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|közélet

z idei elsõ félévben 2279 ellenõrzést
hajtott végre a Területi Munkaügyi Fel-

ügyelõség Bihar megyei kirendeltsé-
ge. Tájékoztatásuk szerint 1368
esetben a munkaviszonyokra vo-

natkozó, 911 esetben pedig a munkabiztonsági
és -egészségügyi elõírások betartását vizsgálták.

Az ellenõrzések során összesen 2985-ször
büntettek, az elsõ területen 1240, míg a máso-
dikon 1745 esetben. Pénzbírságot összesen
534 kihágásért róttak ki 3 667 900 lej érték-
ben. A munkajogi szabályok megsértése miatt
393 pénzbírságot kellett kifizetniük az érintet-
teknek közel 3 millió lej összértékben, a mun-
kabiztonsági és -egészségügyi elõírások be nem

tartása miatt kiszabott 141 büntetés pedig
708 500 lejre rúgott.

Az év elsõ hat hónapjában összesen 141
munkáltatónál 400 feketén foglalkoztatottat ta-
láltak. Ebben az idõszakban 71 munkabaleset
történt, ebbõl öt halálos kimenetelû, míg 66
esetben az áldozat idõlegesen elveszette mun-
kaképességét.

Június 30-án 20 413 munkaadót tartottak
nyilván megyénkben, õk 171 202 alkalmazot-
tat foglalkoztattak, az egyéni munkaszerzõdé-
sek száma pedig 190 669 volt. Az év elsõ felé-
ben 1082-en kérték a napszámosok nyilvántar-
tására szolgáló dokumentumokat.

F. N. L.

Biharban öt halálos
munkabaleset volt idén
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Élményfürdõ a váradi
strand helyén

Egy háromórás belépõjegy 25, a 10–22
óra között érvényes 50, a 17–22 óra között
használható félnapos jegy pedig 30 lejbe ke-
rül. A diákok és nyugdíjasok kedvezményes
jegyárai a következõk: a háromórás belépõ
20, a félnapos 25, az egész napos pedig 40
lej. A háromévesnél fiatalabb gyermekek in-
gyen mehetnek be, a 3–14 éveseknek 12, 25,
illetve 15 lejbe kerül a belépõ, szintén az ott-
tartózkodás hosszától függõen.

A családi jegyek közül a két felnõtt és két 14
évnél kisebb gyermek részére érvényes 125
lejbe kerül, egy felnõtt és két gyermek pedig
85 lejért mehet be. A tíz alkalomra szóló bér-
letek szintén kilenc belépõ árába kerülnek.

Szolgáltatások

A vendégeket többféle kényeztetõ szolgálta-
tással is várják, például különféle masszázsok-
kal, szépségszalonnal, és fogorvos is áll majd
az ügyfelek rendelkezésére. Itt is érvényes,

Még tartott a személyzet alkalmazása és a
próbaüzem a megyeszékhely új élményfürdõjé-
ben, amikor elsõ rendes ülésén az újonnan
megválasztott városi tanács elfogadta a létesít-
mény mûködési szabályzatát és díjszabását. A
módosító javaslatokat elvetették. Az RMDSZ-es
Kirei Melinda és Huszár István kérte, hogy a
családi belépõ ne csak a két gyermekkel érkezõ
szülõkre legyen érvényes, hanem a legkevesebb
kétgyerekes párokra, míg a szociáldemokrata
Liviu Sabãu-Popa a váradiaknak kért volna egy
évre félárú belépést az élményfürdõbe.

Belépõk és bérletek

A komplexum 10–22 óra között tart nyitva,
naponta 6–9.30 óra között a kifejezetten úsz-
ni vágyókat várják. Az úszásért a felnõttek 10
lejt, a diákok és nyugdíjasok 8 lejt, a 3–14
éves gyermekek 5 lejt fizetnek. A tíz alkalom-
ra érvényes bérletek kilenc belépõjegy árába,
azaz 90, 72 és 45 lejbe kerülnek. Ezt a gya-
korlatot alkalmazták egyébként a többi bérlet-
nél is, általában egy belépõ árát spórolhatják
meg a bérlettulajdonosok.

Bár már benne jártunk a nyaralási
idényben, de július végén is bizonytalan
volt még, hogy mikor nyitják meg
a nagyváradi Nymphaea Welness
Központot és Élményfürdõt. A létesítmény
fizikailag elkészült, de a mûködtetésére
nem készültek fel idejében.
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10 lejért bérelhet, akinek szüksége van rá, de
30 lejes letéti díjat is fizetnie kell érte; a fürdõ-
köpeny bérlése 15 lejbe kerül, és 70 lejt kell
letétbe helyezni érte.

Fried Noémi Lujza

hogy a tíz alkalomra szóló bérlettel egy-egy al-
kalom árát lehet megtakarítani. A félórás
relaxáló masszázs 30, az egyórás 60 lejbe ke-
rül, a 40 percig tartó talpmasszázsért 40 lejt
kell fizetni. A 60 perces thai, csokoládés vagy
lávaköves masszázs alkalmanként 80 lejbe ke-
rül, 20 percnyi nyirokdrénezésért pedig 35
lejt kell fizetni.

A szépségszalonban kozmetikai kezelések-
kel, férfi- és nõi fodrászattal, manikûrrel, pedi-
kûrrel várják a vendégeket. Az árak itt szolgál-
tatásfüggõk, a legolcsóbb, 5 lej a félhosszú
vagy rövid haj mosása, a legdrágább pedig a
géles manikûr, ami 65 lejbe kerül. Egyebek
mellett hajvágásra, szõrtelenítésre, szemöldök-
szedésre és szempillafestésre is van lehetõség.

A fogászaton, ha sürgõsségi ellátásra van
szükség, a foghúzás és a fogtömés egyaránt
150-150 lejbe kerül, csillogó kövecskét 70 le-
jért ültetnek be az arra vágyók fogába.

Sportolni is lehet a központban: a futballpá-
lya bérlése 120 lej óránként, a biliárdasztal
ugyanennyi idõre 7 lejbe kerül. Egy törülközõt

közélet|
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|civilben

A Haþieganu–Pápai Páriz Egyesület (HPPE)
nevét olyan orvosegyéniségek adták, mint Iuliu
Haþieganu professzor, a Román Akadémia tag-
ja, kutató – fõleg a tuberkulózis területén –, a
kolozsvári belgyógyászati iskola megalapítója,
a kolozsvári Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
tem névadója, valamint Pápai Páriz Ferenc
professzor, az orvoslás és a filozófia doktora,
Bihar vármegye orvosa, a magyar orvostörté-
net jeles alakja. A közel másfél évtizede fennál-
ló civil szervezet legfõbb döntéshozója a köz-
gyûlés, ez évente ül össze. Az ülések közötti
idõszakban az igazgatótanács és a vezetõségi
tagok hozhatnak döntéseket. Alapító tagjainak
száma 70 fõ, õk a kórház orvosai, egészség-
ügyi személyzete és irodai alkalmazottai közül
kerültek ki. Az alapító elnök dr. Cãlin
Nandra, az intenzív osztály fõorvosa. Az elsõ
vezetõségben részt vett, és azóta is a legaktí-
vabb tag dr. Kékedi Imre és dr. Györfi
András, a gazdasági felelõs Anton Bãliban.
A logisztikai hátteret a városi kórház adja.

A civil szervezet létrehozásának célja az
volt, hogy tevékenységével segítse a kórház
munkáját, szakmai fejlõdést jelentõ programo-
kat szervezzen, segédkezet nyújtson az orvosi

felszerelések és gyógyszerek beszerzéséhez.
Kapcsolatokat épített ki más olyan nonprofit
segélyszervezetekkel, amelyek segíthettek az
egészségügyi intézménynek. Közremûködésé-
vel a kórház informatikai rendszerét is moder-
nizálták.

Az egyesület feladatának tekinti a segítség-
nyújtást az infrastrukturális fejlesztésekben, a
kórházi körülmények javítását, emberközelivé
tételét. Gyakran szervez tudományos témájú
találkozókat, elõadásokat az egészségügyi ne-
velõmunka témakörében – drogmegelõzés, al-
koholfüggõség. Szervezõje, illetve támogatója
az évente megtartott kórháznapoknak. Ezen a
tudományos üléssorozaton a kórház orvosai
mutatnak be szakirodalmi tanulmányokat vagy
saját eredményeiket. Elõadásaikkal más szer-
vezetek rendezvényein is részt vesznek. Példá-
ul a tavalyi Szabadság Feszten több témában
is értekeztek a fiatal hallgatóság elõtt.

Bejegyzésétõl kezdve a HPPE 2005-ig igen
tevékeny volt, majd 2009-ig csökkentett tem-
póval dolgozott. Ekkor fõ aktivitása az adó 2%-
os visszautalásának összegyûjtésére korlátozó-
dott. Ténykedése 2010-ben új lendületet vett,
sokszínûbbé vált. Ez fõképpen a két új tagnak,
Bradács Alíz Ildikó kórházmenedzsernek és
dr. Szabó József neonatológus orvosnak kö-

A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház
nonprofit civil szervezete 2002-ben alakult
meg, hivatalosan 2003-ban kapott jogi
személyiséget. Az egészségügyi intézmény
fejlesztése, a betegellátás színvonalának
emelése a célja.

A civil szervezet
emblémája

Számíthat rá a kórház

Dr. Cãlin Nandra egyesületi elnök
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szönhetõ. Utóbbi lett az egyesület pályázati fe-
lelõse. 2011-ben pályázatot nyújtottak be a
brüsszeli székhelyû NATO Charity Bazaar
egyesülethez, és el is nyertek 8800 eurót. Eb-
bõl két multiparaméteres monitort vásároltak,
egyet az újszülött-, egyet pedig a gyermekosz-
tályra. Idén is pályáztak ugyanoda, ha sikerül,
vesznek egy újabb, összetettebb monitort a
mûtõbe. Erre 9600 euró kellene; az elbírálás
eredménye õszre várható. Szintén a brüsszeli
NATO-központban dolgozó katonák feleségei
által fenntartott jótékonysági egyesület segítsé-
gével kaptak leselejtezett, de Margittán még jól
használható számítógépeket.

Bradács Alíz és Szabó doktor tartja a kap-
csolatot a kórháznak adományokat adó civil
szervezetekkel. Fogadják a szállítmányokat, és
feltárják, mire lenne leginkább igénye az intéz-
ménynek. Õk irányítják az adományokat arra
az osztályra, ahol leginkább szükség van rájuk.
Besegítenek a szegény sorban élõ, illetve az
elhagyott gyermekek orvosi ellátásába is. Az
egyesület tagjainak személyes kapcsolatai ré-
vén több mint két éven át megszervezték a
nyúlajkú-farkastorkú gyermekek elsõ mûtétjét.
Több esetben az utómûtéteket is õk szervezték
meg. Most ismét a nyilvántartásukban vannak
ilyen esetek, a következõ két évben szeretnék
megoldani õket. A HPPE feladatának tekinti
továbbá a kórházban „felejtett” gyermekek se-
gítését fõleg szervezési, logisztikai megoldások
keresésével-találásával.

Az egyesület közremûködésével sikerült fel-
állítani a kórház névadójának mellszobrát az
intézmény parkjában. Ez azóta is évente állan-
dó helyszíne a Dr. Pop Mircea Emlékünnep-
ségnek a fõorvos halálának évfordulóján. A

kórházzal együttmûködésben tapasztalatcseré-
re fogadtak Franciaországból érkezõ diákokat,
bemutatták nekik az itteni karitatív munkát az
újszülött osztályon és a Caritasnál. A fiatalok-
nak középiskolájukban oktatják a személyi
gondozást. Margittán a gyakorlatban láthatták
ezt a munkát, és részesei is lehettek.

Két-három éve hiánycikk volt az országban
egy sürgõsségi osztályon használatos, vitális
gyógyszer. A margittai kórház az egyesület
közremûködésével ezt Hollandiából be tudta
szerezni. Ugyancsak a HPPE segített támoga-
tókat keresni a hepatitis B-ben szenvedõ hát-
rányos helyzetû kismamáknak a rendkívül drá-
ga ellenanyag megvásárlására. Továbbra is
gyûjtik a személyi jövedelemadó 2 százalékát,
ezért arra kérik a kórház alkalmazottait, hogy
ezt az egyesület számára ajánlják fel. Garantál-
tan jó célra fordítják.

A hogyan továbbról, terveikrõl dr. Szabó
József elmondta: „Úgy értékelem, hogy a sta-
tútumunkban vállaltak nagyobbik része már
megvalósult vagy megvalósulás alatt áll. Fej-
leszteni kellene az egészségügyi nevelõ aktivi-
tásunkat, ami kicsit háttérbe szorult. Jó lenne
egy anya- és egy kismamaiskola, a középisko-
lákban minél több ismeretterjesztõ elõadás a
fiataloknak. Kellemes meglepetés volt szá-
munkra a Szabadság Feszten a sok érdeklõdõ.
Ezek a programok inkább humán erõforrást
igényelnek, anyagilag nem nagy befektetést,
így véleményem szerint érdemes foglalkozni
velük. Továbbra is folytatni fogjuk tudomá-
nyos elõadásainkat, hiszen kezdetben ez volt
az egyesület legfontosabb eleme. Szélesíteni
fogjuk a külföldi kapcsolatainkat, hogy minél
több támogatót találjunk. Ezzel egyesületünk
is erõsödik, és a kórházat is segíteni tudjuk
munkájában.”

Szõke Ferenc

Dr. Szabó József
a multiparamé-
teres monitorral

Adományok
érkeznek

a kórházba.
Az átvevõk között

Bradács Alíz
menedzser

és Szabó doktor
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|önkormányzat

– Tisztelt alpolgármester úr, kérem, mu-
tatkozzék be lapunk olvasóinak!

– Nagyszalontán születtem 51 évvel ezelõtt.
Iskoláimat szülõvárosomban végeztem el, fia-
talon kezdtem dolgozni a Metalulnál, különbö-
zõ részlegeken voltam, 1994-ben raktárosi
beosztásból mondtam fel. Akkor fogtam saját
vállalkozásba, lakásfelújítással kapcsolatos esz-
közöket forgalmazunk. Több mint két évtizede
mûködik a cégem, sokan vállalkozóként is-
mertek meg. Mindig is érdekelt városunk sor-
sa, de négy évvel ezelõtt kezdtem el igazán az
önkormányzati munkát mint helyi tanácsos.
Akkor a nagyszalontaiak bizalmat szavaztak
nekem, így jobban megismerhettem ezt a te-
rületet és a város gondjait. Lehetõségemhez
mérten mindig próbáltam segíteni a hozzám
fordulókat, támogatni a helyi sport- és kulturá-
lis szervezeteket, a jótékonysági ügyeket. Lo-
kálpatriótának tartom magamat, ezért is ma-
radtam itthon anno, amikor a rokonaim hív-
tak, hogy költözzek Pestre.

– Mivel foglalkozik szívesen a szabadide-
jében?

– Ha van szabadidõm, azt szívesen töltöm
olvasással, kirándulással, kertészkedéssel. Az
úti cél inkább a hegyvidék, nagyon szeretem a
Székelyföldet, hegyeit, erdõit, de a tengert
sem utasítom vissza.

– Milyen indíttatásból vállalta el az alpol-
gármesterséget?

– Megtisztelõ volt számomra a nagyszalon-
taiak bizalma, amivel felém fordultak már köz-
vetlenül az elõválasztások eredményei után.
Bár akkor még semmilyen felkérést nem kap-
tam, az emberek elindítottak bennem egy
gondolatot. Amikor a konkrét javaslat meg-

született, nagyon nehéz döntés elé kerültem: a
vállalkozásom vagy a városom között kellett
választani. Sokat tépelõdtem, volt rengeteg
érv és ellenérv, de végül elvállaltam, mert úgy
éreztem, most szükség van rám, és én dolgoz-
ni akarok ezért a városért a polgármester úr,
a városi tanács és a városháza alkalmazottai
mellett.

