére jött létre 2012-ben a magyarországi Kisebbségi Jogvédő Intézet. Tevékenységének két alappillére
a Kárpát-medencei jogsegélyszolgálati helyek
fenntartása, illetve nyári egyetemek szervezése a külhoni magyar joghallgatóknak. Ez
utóbbiak célja, hogy a résztvevők hasznos ismereteket szerezzenek a jogvédelem/kisebbségvédelem területén változatos programok
során, így többek között ügyvédek mutatnak

be egy-egy ügyet, elméleti képzést adnak, és
nemzetpolitikai vetélkedőn vehetnek részt a
hallgatók.
A Nemzetpolitikai Kutatóintézettel közösen július 8–13. között meghirdetett idei nyári egyetem a kisebbségvédelem nemzetközi és
uniós jogi vetületeire, a nyelvhasználati és az
oktatási jogok kiterjesztésére, illetve a kisebbségek politikai képviseletére fókuszál. A helyszíne Martonvásár és Budapest. A meghívott
előadók között van prof. dr. Varga Zs. András alkotmánybíró, a Velencei Bizottság tagja, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, dr. Kardos Gábor, az Európa
Tanács szakértői bizottságának tagja és Sógor
Csaba erdélyi EP-képviselő. A programok között szerepel országházi látogatás is.
A nyári egyetemi képzést, az ellátást, a szállást, a programhoz tartozó rendezvények, kirándulások költségét és a belépődíjakat a
szervezők állják, a hallgatóknak az oda- és hazautazást kell csak fizetniük. Jelentkezési
határidő: május 31. Az intézet honlapján
(www.kji.hu) megtalálható regisztrációs íven
lehet jelentkezni; az egyéb feltételek és tudnivalók is ott olvashatók, illetve a +36-20/278–
8863 telefonszámon is kérhető tájékoztatás.

Fizessen elő kiadványainkra!
A Biharország folyóirat előfizetési díja: 1 hónapra 5 lej, 3 hónapra 13
lej, 6 hónapra 25 lej, 1 évre 50 lej.
A Várad folyóirat előfizetési díja: 1 hónapra 7 lej, 3 hónapra 18 lej,
6 hónapra 30 lej, 1 évre 50 lej.
Együtt mindkét kiadvány kedvezményes előfizetési díja: 1 hónapra
8 lej, 3 hónapra 25 lej, 6 hónapra 40 lej, 1 évre 75 lej.

A Biharország (és/vagy a Várad) előfizethető a szerkesztőségben
készpénzzel vagy postán pénzesutalvánnyal (mandat poştal), az elő
fizető nevének és pontos lakcímének, valamint az Abonament Bi
harország (és/vagy Várad) megjegyzésnek a feltüntetésével: Revis
ta culturală Várad Oradea, Piaţa 1 Decembrie nr. 12., jud. Bihor; CUI
18415639; Cod IBAN RO81 TREZ 0762 1G33 5000 XXXX, Trezoreria Oradea.
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A képeslap jobb felső sarkán az szerepel, hogy Nagyvárad, Zöldfa utca. De hiába is nézzük figyelmesen a
képet, nagyon nehéz azonosítani a látottakat a mai utcaképpel. Nem csoda, hiszen ebből a házsorból mára
már csak az utolsó, a Nagyvásár térre néző sarki Zsiga-ház látható. Egykori tulajdonosának eredeti családneve Judeu volt, egy gazdag román kereskedő volt, aki magyarosította a nevét, amelyet ma már Jigának írnak. Így szerepel az egykori Lukács György utca névtábláin is. A sarki ház mellett látható két emeletest és
a földszintest rég lebontották, hogy helyére építsék az utcaképbe nem illő gyárépületet
Alsó képünk – amint azt a felirat is jelzi – Élesd városának egykori Magyar Királyi Adóhivatalát ábrázolja. A
Welcome to Romania honlap szerint ez a Létai-ház, 1910-ben építtette Létai András a hasonnevű fia tervei
alapján, és a másik fiú, Lajos volt a kivitelező. A családfő halála után az épületet egy bank vette meg székháznak, később kórház is működött benne, a rendszerváltás után az adóhivatal költözött bele, és a korhű
renoválásra is volt gondja