– Miben tud elsõsorban segíteni a szalon-
taiaknak?

– Úgy gondolom, hogy a tapasztalatom
hasznára lesz a városnak. Több mint két évtize-
de az építõanyag-kereskedésem révén elég
szakmai tudásra tettem szert, közben elvégez-
tem az építõipari technikumot is, így a város-
ban folyó munkálatokat szeretném követni,
hogy minõségi munkát vegyünk át, és épüljön
a város. Hozzáteszem, nagyon számítok a
nagyszalontaiakra, hogy együtt vigyázzunk az
értékeinkre, legyen az út, járda, új játszótér…
Ha mindenki kicsit magáénak érzi ezt a várost,
akkor mindannyiunknak jobb lesz az életünk.

– Mennyit változott az élete, amióta al-
polgármesterré választották?

– Bár csak két hét telt el, de elmondhatom,
hogy nagyon sokat. Az elsõ pár nap még meg

Huszonkét évnyi vállalkozói tapasztalatát
az önkormányzat szolgálatába állítja Horváth János

Alpolgármesterségre
cserélte a cégvezetést
Az önkormányzati választások után
HORVÁTH JÁNOS RMDSZ-es tanácsost
választotta a testület Nagyszalonta
alpolgármesterének. A tisztség korábbi
betöltõje, Illyés Lajos egészségi okokból
nem kívánt ismét indulni a címért,
de õ maga is Horváthot javasolta utódjául.
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nincs semmi értelme, és a munkálatoknál a
fontosságot és a szükségszerûséget kell elõre-
helyezni. Sajnos mind a szellemi, mind a fizi-
kai munkára kevés a hivatal személyzete, és a
bérezés sem elég vonzó a megüresedett állá-
sok betöltésére. A hivatalnokok le vannak ter-
helve, a feladatok szerteágazók, a panaszok
orvoslása nehézkes. Reméljük, hogy az önkor-
mányzatok országos sztrájkja eredményes
lesz, javul a fizetés, nõ a létszám, és ez magá-
val hozza majd az ügyintézés javulását is.

– Most milyen munkálatok zajlanak a vá-
rosban?

– A Kossuth utca modernizálása a végéhez
közeledik, jön az aszfaltozás, elsõsorban azok-
ban az utcákban, ahol már van csatornázás.
Minden feltört utca meg lesz tisztítva, de lesz,
ahol csak a foltozásra telik majd. Folytatjuk a
zöldövezetek bõvítését, a fák ültetését. Lassan
elkészül a Toldi Óvoda renoválása, korszerûsí-
tése is, a temetõkerítés építése is jól halad.

– És a folytatás? Milyen terveik vannak a
közeljövõre?

– Következik a Róth-ház renoválása, az is-
kolák és óvodák felkészítése a tanévre, az
Arany utca és a Kálvin utca modernizálása. A
csatornázás sajnos nem a mi hatáskörünkbe
tartozik, ezt fentrõl, Bukarestbõl irányítják. Az
önkormányzat annyit tehet, hogy az építésve-
zetõvel egyeztet a felmerülõ problémákról, és
a lakossági panaszokat továbbítja a kivitelezõ-
nek az építésvezetõn keresztül.

– Hogyan képzeli a várost, illetve a saját
életét a mandátum végére?

– Remélem, négy év alatt megkezdõdik a
várost elkerülõ út építése, ami sokat javítana a
településen belüli közlekedésen. A legtöbb
házban lesz szennyvíz-elvezetés, és a város
még tisztább, még rendezettebb lesz. Több
lesz a zöld, és a nagyszalontaiaknak lesz egy
szabadidõközpontjuk, ahova kijárhatnak pik-
nikezni, szalonnát sütni, a gyermekek játszani.
Egyelõre még csak terv, de reméljük, hogy va-
lóra válik a termálfürdõ, amit mindenki na-
gyon vár, valamint tervezzük a termálvíz hasz-
nosítását alternatív energiaforrásként. Ami a
saját életemet illeti, remélem, hogy szeretõ
családom mellettem áll, és ugyanúgy támogat
majd, mint most, amit ezúttal is megköszö-
nök. Szeretném, ha négy év múlva elmond-
hatnám, hogy jól döntöttem, és sikerült elõre-
mozdítani a nagyszalontaiak életét. Köszönöm
mindenki támogatását, beleértve a cégem al-
kalmazottait is, akik helytállnak, és hagynak a
városért dolgozni.

Balázs Anita

önkormányzat|

A fakanalat is
ügyesen forgatja

kellett szoknom, hogy ne a cég felé, hanem a
városházára vezessen az utam. Más a környe-
zet, a munkatársak, a feladatok, a hozzáállás.
Mindig is úgy tartottam, hogy egy önkor-
mányzati vezetõnek szükséges a privát, vállal-
kozói élet megtapasztalása, mert csak aki ki-
próbálta, az tudja, mennyire nem könnyû egy
vállalkozást életben tartani. Az önkormányza-
ti munka sokkal összetettebb, de mások a fel-
tételek. Nem akarok senki mumusa lenni, de
elvárom, hogy ha nekikezdünk valaminek, azt
fejezzük is be, mert az ide-oda kapkodásnak
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Vámosláz községet több település alkotja: a
községközpont mellett Micske, Berettyókirá-
lyi, Szentlázár, Poklostelek, Hõke és Sárszeg.
Az összlakosság 3800 fõ, ebbõl alig 30 száza-
lék a magyar ajkú, a többség román; a romák
aránya 10 százalék körüli. A községközpontot
románok lakják, a legnagyobb magyar falu
Micske, az ottani lakosság száma megközelíti
az ezret. Egy ilyen vegyes összetételû közössé-
get nem könnyû vezetni, irányítani, a helyze-
tet még tovább nehezíti a sokféle vallásfeleke-
zet jelenléte. Az ortodoxok és a görögkatoliku-
sok egymás közötti torzsalkodása létezõ való-
ság a románok között. Rajtuk kívül még pün-
kösdi és baptista vallásúak is színesítik a több-
ségiek hitbeli besorolását. A magyarok közül
legtöbben reformátusnak vallják magukat,
számbelileg a római katolikusok és a baptisták
közössége következik.

A szép vámoslázi községháza falán kétnyel-
vû tábla hirdeti az intézmény nevét. Az iroda-

helyiségekben román és magyar szót egyaránt
hallani. Az emeletre vezetõ lépcsõt megmász-
va jutunk el az épület legtávolabbi pontjáig, a
polgármesteri irodáig. Kissé várnunk kell, jön-
nek-mennek a falubeliek. Amint bejutunk,
Kosztandi Mihály már mondja is, hogy akad
dolga bõven, sok energiáját elveszi az embe-
rek panaszkodása. Akiknek ügyes-bajos dol-
gát, vélt vagy valós sérelmeit nem orvosolták
az elõzõ elöljáró hivatali ideje alatt, azok most
az õ ajtaján kopogtatnak. Az új polgármester
igyekszik mindenkit meghallgatni, keresi a
megoldásokat, emellett az egész közösséget
érintõ feladatokra is koncentrálnia kell.

Elsõként a közelmúltban lezajlott helyható-
sági választás eredményérõl érdeklõdöm. A
13 tanácsosi helybõl ötöt sikerült megszerez-
nie a magyar érdekképviseletnek, ami vissza-
lépést jelent, az elõzõ ciklusban hat mandátu-
mot mondhattak magukénak. Az RMDSZ így
is a legnagyobb frakciót alkotja a helyi tanács-
ban, a döntéshozó testületben rajtuk kívül
négy román pártnak van még képviselete.
Mindegyik mandátumhoz jutott párt indított
polgármesterjelöltet is. A magyar gyõzelem az
utolsó pillanatig kétséges volt, hisz az elõzõ
RMDSZ-es polgármester, Tripó István elõször

KOSZTANDI MIHÁLY számára nem
újdonság a közigazgatásbeli munka, átlátja
az ügyintézés menetét. Nyolc éven át
ugyanis alpolgármesterként tevékenykedett
Vámosláz községben. A júniusi helyhatósági
választások óta az RMDSZ jelöltjeként
õ a község elsõ embere.

Az elöljáró jó
kapcsolatra
törekszik az
egyházakkal.
Gavallér Lajos
micskei református
lelkipásztorral is
tárgyalt

Kosztandi Mihály a folyamatos vízellátás ügyében
egyeztet 

Együttgondolkodva
a közösségért
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bejelentette visszalépését, aztán függetlenként
mégis ringbe szállt. Lépését azzal indokolta,
hogy ezáltal a román jelöltek esélyét szándé-
kozott gyengíteni, míg mások úgy vélekedtek,
hogy éppenséggel a magyar szavazók között
keltett zavart. Végül a választási kampány
meghozta gyümölcsét, Kosztandi Mihály ma-
gabiztosan gyõzött. A kampány mellett az a
negyedszázados közösségi munka is sokat
nyomott a latban, amit õ az ott élõk érdeké-
ben kifejtett.

A most hatvanegy esztendõs polgármester
munkásemberek közül indult, éppen ezért át-
látja a szükségeiket, ismeri a hétköznapok ki-
hívásait. A ’89-es változásokig a margittai vas-
gyárban dolgozott ívhegesztõként és daruke-
zelõként. Nevéhez fûzõdik a rendszerváltáskor
a munkahelyén a szabad szakszervezet meg-
alakítása, annak elnökéül õt választották. Bá-
báskodott az RMDSZ micskei szervezetének
megalakulásánál is, ennek élére szintén õ ke-
rült. Amatõr színjátszó csoport létrehozását is
kezdeményezte, Micskén focicsapatot szerve-
zett.

Az 1992-es elsõ szabad helyhatósági vá-
lasztáson esély nyílt rá, hogy magyar alpolgár-
mestere legyen a községnek. Kosztandi Mi-
hályt bízták meg a feladattal. Akkoriban nem
volt ez olyan egyszerû dolog – emlékezik visz-
sza az elöljáró –, amikor bement a hivatalba,
buzgó „hazafiak” elébe álltak, hogy semmi ke-

resnivalója nincs ott. Ennek ellenére nyolc
évig ott maradt a község második embere-
ként. Aztán a Micskén mûködõ, 150 alkalma-
zottat foglalkoztató cipõgyár igazgatója lett
egészen mostanáig.

Sokat töprengett, hogy induljon-e a polgár-
mesteri tisztség elnyeréséért folytatott küzde-
lemben, végül is engedett a választmány felké-
résének. Gyõzelmét elsõsorban a micskei és a
poklostelki lakosoknak köszöni.

A várható beruházásokról, tervekrõl szólva
Kosztandi Mihály egész lajstromot ismertet.
Az ivóvízhálózat már ki van építve, csak ép-
penséggel a vízhozammal vannak gondok, a
Micskén és Poklostelken lévõ kutak kapacitá-
sa nem elég. Már dolgoznak az ügy megoldá-
sán. A csatornázás kiépítése folyamatban van.
Micskén már két éve elkészült, ott az átemelõ
szivattyúkat kell még beszerelni. Vámoslázon
80 százalékban lefektették a csöveket. A pro-
jektben szerepel a szennyvíztisztító állomás és
az ülepítõ megépítése is. Viszont az oda veze-
tõ út kivitelezési költségeit, a villanyáram be-
vezetését önerõbõl kell finanszíroznia a köz-
ségnek. Az ehhez szükséges pénzzel nem ren-
delkeznek, márpedig ez is sürgõs megoldást
igényel. Tótival van egy közös, immár meg-
nyert pályázatuk, a két községet összekötõ
aszfaltút megépítésére. Az egymillió eurós be-
ruházás startra készen áll. Három évük van a
micskei óvoda és napközi felépítésére, az erre
vonatkozó nyertes pályázatot már „bezsebel-
ték”. A falvak utcáinak további aszfaltozása a
polgármester szerint kiemelt feladat: 8,5 kilo-
méternyi szakaszra kellene még korszerû bur-
kolat. A járdák állapota is kívánnivalót hagy
maga után.

A polgármester szívügyének tekinti a pok-
lostelki református templom felújítását, emel-
lett minden felekezettel a jó viszonyra törek-
szik. Szorgalmazza, hogy az egyházak képvi-
selõivel közösen döntsék el: milyen fontossági
sorrendben támogassa õket az önkormányzat.
Ezen a téren is az átláthatóság híve Kosztandi
Mihály, ahogyan transzparenssé akarja tenni a
hivatali munkát is, hogy a lakosság tisztában
legyen azzal: mikor, miért és milyen beruhá-
zást végeznek. Úgy véli, hogy a pedagógusok-
kal, lelkészekkel, vállalkozókkal együttgondol-
kodva kell a tanácsnak olyan hosszú távú stra-
tégiát kidolgoznia, amely mindenkinek a javát
szolgálja.

D. Mészáros Elek

Ügyintézés
a vámoslázi

polgármesteri
hivatalban

önkormányzat|
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– Kérem, mutatkozzék be olvasóinknak!
Elsõként a „civil” Létai Zoltánt szeretném
megismerni.

– Élesden születtem 1972. február 8-án.
Feleségemmel, Hildával 1998-ban házasod-
tunk össze. Két lányunk van, Eszter tizenhat
éves, Júlia pedig tizenhárom. 1990-tõl 2000-
ig az élesdi cementgyárban dolgoztam villany-
szerelõ technikusként. A szabadidõmet mindig
igyekeztem tartalmasan, aktívan eltölteni. Az
újságban olvastam, hogy a nagyváradi Taviró-
zsa Fotóklub tanfolyamot indít fotózást kedve-
lõknek. Beiratkoztam, 1996-ban tagja is let-
tem a fotóklubnak, jelenleg pedig az Euro Fo-
to Art Egyesületnél jegyeznek. Az utóbbi idõ-
ben az önkormányzati munkám és egyéb te-
endõim miatt egyre kevesebbet fényképez-
tem, de nem mondtam le róla. Az elmúlt ti-
zenhat évben több fotótárlatot szerveztem
Élesden, neves külföldi és belföldi fényképé-

szek munkáit tekinthették meg a helybeliek a
városháza dísztermében és a városi könyvtár
kiállítótermében. 2009-tõl társamul szegõdött
egy újabb hobbi, az íjászat. Ma már az egész
család íjászkodik. Ennek is története van.
2009-ben ellátogattunk apósomékhoz Érmi-
hályfalvára, az akkori Nyíló Akác fesztiválra.
Ott találkoztam elõször a helyi hagyományõr-
zõkkel. Megtetszett a dolog, szóba elegyedtem
velük, elmondták, hogy Váradon is mûködik
hagyományõrzõ íjászcsapat. Felvettem velük a
kapcsolatot, és egyre inkább belehabarodtam
e szép sportba. Rá egy évre Élesden megala-
kítottam egy gyermekekbõl álló íjászcsapatot,
ez késõbb a Pusztai Farkasok Sólyom Nemzet-
sége néven vált ismertté. 16 gyerek és 22 fel-
nõtt íjásszal hetente kétszer gyakorolunk.

– A cementgyár után hogyan alakult a
pályája?

– Már 1999-ben megválasztottak az
RMDSZ helyi szervezetének élére, ezt a tisztsé-
get tíz évig töltöttem be. 2000-ben az RMDSZ
úgy gondolta, hogy a ’89-es változásokat köve-
tõen elõször indít Élesden polgármesterjelöltet
személyemben. Önkormányzati választásokon

LÉTAI ZOLTÁN tizenhat éven keresztül
töltötte be Élesd alpolgármesteri
tisztségét. A júniusi helyhatósági
választásokon egészségi állapota miatt
már nem indult. Vele beszélgettünk
munkájáról, terveirõl, a kisebbségi létben
való tisztségvállalás mikéntjérõl.

Megmentette
a kórházat
az önkormányzat 

Létai Zoltán tizenhat évig volt Élesd alpolgármestere

Emelt fõvel távozik
a politikából
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alpolgármester volt. Kisebbségiként hogyan
lehet sikeresen politizálni, eredményeket
felmutatni?

– Ahhoz, hogy szórványban sikereket lehes-
sen elérni, fontos a politikai komolyság és a
sok munka. Ha ez megvan, akkor partnereket
kell találni céljaink megvalósításához. Az el-
múlt tizenhat évben elsõdleges feladatomnak
tekintettem azt a közösséget szolgálni, amely
bizalommal volt irántam. Emellett hamar rá
kellett jönnöm, hogy alpolgármesterként nem
csak a magyar közösségem érdekeit kell kép-
viselnem, hanem a város mûködéséért és fej-
lõdéséért is tennem kell. Ily módon két részre
bontanám az elért eredményeket. A magyar-
ságot közvetlenül érintõ megvalósítások közé
sorolható, hogy önkormányzati határozat szü-
letett a kétnyelvû helységnévtáblák és kétnyel-
vû utcanévtáblák használatáról annak ellené-
re, hogy a magyarság lélekszáma nem éri el a

az élesdi szervezet ekkor érte el legnagyobb si-
kerét, a 19 tanácsosi hely közül hat jutott a
szövetségnek, emellett magyar alpolgármeste-
re lett a városnak. Utána minden ciklusban há-
rom tanácsosunk volt, az idén már csak két
mandátum jutott az RMDSZ-nek. 

– Mivel magyarázható a kiugró siker, illet-
ve a késõbbi visszaesés?

– Fellelkesítette a magyarságot a polgár-
mesterjelölt indítása. Ehhez hozzájárult még
az is, hogy több kis párt nem érte el a bejutá-
si küszöböt, az ezekre leadott voksok vissza-
osztásából további tanácsosi helyeket kapott
az RMDSZ. Idõközben a kis pártok megszûn-
tek, a tanácsosok számát 19-rõl 17-re csök-
kentették, ez is hatott a mostani eredményre.

– Az RMDSZ-es tanácsosok mostani szá-
ma mennyire reprezentálja a magyar lakos-
ság számarányát?

– Megközelítõleg reális a kialakult politikai
erõviszony. Településünk 10 ezer lélekszámú,
a magyarok 18 százalékot tesznek ki. Élesdhez
tartozik még közigazgatásilag két színromán
település, Pestes és Tinód, valamint a vegyes
lakosságú Feketeerdõ. A város az ’50-es évek
végén még magyar településnek számított, de
a ’60-as években megépült a cementgyár, a
Kárpátokon túlról behozott munkaerõ megvál-
toztatta az etnikai arányokat. A megmaradt
magyarság többsége református, a gyülekezet-
nek tizennégy éve presbitere vagyok.

– Önnek 2000-tõl sikerült nyeregben ma-
radnia, tizenhat éven át, megszakítás nélkül

önkormányzat|



Száz új lakrész
épült a fiataloknak

Élesd református
temploma

A város strandját is
korszerûsítették
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A szemétválogató

kórház és a járóbeteg-gondozó sikertörténe-
tét. A kétezres évek elején a kórházat be akar-
ták zárni, egyrészt mert a törvény által elõírt
négy szakorvos helyett csak három dolgozott
benne, meg aztán az intézmény állapota is le-
hangoló volt. A polgármester vezetésével tün-
tetést szerveztünk a kórház megmentéséért.
Végül sikerült az önkormányzatnak átvennie,
uniós pályázatból megépült az új kórházi
szárny, a járóbeteg-ellátót a legmodernebb
eszközökkel szerelték fel, és három szakorvos
helyett több mint húszan gyógykezelnek. A
kérdésére visszatérve elmondhatom, hogy a
cementgyár jól megfizeti az alkalmazottait. A
modern technológia alkalmazásának egyik kö-
vetkezménye, hogy a több mint másfél ezer
munkás helyett ma már csak kétszázat foglal-
koztat. Viszont a környék lakhatóbbá vált, a
cementpor nem üli meg a házakat, kerteket.
Különbözõ könnyûipari cégek mûködnek itt,
úgy hiszem, aki dolgozni akar, az el tud helyez-
kedni. De hogy valami negatívumot is mond-
jak: nincs körgyûrû. Annyira megnõtt a város-
központon áthaladó forgalom, hogy az már
elviselhetetlen. Ennek megoldása lesz az új vá-
rosvezetés egyik legfontosabb feladata.

– Tizenhat év sikeres alpolgármesterség,
közéleti tevékenység után most visszavonu-
lót fújt. Miért?

– 2007-ben nagyon súlyos betegségem volt,
az elmúlt évben is megbetegedtem. Mindkét
betegségem okának a stresszt nevezték meg
orvosaim. Életmódváltást javasoltak. A másik
ok, amiért nem indultam újra, hogy az önkor-
mányzati munka egyre inkább összefonódott a
felsõ politikával. Ha nem is tartottam magam
politikusnak, a köztudatban ez nem így rögzült.
Megítélésemben nem a munkám volt az elsõd-
leges szempont, hanem a politikai besorolá-
som. Tisztának megmaradva, felemelt fõvel fe-
jezhettem be eddigi munkám.

– Hogyan tovább, miként tervezi a jövõjét?
– Szeretnék több idõt tölteni a családom-

mal. Most egy kicsit pihenek, és új munkahe-
lyet keresek, de továbbra is részt kívánok ven-
ni a közösség életében, mind az RMDSZ,
mind az egyház berkeiben. Mostantól új pol-
gármestere és Kajántó Pál személyében szin-
tén új alpolgármestere van a városnak. Ha õk
ketten egyetértésben, egymás iránti tisztelettel
fognak munkálkodni, akkor közösségünk szá-
mára eredményes idõszak következhet.

D. Mészáros Elek

20 százalékot. Bõ tíz éve már, hogy felavattuk
a két világháborúban elesettek emlékmûvét.
Önkormányzati forrásból támogatjuk a törté-
nelmi magyar egyházainkat, valamint a refor-
mátus egyház által mûködtetett Kajántó Mária
Gyermek- és Ifjúsági Otthon fenntartását. Az
önkormányzat 2000-ben megjelentetett egy
román és egy magyar nyelvû önkormányzati
tájékoztatót, aminek a román változata idõ-
közben kifulladt. A magyar havilap Élesdi Hír-
mondó címmel továbbra is megjelenik, és a
tájékoztatás mellett értékes írásokat tartalmaz.
Az összlakosságot érintõ beruházások tekinte-
tében az eltelt tizenhat év alatt Élesd látványo-
san fejlõdött. A közmû megmentése a csõdtõl
és nyereségessé tétele mindenki számára fon-
tos eredmény. A cég feladata az ivóvíz-szolgál-
tatás, a szennyvízkezelés és a sebes-Körös-
völgyi települések hulladékgazdálkodása. Meg-
épült az ehhez szükséges válogatóüzem is. Né-
hány éve még egy utánfutós traktorral szállí-
tották a szemetet, manapság a legmodernebb
céleszközökkel végzik ezt a munkát. A néhány
emberrel dolgozó egykori közmû ma már több
mint száz személyt foglalkoztat. Két új iskola
és óvoda is épült az eltelt idõszakban. Nyolca-
dik osztállyal bezárólag van magyar nyelvû ok-
tatás, sajnos kevés gyermekkel. A fiatalok
helyben maradását segíti a száz lakrészes két
tömbház, melyeket az Állami Lakásügynökség
finanszírozásával húztunk fel. Ugyanezt a célt
szolgálta a sportcsarnok építése is. A jó köz-
érzetet a város komfortosabbá tétele segíti
elõ. Ide sorolnám a strand felújítását, a fedett
uszoda létesítését csakúgy, mint a játszóterek,
parkok építését. A polgármesteri hivatal is új
épületbe költözött, ami megkönnyíti a lakos-
ság számára a civilizált ügyintézést.

– A legtöbb helyen a munkahelyek hiá-
nya a fõ gond. Önöknél mi a helyzet?

– Még mielõtt válaszolnék, folytatnám az
elõzõ felsorolást. Nem hagyhatom ki a városi
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Régészeti feltárások bizonyítják, hogy
Biharszentjános területén több mint nyolcszáz
éve létezett a ma is a Telek néven emlegetett
település. Jakó Zsigmond professzor szerint
Szentjánost a Hont–Pázmány nemzetség ala-
pította a XII. század elején. 1332–1337-ben a
pápai tizedjegyzék említi, akkor papja, Domo-
kos a tized fejében 14 garast fizetett.

Az 1880-as népszámlálás 1320 lakost jegy-
zett fel, kik közül 1255 magyar, 1280 refor-
mátus volt. 1992-ben 1453-an lakták: 1423
magyar, 30 román, felekezeti megoszlás sze-
rint 1212 református, 144 római katolikus, 50
baptista, 25 ortodox. A legutóbbi, 2011-es
népszámláláskor a közigazgatásilag Bors köz-
séghez tartozó Biharszentjánosnak 1717 lako-
sa volt, mintegy kilencven százalékuk magyar.

Egy kellemes júliusi napon érkeztem a
Nagyváradtól néhány kilométerre fekvõ falu-
ba. Ahányszor csak itt jártam, mindig láttam
valamilyen friss megvalósítást. Az elmúlt he-

faluról falura|

tekben például gyönyörûen felújították a sok
évvel ezelõtt felállított világháborús emlékmû-
vet. A mûvelõdési ház elõtti tér az elmúlt évek-
ben született újjá, igazi faluközpont, az innen
kiinduló utcák teljes burkolatát felújították, já-
rólapokat helyeztek el. Itt találkoztam Bors
község fiatal, a júniusi helyhatósági voksolás
nyomán megválasztott alpolgármesterével, a
biharszentjánosi Csiger Róberttel. Együtt
jártuk be a falut, megcsodálhattam a szép por-
tákat, a házak elõtti virágoskerteket, az új la-
kónegyedet. Mindenütt aszfaltos úton jártunk.

Virágzó falu
évezredes alapokon

Biharszentjános elsõ írásos említése
1215-bõl származik. Határában, a Sebes-
Körös partján állott hajdan Keresztelõ
Szent János vitézeinek monostora, amit
már 1190-ben jegyeztek a krónikák.
A klastrom körüli ásatások kimutatták,
hogy jóval korában, már a bronzkorban,
három-négyezer évvel ezelõtt lakott volt
a ma Bors községhez tartozó vidék.

Csiger Róbert alpolgármester

Csomay Árpád
református
tiszteletes (folytatás a következõ oldalon)
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Vannak-e még gondok?

Egy kívülállónak, aki csak ritkán fordul meg
itt, úgy tûnik, hogy Szentjánoson már nincse-
nek gondok, de Csiger Róbert másként véle-
kedik.

„Van még mit tenni Biharszentjánoson még
akkor is, ha az ide látogató úgy érzi, itt már
megvan minden, ami az itt lakóknak szüksé-
ges ahhoz, hogy normálisan, fennakadás nél-
kül éljenek. Elõször is a tönkrement járdákat
teljesen fel kell újítani, újakat kell építeni. A
csatornázás ki van építve, de az ipari parkhoz
lett bekötve, ezért építenünk kell egy új
szennyvíztisztítót. A kivitelezésre már meg-
szerveztük a versenytárgyalást, de az egyik
vesztes pályázó megóvta az eredményt, ezért
a végleges döntésig nem kezdhetjük el a mun-
kát. A vízvezeték az egész falut behálózza, a
mûködésével sincs különösebb gond, négy kút
látja el ivóvízzel a hálózatot. Az utak kilencven
százaléka aszfaltos, kivéve ahol új házak épül-
tek, új utcák alakultak, mint az a negyed, ahol
a fiatal házasoknak adtunk házhelyet. De most
erre is készül projekt, és az is meg lesz oldva,
csak elõbb közmûvesíteni kell.”

Az alpolgármestert arról is kérdeztem, mi-
ként tudtak beilleszkedni a faluközösségbe az
elmúlt években beköltözött családok. „Vannak
ilyenek, több is, itt építettek vagy vettek lakó-
házat, de nincs komoly gond velük. Ha van
valami probléma a településen, õk általában

ennek megoldására várva türelmetlenebbek,
mint az õslakosság” – mondta a fiatal elöljáró.

Csiger Róbert félig-meddig maga is ilyen
beköltözõ. „Számomra ez a falu nem idegen
még akkor sem, ha családommal csak 2000
óta lakom itt, hiszen gyakorlatilag itt nevelked-
tem, ugyanis édesapám borsi, édesanyám
szentjánosi születésû.” A helyi közigazgatás
sem ismeretlen számára, mivel évek óta a
Borsi Polgármesteri Hivatal alkalmazottja.
Végzettségét tekintve elektromérnök, a Nagy-
váradi Egyetemen diplomázott automatizá-
lás–informatika szakon. Elemi iskoláit Borson
végezte, a középiskolát Nagyváradon a Gojdu
líceumban. Szentjánosiként büszke a falu ko-
moly kulturális életére. A Margaréta menet-
tánccsoportnak nemzetközi hírneve van, és el-
ismert a Szentjánosbogár Néptáncegyüttes is.
Rendezvényeik – a bográcsosfõzõ verseny, a
szüreti bál vagy a disznótoros vacsora – nem-
csak a helybelieket vonzzák, nagyon sokan
vesznek részt ezeken a környékrõl is.

Sok a gyerek

Bekopogtattam a református egyházköz-
séghez is. Csomay Árpád lelkipásztor 16
éve szolgál a szentjánosi gyülekezetben. Érke-
zésemkor éppen vakációs imahét zajlott, na-

(folytatás az elõzõ oldalról)

Virágzó falu évezredes alapokon
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Szentjánosi
utcarész, sok
virággal

A biharszentjánosi
mûvelõdési ház 

Biharszentjános református temploma



egyiket a helybeli iskolába járó rászoruló gye-
rekeknek, a másik a külmissziót szolgálja, a
kárpátaljai családoknak juttatják el.

A tiszteletes elmondta még, hogy a templo-
muk mintegy 200 éves, de volt egy másik is,
az az 1700-as években épült. A Teleknek ne-
vezett õsi falu helyén, a Sebes-Körös partján
ma is ásatás folyik. A Klastrom-domb aljában
emlékoszlop és tábla jelzi, hogy bronzkori la-
kóhelyen, illetve XII. századi rendház helyén
járunk.

Biharszentjánoson néhány éve épült római
katolikus templom, a hívek száma mintegy
300 fõ, és baptisták is vannak vagy félszázan.
A borsi önkormányzat ezeket az egyházakat is
éppen úgy támogatja, mint a népesebb refor-
mátus felekezetet – ezt már Csiger Róbert al-
polgármestertõl tudom. Együtt kerestük fel
Bátori Géza polgármestert, aki az 1989. de-
cemberi változások óta áll Bors község élén.
Mint mondta, Biharszentjános gondjaira ép-
pen úgy odafigyelnek és igyekeznek ezeket
megoldani, mint teszik ezt a községhez tarto-
zó többi falu esetében.

Szorgos emberek

Biharszentjános híres a zöldségtermesztés-
rõl, a váradi piacokon a vásárlók keresik a
szentjánosi gazdát, mert az áruja garantáltan
jó minõségû. Amint Csomay tiszteletes fogal-
mazott, nagyon szorgos emberek élnek itt, s
gazdag a falu, mivel a munkájukkal elért jöve-
delmüket megbecsülik.

Sokan dolgoznak a mezõgazdaságban, a fa-
lu lakosságának nagy része konyhakerti növé-
nyek termesztésével foglalkozik. Szabad föld-
ben vagy fóliában termesztik a zöldségeket
nagy hozzáértéssel, saját szükségletükre, illet-
ve a fölösleget a nagyváradi piacokon értéke-
sítik. A szentjánosi ember már gyermekkorá-
ban megtanulja és megszereti a kertészkedést.
Mások a faluban és környékén létesített üze-
mekben, gyárakban, illetve Nagyváradon dol-
goznak a legkülönbözõbb szakmákban.

Az oktatásról is érdeklõdtem vendéglátóim-
tól. Elmondták, hogy magyar nyelven taníta-
nak a faluban óvodától nyolcadik osztályig, az
iskola szépen rendbe van téve, az óvodát
nemrég újították fel. Nincsenek összevont osz-
tályok, a pedagógusok közül néhányan hely-
ben laknak, de Váradról is többen ingáznak. A
távolság csak néhány kilométer a megyeszék-
helyig.

Deák F. József

gyon sok gyerek részvételével. „Hála Isten-
nek, egyházközségünknek sok híve van, és így
a gyermekáldás is több. Iskolába mintegy száz
diák jár, az óvodában negyvenen felül vannak.
Nagyon örülünk, hogy nemcsak az iskolában
érnek el jó eredményt, de aktívan bekapcso-
lódnak az egyházi életbe is. A szülõk elhozzák
a kicsiket, többen itt is maradnak az esemé-
nyen. Annak is örülünk, hogy a szülõk süte-
ményt, más édességet, üdítõt hoznak a cse-
metéknek. Az is nagyszerû, hogy a vallásta-
nárnõnek segítenek a tanítók és az óvónõk, és
jelen vannak az IKE-sek is” – mondta a tiszte-
letes.

A biharszentjánosi templom és kertje irigy-
lésre méltóan tiszta és rendezett, a templom-
kertben a jó néhány évvel ezelõtt felállított tu-
rulmadaras emlékmû köszönti a belépõt. Az
ízlésesen felújított istenháza a Bihari Reformá-
tus Egyházmegye gyöngyszeme, a templom-
belsõ csodálatra méltó.

Az egyházközségnek mintegy 1100 tagja
van. „Elfogadhatóan aktívak az egyháztagok –
mondja Csomay Árpád –, a templomlátogatás
nagyobb a megszokott bihari átlagnál, de még
így sem nagyon vagyok megelégedve. Amikor
idekerültem, azt hittem, a templom kicsi lesz a
híveknek, hiszen 500-600 fõ a befogadóké-
pessége, de mára már rájöttem, hogy ez nem
így van. A hívek száma csökken, hiszen az
idén már nyolc temetés volt és két keresztelõ,
s lesz még kettõ; házasságkötés egy volt, s
még lesz egy. Fogyásban vagyunk, de szeren-
csénkre Nagyváradról többen is kiköltöznek,
házat vesznek itt, és bekapcsolódnak az egy-
házi életbe is. Velük nõ a híveink száma. Az
egyházfenntartási járulékot szinte minden csa-
lád fizeti.” A templomban két perselyük van,
egy a diakóniai szeretetszolgálaté. Minden hó-
napban két perselypénzt ajánlanak fel: az
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Egy emléktábla
és egy oszlop jelzi

az egykori klastrom
helyét
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Zakatol a fûnyíró, csinosítják az udvart, a vi-
rágágyások frissen öntözve a hosszú tornác
mentén. A véletlen folytán futok össze a
micskei Gavallér Lajos tiszteletessel, aki ma-
gyarországi vendégek fogadására készül. En-
nek okán kerül szóba a tájház is. Meg is invi-
tál egy kis múltbéli utazásra, tárgyak, képek,
eszközök segédletével.

Már maga a tájháznak otthont adó ingatlan
is gyönyörûséges. De nem volt ez mindig így,
egy 2010-ben készült fénykép még romos ál-
lapotában örökítette meg. Hogy pontosan mi-
kor épült, nem tudni, annyi bizonyos, hogy
egy 1870-bõl fennmaradt irat szerint akkori-
ban helységházaként mûködött. Funkciójában
nem, de nevében módosult a késõbbiekben,
így lett belõle községháza. Ebbéli feladatát be-
csülettel ellátta 1950-ig, attól kezdve a lassú
enyészet útjára lépett. Elõbb a kisbíró lakta,
majd fogháznak használták, de asztalosmûhely-
ként is megállta a helyét.

A lelkipásztort foglalkoztatta a gondolat,
hogy a padlásokon, ódon szobákban, csûrök
mélyén rejtõzõ régi tárgyakat össze kellene
gyûjteniük egy megfelelõ épületben, mielõtt
megsemmisülnének. A dolgot szóvá is tette a
község akkori polgármesterének, Tripó Ist-
vánnak, s õ készségesen állt az ötlet mellé.
Felajánlotta, hogy az egykori helységházát fel-
újíttatja, s az ideális otthonul szolgálhatna a ré-

GAVALLÉR LAJOS micskei református
lelkipásztor számtalan kiadványt jelentetett
meg, amelyekben a település múltját,
történetét, szokásait, históriáit örökíti meg
az utókor számára. Szinte már
természetesnek tûnik, hogy nevéhez fûzõdik
a tájház létrehozásának gondolata is.

Gavallér Lajos a gabonaõrlõ mûködését magyarázza

A hajdani helységháza egy 2010-es fotón, 
a felújítás elõtt
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gi tárgyak õrzésére. Gavallér feladata a tár-
gyak begyûjtése volt. Elõbb a templomban hir-
dette ki, hogy akinek elfekvõ régi holmii van-
nak, adományozza õket a tájháznak. Aztán a
tájház késõbbi mindenese, Zöld Margit nya-
kába vette a falut, házról házra járva gyûjtötte
a tárgyi emlékeket. Az emberek megnyíltak,
szívesen segítettek, alig három hónap alatt
összegyûlt az anyag. 2012 novemberében ké-
szen álltak az avatásra.

Az épület tatarozásakor ügyeltek arra, hogy
a kicserélt nyílászárók a múlt századi jegyeket
hordozzák, a tornác fagerendáit, a szobák
padlózatát szintén e szándék szerint újították
fel. A konyha földes, sárral tapasztott. Az egy-
kori búbos kemencét már nem sikerült meg-
menteniük, helyette egy téglából rakott spar-
heltet építettek. A horganyzott lemezbõl ké-
szült padlásszellõztetõk is visszakerültek a fö-
démre.

A belsõ tér berendezéseinek kínálata igen
gazdag. Micskén 1938 óta van utcai világítás.
A petróleummal mûködõ korabeli utcai lám-
pák egyike megtalálható a gyûjteményben.
Régi szerzemény a gabonadaráló: két egymá-
son forgatott lapos kõkorong közül kerül ki az
õrlemény. Olyan ritkasággal is találkozhatunk
itt, mint a cukornádprés.

Az úgynevezett tisztaszoba az 1940-es
évekbeli jómódú falusi család berendezési tár-
gyait vonultatja fel. A borkészítés eszközei kü-
lön termet kaptak, ami érthetõ annak ismere-
tében, hogy a micskeieknek ötszáz éven át a
szõlõtermesztés volt a fõ foglalkozásuk – tud-
juk meg a lelkipásztortól.

A konyha mögötti nagy teremben a szövés-
fonás minden kellékét megtaláljuk. A mángor-
ló, a szövõszék, a rokka, a vetélõ, a gereben a
mai fiatalok számára idegenül csengõ szavak.
Zöld Margit ezek megismertetésénél tovább
ment, beült a szövõszékbe, és a helyi fiatalo-
kat tanítja szõttesek, rongyszõnyegek, vásznak
készítésére.

D. Mészáros Elek

hagyomány|
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A konyhában
sparhelt áll

a búbos kemence
helyén

Szobabelsõ 1940
tájáról

Zöld Margit
a szövõszéknél



Régi hagyományra tekint vissza a Kárpát-
medencei fafaragó mûvészek évenkénti talál-
kozója. A szalárdi Sipos Béla, aki édesapjá-
tól tanulta a vésõvel „bûvészkedést”, tanulmá-
nyai során került a Felvidékre, s ott megismer-
kedett e lelkes kompániával. Hagyománnyá
vált körükben, hogy az õket vendégül látó te-
lepülésnek adományozzák a tábor ideje alatt
készült alkotásokat.

Sipos szervezésében eddig már kétszer
gyûltek össze megyénkben a szépnek terem-
tõi. Pályiban történelmi nagyjaink alakját for-
mázták meg, az alkotások a település parkjá-
ban láthatók, Szalárdon a térség jelentõs sze-
mélyiségeit faragták ki, és most Hegyköz-
szentmiklóson nemzeti imádságunkat álmod-
ták formába.

A nyitónapon, június 26-án a nagyváradi
Tibor Ernõ Galériában a magyarországi
Csoma Gergely író, szobrász, néprajzkutató
Megkötött idõ címû, több mint hatszáz olda-
las kötetét mutatták be. A könyv negyven év
gyûjtõmunkáját tartalmazza, a csángók szoká-
sait, hagyományait, hiedelemvilágát dolgozza
fel. A mûvet méltatta az anyaországi Nick Fe-
renc, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány létre-
hozója, a Magyar Kultúra Lovagrend alapító-
ja. Sorra be is mutatta a szobrászokat, míg
Csûry István királyhágómelléki református
püspök, aki az idei fafaragótábor fõvédnöke
volt, a nemzetrészek összetartozásának fon-
tosságát hangsúlyozta, s az összetartozáshoz a
mûvészemberek a maguk sajátos eszközeivel
jelentõsen hozzájárulnak.

A szobrászok mindegyike egy-egy termetes
tölgyfatörzset munkált meg. Elõbb a modern
technika eszközeivel – favágógéppel, elektro-
mos csiszolóval – ledurvázták, aztán elõbb a
szekercét, majd pedig a finom vonalakat fel-
színre hozó vésõt vették használatba. Az em-
bernél magasabb fatörzsek mindegyike a
Himnusz nyolc strófájának egy-egy üzenetét
hordozza.

Az alkotók a szoborcsoportot a Szõdeme-
teren idén megnyíló Kölcsey Emlékháznak
ajánlották fel. A terv szerint a Himnuszt regé-
lõ alkotásokat a versszakok sorrendjében állít-
ják majd fel, a nyitó szobor Kölcsey Ferencet,
a záró pedig Erkel Ferencet fogja ábrázolni.

D. M. E.

|kultúra

Egy kis pihenõ a nyári hõségben
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Tapinthatóvá tették
a Himnuszt

Csobbant a víz, röppent a forgács,
szoborrá vetkõztették az erdõlakó tölgyet.
A hegyközszentmiklósi termálstrand adott
otthont június végén a III. Partiumi
Fafaragótábornak, ahová az elszakadt
országrészekbõl és Magyarországról
érkeztek a faszobrászok.

A Himnuszt vésik
fába

Sipos Béla, a tábor
szervezõje

Csoma Gergely nemcsak a vésõjét,
hanem a csángókat bemutató

legújabb könyvét is elhozta 
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Kóly
az 1806–1869-es
katonai felmérés
idején

„Kóly hegyen fekszik; régi vára azonban a
vasút túlsó oldalán, a rétségen, egy nagy ke-
rek szigeten állott (…). A XVII. században itt
lakott a híres Zólyomi Dávid, kinek neve e tá-
jon most is eléggé ismeretes.” Így ír Ballagi
Aladár az Osztrák–Magyar Monarchia írás-
ban és képben címû mûvében (2. kötet: 412.
o.) 1901-ben Kólyról. Lássuk, mit mondanak
a helybeliek Pesty Frigyes Bihar megyei kéz-
iratos helynévtárában (1864) magukról. „Egy
névvel él, mely ország szerte ösméretes: Kóly,
igazábban: Kój. Hagyományok nyomán ezen
Község nevezete hajdan volt: Kis Zólyom.
Zólyomÿ váráról, melynek romai most is látha-
tók; – most Kaszálló hely, hajdan nagy láp;
nádas, és mocsár vette körül. E’ várban ha-

gyomány szerint hajdan a’ víllongós idõben a’
Magyar Korona is sokáig öríztetett. A’ régibb
nép monda szerint e’ jelenben fen hegyen te-
lepült Község, lent a’ laposon feküdt, ’s az le-
hetett Kis Zólyom néven, e’ Községnek mos-
tani neve Kóly – á régí írások szerint Kój.”

Rácz Anita szerint neve (formái 1326/
1358, 1488: Cool, 1340, 1365, 1415: Kol,
1393: Kool, 1552: Koolyh, 1587: Kolly,
1598: Koly) a Col (1202–3/500 k.) ~ Kol
(1270) személynévbõl metonimikus névadással
jött létre, és birtoklást fejezhetett ki. A személy-
név talán a latin Nicolaus névvel tartozik össze.
Jakó Zsigmond szerint 1326-ban a Gutkeled
nembeli Diószegi Dorog fiai Medgyesi Miklós
vajda fia Móric mestertõl az addig zálogban
bírt, uradalmukba beékelõdõ birtokot végérvé-
nyesen megvásárolták. Ebbõl azt gyaníthatjuk,
hogy a falu még a Gutkeledek itteni térfoglalá-
sa elõtt, a királyi birtoklás idején keletkezhetett.

Eredetileg nem a mai helyén, hanem köz-
vetlenül az Ér mellett állott (oklevéllel bizonyít-

Kóly a világ közepe?
A múlt hónapban olvashattak riportot
lapunkban a két település összeolvadásából
létrejött Nagykágyáról. Most az egyik,
a nagyobbik alkotó faluról adunk közre
részletesebb helytörténeti adatokat.

(folytatás a következõ oldalon)
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hatóan). Osztozott a diószegi uradalom falvai-
nak sorsában, s végül a Zólyomiak székelyhídi
birtoktestének lett a része. Lakói az érmelléki
lapályról valószínûleg a XVII–XVIII. század
fordulóján költözhettek fel a dombok közé. A
Magyar Országos Levéltár Urbaria et Con-
scriptiones (UeC) és Libri Regii (LR)
fondjaiban levõ iratok alapján Szentjobb
1686-os visszafoglalása után a bécsi Újszerze-
ményi Bizottság Zólyomi Miklóstól kobozta el
Kólyt, és 1693. május 2-án a fiskus 1000 fo-
rintért adta el a debreceni Komáromy István-
nak. A török hódoltság alatt 12 telekbõl
állt, és 40 forint dézsmaváltságot fize-
tett. Komáromy még beszedte a ki-
lencedet és robotoltatott is. Az
1692-es kamarai összeírás 4
telken 6 családfõt említ, de egy
1692. október 7-i jövedelmi
becslés Diószegre költözöt-
teknek mondja õket (13 te-
lek után 1300 forint, halá-
szati jog 300, szõlõkilenced
600, makkoltatás 300, ösz-
szesen 2500 forint fiskális
jövedelemmel) (UeC 98:59).
A magtalan Komáromy Ist-
ván halála után visszaszállt a
tulajdonjog a fiskusra. 1722-
ben Komáromy György debre-
ceni bírónak adományozta VI.
Károly.

A település csak 1715 után népe-
sült újra, de a terhes katonai beszálláso-
lások miatt a lakosok 1725-ben a környe-
zõ erdõbe költöztek. A szõlõhegyük felét ek-
kor diószegiek bírták. Ismét a Kamara birtoka
volt 1735-ben, majd 1737. február 19-én VI.
Károly Dietrichstein kamarai elnöknek ado-
mányozta. (Mezõsi Károly mûve: 32; LR
34.43, 23.28, 37.356; UeC 38: 88, 98: 59,
17:9b)

A XX. század egy lendületesen gyarapodó
falura köszöntött rá. „A kóly-nagykágyai ev.
ref. egyházközség iskolájának építésével a kö-
vetkezõ vállalkozókat bízták meg: Marjalaki
Károly székelyhídi kõmives-mestert az ács-
munkával 1395 koronáért és a kõmûvesmun-
kával 2360 koronáért, továbbá Czincz
György székelyhídi asztalosmestert az aszta-
los-munkával 1040 koronáért.” (Budapesti

Hírlap, 1905. 03. 28., 25/87: 20) „Kóly (Bi-
harmegye) község elöljárósága községháza és
körjegyzõi lak építésére versenytárgyalást hir-
det. Ajánlatok február 6-ig adhatók be a kör-
jegyzõi hivatalban. Bánatpénz 5%.” (Pesti
Napló, 1913. 02. 02., 64/29: 50)

Az I. világháború után a Román Királyság-
ban összevonták Kis- és Nagy-Kágyával, ezzel
a település, a helyiek emlékezetét kivéve, el-
tûnt a történeti köztudatból. De ez nem volt
mindig így. Nézzük csak!

„Kóly (Kój) a világ közepe, Csokaly pedig a
vége, mert Darvay uram kúriáját magas keríté-
se miatt látni nem lehet” – írja Hanusz István

Eredetiségek Magyarország földrajzában
címû cikkében. (Turisták Lapja, 1894,

6. évf. 193.) Ez a csokalyi birtokos
Darvay Károly lehetett, Fényes Zsu-

zsa férje, és az egykori Fényes-kú-
riában lakott. Az idézett helyen
1864-ben az alábbit vallják a
kólyiak: „Kój a’ Közmonda
szerint Világ közepének vala-
mely utazási észrevétel, vagy
Kalandból el neveztetvén, e’
reá nevezés környék szerte
mai napig is fen áll, és Köz
mondattá válván: Kój a’ világ
közepe.”

A debreceni Kardos Albert
egy érdekes magyarázatot idéz

erre a kifejezésre. „Mindenki
tudja vagy legalább is minden jó

magyar embernek tudnia kell, hogy
Kóly a világ közepe. De hogy mióta

tartja a magyar ember ezt a
biharvármegyei kisközséget, azt már sokkal

nehezebb megállapítani. Régi könyvek, job-
ban mondva Kiss Bálint »Magyar régiségek«
címû könyvének olvasása közben rájöttem,
hogy Kóly már száz évvel ezelõtt is a világ kö-
zepe lehetett. Kiss Bálint ugyanis, aki teljes lé-
lekkel hitt a magyar–zsidó nyelvrokonságban,
több mint 1200 fantasztikusnál fantasztiku-
sabb magyar–zsidó szóhasonlítást állított össze
ebben az 1839-ben megjelent mûvében, és
ezek közé sorozta a következõt is: Col–Kóly,
(h.) minden, világ. Ebben a szóegyeztetésben
a col kól-nak olvasandó, a (h.) pedig helységet
jelent. Hogy jutott eszébe Kiss Bálintnak,
egyébként a M. T. Akadémia levelezõ tagjá-
nak a héber kól-t, amelynek jelentése minden,
mind, egész, a magyar Kóly helységnévvel

|história
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(folytatás az elõzõ oldalról)

Kóly a világ közepe?

Gönczy Pál
(1817–1892)
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alább közvetve, az Érmellék felsõ részérõl,
Peér vidékérõl jött át a pusztitó rovar. A Kóly
határán levõ infectió már 35 holdat meghalad
s igy sokkal nagyobb, hogysem a vész meggát-
lására valamit tenni lehetne. Pedig innen egy
virágzó bortermelõ vidéket foszt meg legjöve-

delmezõbb kereseti ágától a rovar pusztí-
tása; gyors terjedésének semmi gátló

akadály nem áll útjában, összefüggõ
szõlõk folytonos lánczolata köti

össze Diószeg és Székelyhíd nagy
kiterjedésû szép szõlõivel. A
vész máris átharapódzott az
igen közeli Nagy-Kágya szõlõ-
ibe s ott egy holdnyi területet
foglalt el. Másfelõl a szemben
fekvõ hegyoldalra, a Cseresz-
nyéshátra is átjutott, s innen
legközvetetlenebbül fenyeget-
te a diószegi szõlõket. E kis
folt azonban 60 nölnyi terüle-
ten a diószegi szõlõbirtokosok

kérelmére szénkéneggel telje-
sen kiirtatott. Az alig néhány

száz méternyi távolságban fekvõ
phylloxerás kólyi Nagyhegyrõl

azonban, különösen ez a hegy a
phylloxera folytonos invasiójának telje-

sen ki van téve, s a cseresznyésháti irtással
legfölebb csak pillanatnyira odáztatott el a
vész továbbterjedése.” (Borászati Lapok,
1884. 12. 30, 9/36: 285–289)

Itt halt meg 1803. november 18-án Do-
mokos Lajos politikus, író, debreceni fõbíró
(született Debrecenben 1728. november 11-
én), és itt van eltemetve Flubinszki István
színész (1884. január 15-én). Rövid ideig élt
itt Gönczy Pál, a magyar népoktatás egyik
nagy reformere is, aki pályáját az Érmelléken
kezdte. Svájci tanulmányút és a forradalom
után, 1849-ben tért vissza Gálospetribe, majd
Kólyon egy kis birtokot szerzett, ott nevelõin-
tézetet nyitott a környékbeli nemes családok
gyermekeinek. Pestre költözéséig, 1850-ig
tartotta fenn. Sillye Gábor, a szabadságharc
bujdosásra kényszerült volt kormánybiztosa is
Gönczy Pál kólyi házában talált menedéket.
Egy szolgabíró árulása következtében éppen
itt fogták el a hajdúk utolsó fõkapitányát.
(Akadémiai Értesítõ, 1892., 3/7: 396–400.;
Juhász Imre: Gönczy Pál, a reformer peda-
gógus. 1969: 6–13). Ezek után csodálkozunk-
e még, ha Kóly a világ közepe?

Dr. Szabó József helytörténész,
Bihardiószeg

azonosítani? Bizonyára úgy, hogy elõtte is is-
meretes volt a Kólyról szóló szállóige, t. i.
Kóly a világ közepe, tehát ebben a szállóigé-
ben nem nagy erõltetéssel fölcserélte a világ
szót a minden szóval és kész lett az 1000-ik
vagy talán 1049-ik magyar–zsidó szópár: hé-
ber kól – magyar kóly. Sokan mosolyog-
nak, aminthogy mosolyogniok is kell
az ilyen szóegyeztetésen, de ezek a
mosolygók ne sajnálják a neve-
tést a mai nyelvészek hasonló
erõlködéseitõl sem, amelyek
között például ott találjuk az
egész szlávsággal közös Pop-
rád folyó és helységnévnek
magyar eredetre való vissza-
vitelét.” (Magyar Nyelvõr,
1931, 60. évf. 86.)

A szólás eredetével ké-
sõbb is foglalkoztak. „Szójá-
rás. Arany jegyzete Az elve-
szett alkotmányhoz, ahol
így szerepel: »Mígnem elérik
az út végsõ földszinti határát,
Kólyt, a világ közepét, melynek
begye termi Biharban lelkét a’ hí-
res neves érmelléki boroknak. Ér-
melléken is feljegyezték: Kój a világ kö-
zepe, Csobaj a végezete.«” (Magyar Nyelv-
õr 1948, 72. évf. 250.) Ez utóbbi formában
közli Margalits Ede Magyar közmondások és
közmondásszerû szólások címû mûvében is.

Sok város és falu lett a világ közepe õseink
képzeletében, így Cinkota, Boldogasszonyhal-
ma, Tápé, Enying, Kenese, Pécska, Gyula és
Gyöngyös is, amint az sok népdalból kiderül.
(Õsi gyökér, 2006. ápr.–jún., 34/2: 29–40)
Nem hiszem, hogy Vitéz János XV. századi
nagyváradi kezdõ délkörének alteregójáról
lenne szó, bár Kóly volt még középpontja ese-
ményeknek.

Ha a Szilágypérrõl Szalacsra 1882-ben át-
terjedt vészt nem számoljuk, az Alsó-
Érmelléken a filoxéra 1883-ban Kólyon ütöt-
te fel a fejét leghamarabb. (Budapesti Hírlap,
1883. 08. 23., 3/233: 7) Lássuk, mit ír errõl
Miklós Gyula országos filoxéraügyi kormány-
biztos egyik jelentésében. „A Kóly község ha-
tárában levõ terjedelmes infectió csupán 1883
második felében lett felfedezve. A phylloxera
itt Básthy Imréné szõlõjébõl indult ki, aki a leg-
különbözõbb helyrõl vett vesszõkkel ültette be
szõlõje egy részét; hogy azonban honnan
hurczoltatott be maga a phylloxera, azt kitud-
ni nem sikerült. (…) Valószínû tehát, hogy leg-
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Sillye Gábor
(1817–1894)
elfogatása után
hét évig
raboskodott



álomnak tûnt. Néhány hónappal késõbb hí-
vott egy vadász ismerõsöm, hogy itt van egy
sólyom, a fácánetetõ körül kering, be kellene
fogni. Másnap megérkezett a tulajdonos is, aki
örömében, hogy megtalálta a madarát, meg-
ajándékozott egy CD-vel a magyar solymá-
szatról. Hívtak aztán Hajdúszovátra, hogy néz-
zem meg, milyen egy röptetés, és egy idõ
után kedvet kaptam ahhoz, hogy én magam is
solymásszá váljak, ami nem volt egyszerû.

– Mit jelentett az életében ez az elhatáro-
zás?

– Két esztendõt emésztett fel az életembõl,
hogy négy vizsgát leküzdve megszerezzem a
szükséges engedélyt, de minden fáradságot
megért ennek a csodálatos, misztikus vadá-
szatnak az elsajátítása, a madár röptetése és
visszahívása. Nem hiába vette fel az UNESCO
2013-ban a kulturális örökségek közé a ma-
gyar solymászatot. A solymászat idomított ra-
gadozó madárral való vadászat, ebbe beletar-
tozik a héja, a karvaly, a vándorsólyom, a szir-
ti sas, sõt még a baglyok is. Minden tanítás

– Kitõl kapott indíttatást arra, hogy vad-
madarakkal foglalkozzék?

– Papámmal sokat jártuk együtt a határt,
gazdálkodó emberek voltak, és a házuknál
rengeteg jószág volt mindig. Galambot, gyön-
gyit, pulykákat neveltek, tehén és ló közelében
nõhettem fel. A szüleim is látták bennem ezt a
madárõrületet, mert már egészen kiskoromtól
volt hullámos papagájom. Érdeklõdési köröm-
tõl sokáig távol álltak a ragadozó madarak.
Vendégeskedtek itt egyszer német solymá-
szok. Láttam a szép madarakat csörgõvel a lá-
bukon, de festõi látványnak, elérhetetlen

|szomszédoló

A papagájoktól
a galambászhéjáig

IMRE ISTVÁN földesi, gyermekkora óta
foglalkozik madarakkal. Szerinte
ez a természetszeretetbõl fakad. Fõleg
papagájokat és ragadozó madarakat tart,
s ez már nemcsak hobbi, hanem
kölcsönös tanulási folyamat is, aminek
eredményérõl játékos formában számtalan
bemutatón gyõzõdhettek meg
az érdeklõdõk. Ezért kerestem fel
otthonában és szegõdtem a nyomába
többször is.
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A kék-sárga ara
papagájt
Marcikának hívják
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Imre István kedvencével, a Zsuzsi nevû
galambászhéjával



minél nagyobb vadra tudja ráirányítani a ma-
darát. A kirgizek például a mai napig szirti sas-
sal farkast fogatnak. Micsoda nemes küzdelem
az, mikor egy 6-8 kilós madár legyûr egy 30-
40 kilós állatot. A régmúltban héjával a kis
õzet is megfogatták, ma már ez tilos, és nem
is célunk.

– A héjákkal megfogatja a napi betevõjü-
ket?

– Egészséges, jó minõségû táplálékot adunk
a madarainknak, és ha véletlen el is hull egy-
kettõ, madáreleség nem lesz belõle. Rendsze-
resen vadászunk velük, mert a madárnak
ugyanúgy szüksége van a sikerélményre, mint
az embernek. Már nincs vad a pusztában, leg-
alábbis nem annyi, mint volt a régi világban.
Ha élesben vadászunk, a héjának csak 20-30
méteres körzetben felugró nyúlra van esélye,
hiába látjuk meg kétszáz méterrõl a tapsifü-
lest, felesleges utánaküldeni a madarat. Ezért
inkább „tananyagot” viszünk ki a legelõre, pél-

kérdése. Uhuval is lehet vadászni, igaz, még
nem próbáltam. Nekem is van egy kolyiba
füleskuvikom, de kifejezetten a gyerekek miatt
szereztük be, mert mennyivel jobban megra-
gad, ha láthatja is, amit a tankönyvekben ol-
vas: hogy mi a karom, miképpen fordítja a ba-
goly a fejét. Egy bemutató után, ahol mesé-
lünk az életmódjáról, az élõhelyérõl, a táplá-
lékláncról is, ezek az ismeretek rögzülnek.

– Mivel szeret vadászni?
– Egy Zsuzsi nevû galambászhéjám van.

Nagyon szeretem azt a tulajdonságát, hogy
nekimegy a prédának, és csak azután gondol-
kodik, mert a vadász nem félhet a vadtól. A
préda lehet nyúl, fácán, vadliba, vadkacsa. A
solymászatban a vadász érdemét növeli, ha
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Sanyi munka
közben

A ragadozó
Harris-ölyv,
Henrietta

egy földesi
bemutatón  

Márton-napon egy
bemutatón

Berettyóújfaluban

Kolyiba füleskuvik,
Törpikének hívják
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dául vadas színû házinyulat vagy galambot,
mert szüksége van a ragadozónak is a sikerél-
ményre. Ha valahol elszaporodtak a galam-
bok, szólnak, hogy gyere, Pisti, szedd össze
õket. Aztán ezek a madarak versenyre kelnek
a héjával. Naponta két madárral kimegyünk a
pusztába, ahol váltakozó sikerrel zajlik a küz-
delem, hisz a galambnak is megvan az esélye
a menekülésre. Naponta láthatok olyat, amit
mások csak véletlenül pillanthatnak meg.

– Mióta foglalkozik bemutatókkal?
– Három éve kezdtem a munkát a Sándor-

papagájokkal úgy, hogy bárhol be tudjam mu-
tatni. A cirkuszi papagáj, hiába járja be a vilá-
got, a „munkahelye” mindig ugyanaz, ugyan-
abban a környezetben repked. Az enyémek-
nek pedig mindig alkalmazkodniuk kell az
adott körülményekhez. Nincs levágva a
szárnytolluk sem, akár el is repülhetnének.
Azt szeretném bemutatni, hogy a gyerekek ér-
zékeljék, hogy a madarak milyen okosak, és
hogy milyen kapcsolatot tudunk kialakítani ve-
lük. A bemutatók általában egyórások. A kis
papagájok képesek félórás show-ra is. A raga-
dozó madarak bemutatásakor beszélünk a
solymászat történetérõl és a madarak felépíté-
sérõl. Van olyan faj, amely nyolcszáz méterrõl
meglát egy szitakötõt. Ez olyan, mintha mi
harminc méterrõl olvasnánk a könyvet. A ra-
gadozó madár hang- és arcmemóriája alapján
ismeri fel a gondozóját. Hiába nyújtják fel tí-
zen is a kezüket a bemutatón, hogy odaszáll-
jon a madár, engem fog választani. Földesen
és a környezõ településeken tartok bemutató-

|szomszédoló

A második
legkisebb

galambfajta,
a forróságot

kedvelõ gyémánt 

(folytatás az elõzõ oldalról)

A papagájoktól a galambászhéjáig
kat, fogadok csoportokat. Sajnos a külföldi
fellépés az engedélyezés miatt nagyon körül-
ményes lenne.

– Milyen madarakat láthatunk itt a
röpdékben, vagy ahogy a madarászok neve-
zik, a volierekben?

– Tizennégy-tizenötfélét tartunk az udvaron.
Többségük bírja a klímánkat, elég befóliázni a
helyüket, ha jön a tél, csupán egy részüket kell
átteleltetni a fûthetõ melléképületben. A zö-
mük papagáj: nimfa, hullámos, rozella, éne-
kes, ékes, skarlátszárnyú, princ vagy walesi
hercegnõ, sárga kecskepapagáj és királypapa-
gáj, de van gyémántgalamb is, ez a világ máso-
dik legkisebb galambfajtája. Ezek igazi sivatagi
madarak, képesek lennének beleülni a forró
homokba, de bírják a –20 fokot is, és van még
néhány zebrapinty. Sok törõdést igényelnek.
Nincs szabadságunk, ha el is megyünk valaho-
va, estére mindig hazajövünk, mert a madara-
kat meg kell etetni. A vizet rendszeresen cse-
rélni kell, lágy eleségre is szükség van, fõtt to-
jással pótoljuk az állati fehérjét, amit a termé-
szetben rovarokkal vennének magukhoz. A fe-
leségem és Tímea lányom nemcsak a bemuta-
tók során segítenek, hanem részt vesznek a
madarak betanításában is. Egy-egy sikeres be-
mutató, a gyermeki nevetés, öröm, a csillogó
szempárok olyan érzés, mintha a király fejére
rátennék a koronát. Szerencsésnek mondha-
tom magam, hogy azzal foglalkozhatok, amit
szeretek. A jövõben az ismeretterjesztést sze-
retném tökéletesíteni, hogy minél többet meg-
mutathassak a felnövekvõ nemzedéknek ebbõl
a csodálatos világból.

Kocsis Csaba
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Tizennyolc év telt el Csatlós Lóránt nagyvá-
radi pályakezdése óta, és bár haza még min-
dig Csíkszeredába megy, egyértelmûen váradi
színésznek vallja magát.

– A két város nemcsak földrajzilag, de
szellemiségében is elég messze van egymás-
tól. Az természetes, hogy a közönség Móká-
val együtt a fiatal színészt is rögtön megsze-
rette, ám Csatlós Lórántnak mennyi idõ
kellett az akklimatizálódáshoz?

– Érdekes, amilyen nehezen illeszkedtem be
Vásárhelyen az egyetemi évek alatt, Nagyvá-
radot napok alatt megszoktam. De azt még-
sem hallgathatom el – visszautalva egyúttal a
kérdésre is –, hogy komoly klimatikus sokk ért
1998 augusztusában, amikor megérkeztem.
Az alföldi kánikula mellbe vágott, és úgy érez-
tem, nem fogom soha megszokni ezt a szá-

momra idegen idõjárást. Most viszont már ott
tartok, hogy amikor telente hazamegyek, ki-
csit elõre fázom az otthoni zimankótól. A
gyors beilleszkedéshez aztán természetesen
hozzájárultak a sorra kapott jó szerepek is:
Móka után a Három nõvér Tuzenbachja, illet-
ve A mi kis városunk George-a.

– Mennyire volt tudatos végzéskor a
váradi színház kiválasztása?

– Nem volt tudatos. Akkoriban még az igaz-
gatók eljöttek megnézni a felhozatalt: Meleg
Vilmos hívott Váradra. Fogalmam sem volt,
mi lesz. Azt ugyan tudtam, hogy akkoriban
voltak jobb színházak, de láttam a fõiskolán a
nagy sikert aratott Száll a kakukk fészkére
elõadást, s az nagyon pozitív emlékem ma-
radt. Az érkezéshez két kis epizód is kötõdik:
sokat késett a brassói vonat, szégyelltem is,
hogy késéssel érkezem a versenyvizsgára, de
aztán kiderült, hogy Fábián Enikõ, a vizsgabi-
zottság tagja is ugyanezzel a vonattal érkezett.

Mókától az Oberonig
A csíkszeredai születésû CSATLÓS
LÓRÁNTOT azonnal befogadta a nagyváradi
közönség, hiszen elsõ jelentõs szerepe,
Tamási Áron Énekes madár címû
darabjának fõhõse, Móka, nemcsak benne
volt a vérében, de külön örömöt jelentett Õze
Áronnal játszani kettõs szereposztásban.

Csatlós Lóránt hamar akklimatizálódott Váradon

Elsõ jelentõs
szerepében,
az Énekes madár
Kömény
Mókájaként Gajai
Ágnessel
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Experiment címen összeállított Shakespeare-
kísérletek nagy sikert aratott. A legnagyobb si-
ker mégiscsak az volt, hogy a csapat kemény
magja elment felvételizni a színire, és az elsõ
négy helyet el is foglalták. Közülük Kocsis
Gyula tért vissza a színházunkba és játszik
mindmáig. Újabb váltás 2007-ben történt, ak-
kor lettünk Oberon Csõszínház, és a megvál-
tozott körülmények között – a pályázati lehe-
tõségekre gondolok – megteremtettük a jogi
hátterünket is azzal, hogy megalapítottuk az
Oberon Kulturális Egyesületet. A pályázatok
által tudtuk elõteremteni, illetve állandóan újí-
tani a felszerelésünket. S ha már szóba került
a technika, szeretném megköszönni ezúton is
egyik legrégibb tagunknak, jó barátomnak és
munkatársamnak, Danilics Tibinek, hogy a
kezdetektõl kitart a csapat mellett, és zseniális
mûszaki kreativitásával segíti a munkánkat,
mert nélküle már biztosan megszûntünk vol-
na. Egyetlen példát mondanék ezzel kapcso-
latban: Soyinka Mocsárlakók címû darabjá-
hoz nagyon kreatív díszlet- és jelmeztervezõt
kaptunk, aki elképzelte, hogy a plafonról víz
csöpög egy edénybe, aztán egy idõ után vilá-
gítani kezd a víz. Én azt mondtam, ez lehetet-
len, Tibi viszont egy kreatív ötlettel megoldot-
ta. Mellesleg mondom: nyugati színházakban
euróezrekért készítenék el a szükséges techni-
kát.

– Említette a korosztályi közelséget. Nem
volt nehéz a csapatvezetõi tekintély kialakí-
tása?

– Meg kellett tanulniuk bizonyos szabályo-
kat, mindenekelõtt a pontosságot és az ötlet-

Amikor viszont a taxi megállt, elsõ pillanatban
nem láttam a színházat. Néhány lépés után az-
tán ez is megkerült.

– Ha jól emlékszem, már ittléte elsõ évé-
ben megkezdte a diákszínjátszás szervezé-
sét. Ez mennyire volt véletlen?

– A diákszínjátszást saját diákkorom óta
szerettem, ezt nem is rejtettem véka alá, sõt
mondtam, hogy meg kellene valahogy szer-
vezni az Adyban. Ott akkor nem volt színját-
szó csoport, de kiderült számomra, hogy Vá-
radon nem szórványmagyarság él, és így jött
az ötlet a városi szintû színitanoda megszerve-
zésére. Az internethasználat gyerekcipõben
járt még, a tévézési szokások is mások voltak,
úgyhogy a tanoda tölcsérként beemelte a kre-
atívabb fiatalokat, belõlük alakult a maholnap
14 éve indult Partium Színpad kemény mag-
ja. Nekem évekig ez a csapat volt a családom,
23 éves lévén, alig voltam náluk idõsebb, nem
csoda hát, hogy együtt jártunk kirándulni, szó-
rakozni. Eredetileg a tanodát a bármikor szük-
séges statisztéria elõképzésének hátsó szándé-
kával indítottuk, és annyian jelentkeztek, hogy
komoly szelekcióra volt szükség. A tanoda el-
sõ öt éve nagyon dinamikus volt, késõbb vi-
szont fogyni kezdtek az anyagiak, nyûg volt
termet találni, úgyhogy lépnünk kellett a füg-
getlenség felé. Utolsó tanodai produkciónk,
Goldoni Különös története máig érvényes
elõadás lett, de utána átléptünk a Partium
Színpad korszakába. Komolyabb dolgokat is
megpróbáltunk: A kis herceg, illetve a W. S.
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A vonaton
és szabad téren
bemutatott Európa
címû darabban,
Ló szerepében
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Charley nénje – Jack Topplebee oxfordi diák
szerepében Ács Tiborral

(folytatás az elõzõ oldalról)

Mókától az Oberonig





Szabó Magda Régimódi történet címû darab-
jában játszott karakternek, és nagyon szeret-
tem a Képzelt riportban játszani, illetve a
Leonce és Lénában meg a Kasimir és Karo-
line-ban. Valahogy eleinte mindenre több
idõm jutott, igaz, a központban laktam, de
rengeteget dolgoztam a színházban csakúgy,
mint a tanodában. Most úgy tûnik, mintha kis-
sé lelassultam volna. Az elmúlt évadban a Bu-
borékok Rábai Miklósát szerettem, illetve a
Leander és Lensziromban játszott szerepe-
met.

– Tervei a következõkben?
– A színházi mûsor még alakulóban, arról

még nem szólhatok, az Oberonnal kapcsolat-
ban viszont hullámzó az optimista és pesszi-
mista hangulatom. Egyre kevesebben jelent-
keznek, illetve az iskolai színházprogram ré-
vén az elsõ két próbára jönnek a diákok, de a
tizedikre már alig-alig. Megváltoztak a körül-
mények, az internet nagyon leköti õket. De
mivel kulturális egyesület vagyunk, más pro-
jektjeink is vannak: két éve például kiállítást
rendeztünk, volt filmklubunk, improvizációs
gyakorlataink is, vagyis ha valami mondandó
kikívánkozik belõlem, jobban ki tudom fejez-
ni, és a kreativitást is jobban tudom érvénye-
síteni. Visszatérve a színházra: szerepálmaim
nincsenek, a legeslegkisebb szerepet is szere-
tem, megtanultam szeretni ezeket a karakte-
reket, amikhez – úgy érzem – többet tudok
magamból adni. Mintha a rendezõket kevés-
bé érdekelnék ezek a kisember-figurák. An-
nak örülök, hogy hét-nyolc éve folyamatosan
felfelé tart a színházunk munkája, úgy is
mondhatnám, hogy Váradon egyre szebb a
színházi környezet. Nagyon örülök, hogy itt
élhetek, nagyon megszerettem a várost, szép
nyári reggeleken például gyakran gondolok
arra: milyen szerencsés vagyok, hogy ilyen
szép városban élek, és ilyen jó színházban
dolgozom.

Molnár Judit

szerû hiányzások kiküszöbölését, de miután ez
megtörtént, már simán ment minden. Említet-
tem, hogy sokat voltunk szabadidõnkben is
együtt, ez igaz a megfiatalított társulat tagjaira
is. Két-három évig folyamatosan jöttek a fiatal
kollégák, és bevallom, ki is alakult egy kis kü-
lön „udvarunk”. Sokat is játszottunk együtt,
egyszóval nagyon jó idõszak volt.

– Beszéljünk egy kicsit a szerepeirõl…
– Mivel nem „gyûjtöm” a szerepeimet, hir-

telen most sem tudom elõsorolni mindet, de
amikor játszom, mindig épp az a szerep a ked-
venc. A már említetteken kívül nagyon örül-
tem az Orfeum részeg tûzoltó szerepének, a
Fenn az ernyõ, nincsen kas Várkövijének, a
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A Közellenségben
Várnagy volt

Jelenet
az Európából

J. K. Szupersztár
a Képzeld, beteg!
c. darabban
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A mi kis
városunkban

George Gibbst
alakította, partnere

Sólyom Katalin
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ván inneni részeken pedig az „áriánusok” –
értsd: unitáriusok – és lutheránusok „szapo-
rodtak el.” A papok száma megfogyatkozott,
az egyházak elszegényedtek.

Élõszóval, írott szóval

Elõbb mint az esztergomi érsekség admi-
nisztrátora, majd mint Pécs címzetes püspöke,
Telegdi kezdte el meggyengült egyházának új-
jászervezését. Szervezeti intézkedései (az isko-
la fejlesztése, papképzés megindítása, nyom-
da felállítása) mellett fõként irodalmi munkás-
ságával tett maradandó szolgálatokat a ma-
gyar katolicizmus ügyének.

Mivel a katolicizmusnak önálló társadalmi
bázisa ekkor még nem volt, Telegdinek úgy
kellett megformálnia mondanivalóját, hogy az
hatásos legyen mindazokban a társadalmi ré-
tegekben, amelyekbõl a protestantizmus a hí-
veit toborozta. Ezért igyekezett átvenni ellen-
feleinek módszereit, s az általuk meghonosí-
tott mûfajokban (katekizmus, postilla, vitairat)
próbálta velük felvenni a versenyt. A reformá-
torok példájára szorgalmazta az anyanyelvû
vallásos éneklést, ennek érdekében gyûjtötte a
késõ középkori katolikus népénekeket, s né-
hányat közülük prédikációs köteteiben ki is
adott. Legfõbb ellenfelének Bornemisza Pé-
tert tekintette, írásaival elsõsorban az õ hatá-
sát akarta ellensúlyozni.

Telegdi mindent megtett, hogy a reformá-
ció terjedését megakadályozza, ebben még a
legkeményebb eszközöktõl sem riadt vissza.
„Tizenhat esztendeje mult el immár, hogy a
nagyszombati egyházban a Krisztus Jézusnak
evangéliumát prédikálom. Jóllehet közösleg
egyébütt is a hová érkeztem, kiváltképen pe-
dig Pozsonyban, az országgyûlésben és a kö-
zönséges törvénynek idején kereskedtem az
Istentûl nekem adott girával és igyekeztem az
én Uramnak nyereséget szerezni.”

Buzgóságát jelzi, hogy e tisztétõl még be-
tegségében sem állott el. Így írja ezt róla kar-
társa, Káldi György: „Noha fölötte elgyötrötte
volt õt a köszvény, úgy hogy csak székben
hordoztatnák, mindazonáltal a prédikállást el

Telegdi pécsi püspökké való kinevezését a
Szentszék 1579. május 15-én erõsítette meg.
A török magyarországi jelenléte miatt azon-
ban – több más püspökhöz hasonlóan – Te-
legdi is csak a címet viselte. A címzetes és a
valós joghatósággal rendelkezõ püspökök kö-
zött azonban az ország és a korona nem tett
különbséget. Az 1543 óta török kézen levõ
székhelyét Telegdi még csak meg sem látogat-
hatta, így emiatt is egyházmegyéjének állapo-
ta aggasztó képet mutatott. A Drávántúl min-
denféle egyházi felügyelet alól kiesett, a Drá-

Az ellenreformáció
úttörõje (3.)
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Telegdi egyik
vitairata.

A nyomdászatot
hatékony

fegyvernek tartotta

TELEGDI MIKLÓS (Mezõtelegd, 1535 –
Nagyszombat, 1586) a nagyszombati
papnevelõ tanára, pécsi püspök,
esztergomi érseki helynök, nyomdaalapító,
hitszónok és hitvitázó volt. A felsorolás
korántsem teljes.
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nem hatta, hanem felvonatta és tolyotta ma-
gát nagy fájdalommal a nagyszombati
prédikálló székre, és úgy prédikállott, mintha
semmi dolga nem lett volna.”

Telegdi kontra Bornemisza

Telegdi pozíciója jelentõsen megszilárdult,
így kellõképpen felvértezve vehette fel a küz-
delmet legfõbb ellenfelével, Bornemisza Pé-
terrel. Kettejük ellentétének kezdete azonban
sokkal korábbra datálódik. Bornemisza már
1564 óta gyakran megjelent Nagyszombat-
ban, Telegdi nem túl nagy örömére. Erélyes,
nagy visszhangot kiváltó mûködésére hamar
felfigyeltek, mivel az addig óvatos protestáns
lelkészek tevékenysége megélénkült a környé-
ken. Ezért Bornemiszát az uralkodó elé idéz-
ték. „Midõn az szombatiak hazugsággal meg-
fogattak volna, akkor Telegdi nagy gõgvel és
kevélyen prédikálószékbõl meghirdette és
ijesztötte az többit is.”

A késõbbiekben is állandó „kapcsolatban”
álltak egymással. Mûködésük feltételei azon-
ban, a hasonló körülmények ellenére, megle-
hetõsen különböztek. Jó példa erre az 1569-
es országgyûlés, melyen mindketten jelen vol-
tak. A két lelkész ellentéte egy sokkal
publikusabb, irodalmi formában is megmutat-
kozott. Bornemisza 1578 januárjában az or-
szággyûlésen osztogatta Telegdi Postilláinak
elsõ kötete ellen írt, Fejtegetés címû vitairatát.
Persze Telegdi sem maradt adós, 1580-ban
vitairattal válaszolt maga is a kihívásra.

Bornemisza méltó ellenfelének bizonyult:
ügyesen használta ki a protestáns érvelés
gyengéit, saját nézeteit olykor erõteljes szóno-
ki körmondatokban fejtette ki, és nem hiány-
zik nála a nemegyszer durvaságig menõ sze-
mélyeskedés. Prédikációiban és vitairataiban
Telegdi igyekezett visszájukra fordítani a pro-
testánsoknak a katolicizmussal szemben han-
goztatott vádjait: a reformátorok a pápát tar-
tották antikrisztusnak. Telegdi ellentétele sze-
rint Isten a katolikus egyháztól való elszakadá-
sért mérte a magyarokra a török csapást; a re-
formátorok kipellengérezték a katolikus pap-

ság feslett erkölcseit, Telegdi a protestáns pré-
dikátoroknak veti szemükre ugyanazokat a
vétkeket.

A nyomdaalapító

Telegdi Miklós az elsõ katolikus nagyszom-
bati tipográfia megalapítója. A katolikus egy-
ház és a pápák nem jó szemmel nézték a
nyomdászat elterjedését. Fõként a reformáció
ellen küzdöttek, s a nyomdákat mint az eret-
nekség legfõbb széles körû terjesztõit minden
erõszakos eszközzel üldözték. Telegdi viszont
mint számító, simulékony, a viszonyokon átlá-
tó és uralkodni tudó ember önálló utat kere-
sett a már nagy tért nyert reformáció ellen ha-
tó eszközeinek kivitelére. Egyforma fegyverrel
kell küzdeni ellene, írta Miklós pápának kül-
dött levelében, és ez a fegyver a nyomda. Mik-
lós pápa okos dolognak tartotta Telegdi érve-
lését, és azt az utasítást adta, hogy a szellem
fegyverével támadják az ellenséget.

Telegdi tudomására jutott, hogy a bécsi je-
zsuitáknak van egy teljes nyomdafelszerelésük,
amit 1563 óta nem használtak, a rendház pin-
céjében hever. Nagyszombatban állították föl
1577-ben. Telegdi elsõ dolga volt, hogy ki-
nyomtassa az evangéliumot, s az már a követ-
kezõ évben meg is jelent. Impresszumába ezt
nyomtatták: „Nyomtattatott Nagyszombatban
Az Felséges Római Chaszarnac kegyelmes
engedelmebõl, ugyan azon Telegdi Miklós há-
zánál, M. D. LXXVIII. Esztendõben”. Ott
nyomtatták Telegdinek a püspöknyomdász
Bornemisza Péter ellen írott több vitairatát,
azután Pázmány Péter írásainak egy részét is.
Az elsõ magyar naptár 1579-re, amit aztán
több is követett, ugyancsak a nyomda munká-
ja. Telegdi Agendáját 1583-ban adta ki.

A sajtót saját házában rendezte be, a kor-
rektori feladatok ellátását pedig a latinul és
magyarul egyforma készséggel verselgetõ Pé-
csi Lukácsra, a káptalan közjegyzõjére bízta.
Minthogy elsõdleges célja az volt, hogy az itt
készülõ nyomtatványok kiállításukban is felül-
múlják a gyakran igen ízléses protestáns köny-
veket, a jezsuitáktól örökölt kopott betûket és
metszeteket új betûkészlettel és könyvdíszállo-
mánnyal frissítette fel. 1586-ban bekövetke-
zett haláláig számos könyvet, köztük Postillái-
nak három kötetét rendezte itt sajtó alá, leg-
nagyobb vállalkozása azonban az 1584-ben
megjelent Decreta, constitutiones et articuli
címû törvénygyûjtemény volt.

Szilágyi Aladár összeállítása
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|a régi Várad 

A betegápoló irgalmas rend pápai jogú fér-
fi szerzetesrend, keresztény testvérek szerzete-
si ima- és életközössége. Küldetésük – a fele-
baráti szeretet gyakorlása – Isten személyes hí-
vásán alapul. Létük egészével akarják Jézus
Krisztust és az egyházat szolgálni. A szolgálat
elsõdleges célja az irgalmas Istenrõl szóló taní-
tás továbbadása, s ettõl az örömhírtõl sarkall-
va a rászoruló embertársak, a legkilátástala-
nabb helyzetûek testi és lelki fájdalmának eny-
hítése. A rend alapítója a XIV. század derekán
Istenes Szent János volt, az általa megnyitott
ispotályban gondozta a betegeit. Kórház-filo-
zófiája: „A test által a lélekhez”.

A rend legrégebbi intézménye a történelmi
Magyarországon az 1650-ben alapított
szepesváraljai kórház volt. Az évszázadok so-
rán újabb kórházak és gyógyszertárak létesül-
tek Pozsonyban, Egerben, Temesváron, Pá-
pán, Kismartonban, Nagyváradon, Zágráb-
ban, Pécsett, Szakolcán, Vácon, Budán és
Szatmárnémetiben.

Az irgalmas rend Váradon

Az irgalmas rend kórházának alapítója
Gyöngyösy György kanonok volt. Bunyitay
Vince leírása szerint elõbb munkaképtelenné
vált váradi nemes és polgáremberek, utóbb
azonban csak asszonyok számára akart mene-
dékházat állítani. E célból 1753-ban saját há-
zát ajánlotta fel, ez a Kapucinus utcán a ké-
sõbbi Echerolles–Kruspér-féle ház volt (a mai
20. szám alatt).

Gróf Forgách Pál püspök Gyöngyösy tervét
elismeréssel fogadta, csak azt szerette volna,
hogy az intézet ne a Kapucinus utcán és így
Újvároson, hanem Olasziban állíttassék fel. Itt
Forgách az intézet helyéül ingyen telket is fel-

ajánlott a Fõ utca mai számozás szerinti 33.
szám alatt. Szegények háza már volt Váradon,
ezért a püspök azt javasolta Gyöngyösynek,
hogy olyan intézetet állítson, mely menedék-
ház is lenne ugyan, de annál mégis több, ne-
mesebb: állítana kórházat, ami még nincs Vá-
radon, s az intézetet helyezné a betegek leghí-
vebb ápolói, az irgalmas rendiek gondviselése
alá. Gyöngyösy elfogadta Forgách püspök fel-
ajánlott telkét, s azon egy kupolás és két kis
tornyos templom, ezzel összeköttetésben egy
emeletes ház építésébe fogott.

A kórház kápolnája

Gyöngyösy György kanonok 1754 táján
elõször a kápolna építését rendelte meg. Né-
hány nappal halála elõtt, 1760. július 21-én
kelt végrendeletében összes vagyonát, ingósá-
gait is az irgalmas rendiek gondviselése alatt

Századokon át
a betegek szolgálatában
A török hódoltság után Várad elsõ kórházát
1770-tõl az irgalmas rend mûködtette.
Ezért nevezték a mizerikordiánusok
kórházának. A váradiak egyszerûen mizeri
kórházként emlegették.

Gróf Forgách Pál
püspök

Az irgalmas rend kápolnája
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felállítandó kórháznak hagyta. Ekkor már a
kápolna elkészülhetett, ugyanis alapítóját a
kriptájába temették.

A kápolna Várad egyik legérdekesebb
XVIII. századi barokk mûemléke. A kis mére-
tû, 21,8 méter hosszú, 14,3 méter széles ká-
polna ismeretlen mestere finom arányérzékrõl
tett tanúbizonyságot – állapította meg Biró Jó-
zsef. A két kis karcsú tornyú kápolna tulajdon-
képpen egyetlen kis hajó, melyet a szentély és
az orgonakarzat között elliptikus kupolatér
metsz ketté. A kupolaboltozat mennyezetképe
egy bécsi akadémiai festõ, I. A. Rupp von Wien
alkotása 1867-bõl. „A mennyezetfestmény a
két koncentrikus stukkókört tölti ki, s csaknem
egészen lekopott. A belsõ kör nyitott, felhõs
égben sárga fényözönben sugárzó horgonyos
keresztet és szívet fog közre. A külsõ kör ka-
zettás látszatboltozatot mutat, melynek szélét
ballusztrád szegi; elõtte alig kivehetõ angyalfe-
jek közt Sub Tuum Praesidium Confugimus.
Sancta Dei Genetrix felírat tûnik fel. Az orgo-
nakarzat felé rózsaszínbe öltözött angyal fúj
harsonát, jobb felõl pedig négy szerzetes feje
tûnik fel”– olvasható Biró József Várad barokk
és neoklasszicista mûvészeti emlékeit bemuta-
tó könyvében.

A klasszicizáló kompozíció értékelését már
1932-ben nehezítette a freskó négyötöd részé-
nek lemállása; azóta a kép állapota tovább
romlott… A jeles mûvészettörténész által leol-
vasott latin szöveg egy ismert Mária-ének része:

„Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja”.
Ha már szó esett a kupola szokatlan, ellip-

tikus boltozatáról, érdemes megemlíteni azt is,
hogy Scholtz Béla emiatt az 1907-ben a
váradi vár történetérõl írt könyvében a kápol-
nát török eredetûnek vélte. Szerinte a váradi
pasalikot kormányzó Ziphra Hasszán pasa a
vár elfoglalása után, 1660–1664 között „az
összes keresztény templomot leromboltatván,
a fõutczán nagy mecsetet építtet, mely – mint
az irgalmas rend temploma – még most is
fenn áll”. Állítása valószínûtlen, már csak azért
is, mivel az 1692-beli romos városban a törö-
kök után megmaradt három mecsetet mind le-
bontották. Egyébként is a mizeriek kápolnájá-
nak építése jól ismert.

A kórház és egykori rendház

A kápolna nyugati falához 1761-ben kezd-
ték el hozzáépíteni a rendház udvari szárnyát.
Tervezõjének és kivitelezõjének neve ismeret-
len. 1766-ig megépítették a boltozatos ter-
mek egy részét, ahol már elszállásolhattak né-
hány szerzetest, de helyet kapott ugyanitt egy
betegszoba is. 1766 augusztusától folytatják a
többi terem – oratórium, ebédlõ (refektórium)
– és a házfõnök szobájának építését. A rend-
ház és kórház udvarra nézõ szárnya 1770
szeptemberére készült el.

A kórház késõbb több ágyalapítvánnyal bõ-
vült, így Paál Gáspár kanonok adományából
épülhetett fel 1792-re az utcai szárny, ez a
rendháznak, a kórháznak és a Gránát Alma
gyógyszertárnak is otthont adott. E gyógyszer-
tár bútorzata szinte hiánytalanul megmaradt.
Jó hír, hogy most patikamúzeumot szándé-
koznak benne létesíteni. Kívánatos volna, ha
nem skanzenszerûen mûködtetnék, és tovább-
ra is kiszolgálnák benne a rászorulókat.

Az épület utcai homlokzata eredetileg az
udvarihoz hasonlóan minden díszt mellõzött.
Majd csak az 1920-as években sávozták, a
földszinti ablakokat kerettel látták el. Nem tisz-
tázott, hogy a földszinti nyílászárók szalagdí-
szes ablakkosara mikor készülhetett.

A kórház Fõ utcai udvarába egy faragott be-
járati kapun keresztül lehet belépni. Latin nyel-
vû felirata szerint 1799-ben készült. Fölötte
három barokk kõszobor: a kórház felõl
Nepomuki Szent János, középen a rendalapí-
tó Szent János, míg a másik szélen Szent Fló-
rián szobra. Alkotójuk ismeretlen. Talán egy
évtizede restaurálták, a kaput pedig egy jó éve.

Péter I. Zoltán

a régi Várad|

Az elõtérben levõ
pénzügy-

igazgatósági palota
mellett a mizeriek

kórháza látható
a XX. század

legelején

A kórház képe
a bejárati kapuval

az 1920-as
években

Az irgalmas rend
címere:
gránátalma
és kereszt
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últat és jövõt összekapcsoló, ket-
tõs ars poetica Áprily Lajos
Fiamnak címû verse, ami egy-
más mellé, de rejtetten egymás-
sal szembe is állítja apa és fiú

életmûvét. „Voltam alkonyba síró tíbia. / Te
légy jövendõ gondolat-csatán / piros hajnalba
búgó trombita. // Voltam romokra hulló per-
meteg. / Légy villámtól feszülõ éjszakán / ron-
tó, teremtõ nyári fergeteg. // (…) // Voltam
sötét, lomos hajófenék. / Te légy hajókosár ár-
boctetõn, / ahonnan tárul tenger-messze-
ség, // s amíg alant hullámcsapás üvölt, / száll-
jon belõled lélekrengetõn / remények új igéje
szerteszét: Föld!” Jellemzõ Áprily költõi-emberi
attitûdjére az a szerénység, ahogy szakaszon-
ként önmagáról csak egy-egy sorban ír, fiáról, a
jövendõ ígéretrõl viszont annál bõvebben.

A magyar költészet családi vonatkozású
verseit említve, legelõször talán mindenki Pe-
tõfi Sándor Füstbe ment terv és Anyám
tyúkja mellett József Attila Mama, illetve
Kései sirató címû költeményeire gondol. Jó-
zsef Attila tizennégy éves korában veszítette el

édesanyját, hiánya viszont hangsúlyosan ak-
kor jelentkezik, amikor a gyermekbõl fiatalem-
berré érett költõ úgy érzi, a sorozatosan meg-
élt, vélt vagy valóságos érzelmi kudarcokat
épp az anyahiány mélyíti egyre tragikusabbá:
akihez talán egyedül menekülhetne, az már
csak az emlékekben él. Ekkor kezdi egyre sû-
rûbben megidézni az alakját, vagy külön anya-
versekben, vagy a nagy gondolati költemé-
nyek váratlanul felbukkanó hasonlataiban.
1925-ben a híres „Nincsen apám, se anyám”
kezdõsorral indítja a Tiszta szívvel-t, és mint-
ha csak ezt a sort akarná egy kicsit bõvebben
megmagyarázni az 1928-as Nemzett József
Áron elsõ két szakaszában: „Nemzett József
Áron, / szappanfõzõ, aki már a Nagy Óceá-
non / szagos füveket kaszál. // Megszült Põ-
cze Borcsa, / kit megettek a fenék, / gyom-
rát, hasát, sorba, / százláb súroló kefék”.

Az Eszmélet közelében, 1934-ben születik
a Mama, az a verscsoda, amit a kisiskolás is
könnyen megért, anyák napján el is szavalja
anélkül persze, hogy ebben a mindössze négy
szakaszban meglátná a gótikus katedrálisok
jellegzetes építkezési formáját, az aránylag
keskeny alaprajzú fõépület és a hirtelen meny-
nyei magasságokba szökõ torony egysége ad-
ta harmóniát. A „Már egy hete csak a mamá-
ra / gondolok mindig, meg-megállva. / Nyi-
korgó kosárral ölében, / ment a padlásra,
ment serényen” verskezdet oxymoronnal szól-
va földhözragadtnak mondható padlására a
záró szakasz égi szférája teszi fel a halotti em-
lékmû keresztjét: „szürke haja lebben az
égen, / kékítõt old az ég vizében”.

Az 1936-ban írott A Dunánál harmadik ré-
szében visszaköszön a Nemzett József Áron
kezdõ szakasza, csak a hangnem lágyult és
mélyült vallomásosabbá: „Anyám kún volt, az
apám félig székely, / félig román, vagy tán
egészen az. / Anyám szájából édes volt az
étel, / apám szájából szép volt az igaz”.
Ugyanennek a versnek a második részében, a
Duna leírásában bukkan fel váratlanul egy
anya-hasonlat „S mint édesanyám, ringatott,
mesélt / s mosta a város minden szennyesét”.

M

IRODALMI DIVATKERGETÕ

Megnyitott
családi kör (2.)

Móricz Zsigmond
elsõ feleségével,

Jankával
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A Levegõt! szintén 1936-os vers, a vágyott
társadalmi rendet megfogalmazó egyik szaka-
szában pedig újfent megjelenik az anya képe:
„Én nem ilyennek képzeltem a rendet. / Pe-
dig hát engemet / sokszor nem is tudtam,
hogy miért, vertek, / mint apró gyermeket, /
ki ugrott volna egy jó szóra nyomban. / Én
tudtam, messze anyám, rokonom van, / ezek
idegenek”.

A legtragikusabb hangú anyaverse, a Kései
sirató 1935 végén íródott. Érdekes megfigyel-
ni, hogy az önmagát és anyja emlékét kínzó,
gyötrõ híres verszárlata miképp oldódik majd
fel a halálra készülõ költõ utolsó verstöredéke-
inek egyikében: „Világosodik lassacskán az el-
mém, / a legenda oda. / A gyermek, aki
csügg anyja szerelmén, / észreveszi, hogy mi-
lyen ostoba. / Kit anya szült, az mind csalódik
végül, / vagy így, vagy úgy, hogy maga pró-
bál csalni. / Ha küzd, hát abba, ha pedig kibé-
kül, / ebbe fog belehalni” – írja a Kései sira-
tóban, az (Édesanyám, egyetlen, drága…)
verstöredékben pedig: „Édesanyám, egyetlen,
drága, / te szüzesség kinyílt virága, / önnön
fájdalmad boldogsága. // Istent alkotok (szí-
vem szenved), / hogy élhess, hogy teremtsen
mennyet, / hogy jó legyek s utánad menjek!”

Az egykor még tabunak számító családi té-
ma mára abszolút polgárjogot nyert, alig van
olyan költõnk, aki ne emlékezne meg versben
a családtagjairól. Például Csoóri Sándor, aki
Anyám anyja címû versében azt a kamaszko-
ri emléket eleveníti fel, amikor a háború alatt
idõs nagyanyjával egymást támogatva igye-
keztek túlélni az ordas idõket, az Anyám sza-
vaiban a fiáért mindig, minden körülmények
közt aggódó édesanya õstípusát jeleníti meg,
az Anyám fekete rózsa pedig a fiúi szeretet
felmagasztaló erejének nagyon szép példája:
„Anyámnak fáj a feje – /nem iszik feketét. /
Anyámnak fáj a feje – / nem szed be poro-
kat: / szótlanabb sápadtsággal / feji meg te-
henét, / szótlanabb sápadtsággal / söpröget,

mosogat. / (…) / Anyámnak fáj a feje – /
anyámnak fáj a Semmi. / Anyám fekete ró-
zsa, / nem tud kiszínesedni. / Egy éjjel földre
roskad, / megtört lesz majd, kicsi – / Bejön
egy madár érte, / s csõrében elviszi.”

A prózairodalomban egyrészt könnyebb,
másrészt nehezebb a családi von(atkoz)ások
felderítése, mivel nagyon gazdag ugyan a
közvetlen utalásokra épülõ emlékiratok, nap-
lójegyzetek, levelek tárháza, viszont a fikció
öntörvényûsége miatt nagyon sok a nem rit-
kán pletykaízû találgatás is. Természetesen
akad ellenpélda: Móricz Zsigmond a meg-
idézett gyermekkori emlékeibõl született no-
velláival lett ismertté, s a hírnevet jelentõ el-
sõ, az áttörést hozó Hét krajcár címét viselõ
kötetének egyik legemlékezetesebb darabja
egy valós történést az írói képzeleten átszûrt
Judit és Eszter, amit viszont Eszter nénje
nem vett jó néven. Az irodalomban rejlõ fel-
oldozást és megdicsõülést elfogadni képtelen
nagynénivel való felnõttkori találkozást Éle-
tem regénye címû önéletrajzi mûvében örökí-
ti meg Móricz, abban a részben, amikor elvi-
szi feleségét, Jankát, hogy megmutassa neki
elszegényedésük szenvedéseinek színhelyét,
Prügyöt és az ottani rokonait. „Végre aztán
elkészült a kis rögtönzött ebéd. Lehetett öt
óra, mikor enni kaptunk, már majd kiesett a
hasunk. (…) És ebédre semmi más nem volt,
csak megsütve a két csirke. Azt feltálalták elé-
bünk, kenyérrel és sóval, s nekünk meg kel-
lett elégedni. Még azt se, hogy odaült volna
Eszter néném, hogy velünk egyen, vagy a lá-
nya, Eszter. Nem, ketten maradtunk magunk-
ban az üres szobában. Igazán égett az arcom
a szégyentõl értük. Minden gyermekkori em-
lékérzés visszajött. Úgy tettek a nagynéné-
mék, mintha harmincöt év után egyszer eljöt-
tünk volna hozzájuk jóllakni, de õk nem hagy-
ják magukat kizabáltatni.”

S ha család, akkor Esterházy Péter, aki-
nek legtöbb mûvében ott a családja, sõt híres
aparegényében, a Harmonia caelestisben
minden õsét édesapjaként említi, a XVI. szá-
zad végi Esterházy Miklóstól egészen saját ap-
jáig, Esterházy Mátyásig.

A világirodalomból Gerald Durrell zooló-
gus-írót említeném: a népszerû Családom és
egyéb állatfajták mûvében az egyik fõszerep-
lõ testvérbátyja, Larry, aki megkeseríti a kör-
nyezetét folytonos okoskodásaival, de a fel-
nõtt Lawrence Durrell megírja az angol iro-
dalom megújítójaként emlegetett, „négyfedél-
zetû” regényét, az Alexandriai négyest.

Molnár Judit

literatúra|

Gerald Durrell
(balról) és bátyja,

Larry

Esterházy Péter

2016. augusztus|Biharország|35



|zene

Igazi mulattató, pillanatok alatt jó hangula-
tot teremt bárhol, ahol megjelenik. Repertoár-
ja kifogyhatatlan, hiszen kevéssé valószínû,
hogy olyan nótát kérjenek tõle, amit nem tud
elmuzsikálni. Ha a társaság a szövegben aka-
dozik, azt is rögtön ki tudja segíteni. Tóth Dá-
niel, avagy a „harmonikás Dani” közkedvelt
zenész; ezt a tehetsége mellett türelmes, segí-
tõkész természetének is köszönheti.

Eleinte csak baráti körben dobta fel a han-
gulatot, késõbb egyre többen meghívták szüle-
tésnapra, névnapra, keresztelõre, házassági
évfordulóra, érettségi találkozóra és egyéb
családi, illetve közösségi eseményre harmoni-
kázni. Konkurenciája sajnos nincs, hiszen

nemcsak Margittán, de még a környéken is õ
a mulattató zenészek „utolsó mohikánja”. Ré-
gebben több hegedûs, illetve cigányzenész
csoport volt a városban, válogatni lehetett,
melyiket óhajtja a mulatni vágyó társaság. Ma
ez már a múlté, a májusi éjjelizenével együtt
õk is eltûntek a porondról. Pedig, látva azt,
hogy Dani barátunk nem gyõz eleget tenni a
meghívásoknak, lenne rá igény. Egy-egy ün-
nepi alkalommal ugyanis jólesõ érzés együtt
énekelni a szép magyar nótákat, amihez kell a
zenei kíséret, irányítás. Az érettségi találkozók
általában a vacsora után rögtön „kifulladnak”,
de amelyeken Dani muzsikájára énekelnek,
azok belenyúlnak az éjszakába, sõt sokszor a
másnap reggelbe is. Hagyományaink õrzése
szempontjából örömteli, hogy egyre gyakrab-
ban igényli a nótás összejöveteleket a fiatalabb
generáció is.

Tóth Dániel már gyermekkorában rajongott
a zenéért. Albison született, az Újsoron laktak,
mely a Cigánysor szomszédságában volt. Ott
esténként, ha volt ünnep, ha nem, felcsendült
a cigányzene, hiszen több zenekar is volt. He-
gedûs, brácsás, cimbalmos és harmonikás al-
kotott egy-egy csapatot. Õk bandának nevez-
ték magukat. Dani nagyon szerette hallgatni, a

Vissza a hangszerhez
Margittán és környékén kevés olyan ember
van, aki ne ismerné a „Harmonikás Danit”,
azaz TÓTH DÁNIELT. Utóbbi nevét csak
hivatalokban használja, hiszen õt mindenki
Danikámnak, a fiatalabb korosztály pedig
Dani bácsinak szólítja.

A híres Hérmán
zenekar tagjai
(balról jobbra: Tóth
Sándor – tangó-
harmonika;
Hérmán József –
dob; Hérmán
Sándor – prímás;
Tóth Dániel
szaxofon, tangó-
harmonika)

Tóth Dániel
gyerekkorában

szerette meg
a muzsikát

Az érmihályfalvi
kórustalálkozó
nótás vacsoráján
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szaxofonosává képezte magát. A margittai
kórház akkori zenekara meghívta csapattag-
nak, s õ elfogadta az ajánlatot. Együtt dolgoz-
tak tizenöt évig, azután ismét zenekart váltott,
s az együttesben szintén szaxofonos volt.

Közben telt az idõ, úgy érezte, elfáradt,
ezért 50 éves korában felhagyott a zenéléssel.
Idõsnek érezte magát ahhoz, hogy boldogul-
jon a fúvós hangszerrel, mely fizikai erõnlétet
is követel. Hangszereit eladta, zenei szem-
pontból nyugalomba vonult. Azzal viszont
nem számolt, hogy a zene szeretetét nem le-
het csak úgy lerázni magunkról. Egyre inkább
hiányzott neki a muzsikálás, érezte, hogy nem
teljes az élete. „Nagyon kívántam a muzsikát,
nem találtam a helyemet az életben, formáli-
san lelki fájdalmam volt. Eszembe jutott, hogy
»muzsikusnak dalból van a lelke«. Ezért baráta-
imtól kölcsönkértem egy harmonikát, hogy
saját szórakoztatásomra muzsikáljak, és kezd-
tem újra jól érezni magamat. Muzsika nélkül
nekem nem élet az élet” – emlékszik vissza
Dani csillogó szemmel.

Mivel muzsikaszó nélkül nem tudott élni,
visszatért hozzá, újra harmonikát vásárolt, és
elfogadta széles ismeretségi körének a meghí-
vásait különbözõ eseményekre. Állandó zené-
sze a Horváth János Társaság színjátszó cso-
portjának is. Õ az, aki a nótacsokor elõadása-
it harmonikán kíséri, színesebbé teszi. A kó-
rustalálkozók utáni nótás vacsorákon szintén õ
a hangulatfelelõs, ma már nemcsak
Margittán, hanem a környékbeli települése-
ken is. Ha már úgyis visszatért a muzsikálás
útjára, elfogadta a Retro Boys zenekar meghí-
vását, ebben az együttesben szaxofonon és
harmonikán felváltva játszik. Lakodalmakon,
borversenyeken õk adják a zenei hátteret.

Tóth Dániel ma már tudja, hogy a muzsiká-
lás életforma, nem lehet parancsszóra változ-
tatni rajta. „Ameddig élek és fel tudom emel-
ni a harmonikát, muzsikálni fogok” – fogadta
meg beszélgetésünk végén a város kedvenc
muzsikusa.

Szõke Ferenc

közelükbe lopakodott, és idõnként megenged-
ték neki, hogy harmonikázzon. A muzsikusok
szerint nagyon tehetséges volt. „Ragad rád a
zene, mint mész a falra” – mondták neki.

Elterjedt a híre a tehetséges és ambiciózus
fiatalembernek, és az akkor Albison már híres
Hérmán magyar zenekar meghívta a csapat-
ba. Lakodalmakba jártak zenélni. Egyszer egy
másik zenekarban meghallotta a szaxofon
hangját, és nagyon megragadta. Úgy érezte,
ez a harmonika hangjánál is közelebb áll hoz-
zá. Vett is egy szaxofont, és a zenekarban azt
is használta.

Az általános iskolát szülõfalujában végezte
el, majd 1970-tõl 1974-ig a nagyváradi Népi
Mûvészeti Iskolában folytatta tanulmányait a
szaxofon szakon. Szerencsés véletlennek kö-
szönheti ezt, mivel egy olyan albisi tanár hívta
fel a figyelmét erre a lehetõségre, aki egy me-
gyei tanári gyûlésen hallott arról, hogy a zene-
iskolában még van két hely, s úgy gondolta,
tanítványa képes lesz az iskola elvégzésére.
Nem tévedett, Dani jó eredményekkel zárta a
tanévet. Közben, amikor csak tehette, gyako-
rolt a Hérmán zenekarban, hol harmonikával,
hol szaxofonnal, ahogy a helyzet és a dallam
megkívánta. Rövid idõ alatt a környék legjobb

zene|

Monospetriben egy
borversenyen
a Retro Boysszal

Egy érettségi
találkozón

Kabaré-elõadás
utáni lazítás
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pa hajnalban ment el. Az aprócska
nesz, ahogyan a zár olajozott nyelve

a helyére kattant, csak õt ébresz-
tette fel, anya ágya felõl szelíd
szuszogás hallatszott. Anya úgy

alszik, mint Frédi, az öreg kandúr, elnyúlik az
oldalán, csak õszülõ tincsei kandikálnak ki a
füléig húzott takaró alól.

Próbálta kitalálni, hány óra lehet, de az es-
ti vihar után az elektromos óra csak vörösen
pulzált, fénye megbicsaklott tolószékének kró-
mozott kerekén. Ez a szín, ez az agresszív, vil-
lanó vörös mindig Lia néni körömlakkját idéz-
te. A neonos villanást látta, amint anyja húgá-
nak gondosan ápolt körmû kezei röpködnek
magyarázás közben, alakját körüllengi a ciga-
retta jó szagú füstje, frissen fodrászolt hajából
árad a lakk illata. És kedves. Nagyon kedves.
Túlságosan is az.

Egészen apró volt még, amikor a gyerme-
kek csalhatatlan ösztöne megsúgta neki, meg-
tévesztõ ez az egész. Álca. Lia néni lényének
nyafogó kedvessége és gyámoltalansága mö-
gött egy ragadozó hideg szenvedélye bújik
meg. Hát ni, hogy villognak azok a vércseppek
az ujjain! Mindig sírva fakadt, ha a vörös kör-
mû kezek, saját gyermek híján, vágyakozva
utánanyúltak. Csak anyja megnyugtató, düny-
nyögõ hangja és ölelése tudta lecsillapítani.

Késõbb sokszor elnézte, amint anya barna
és Lia néni szõke feje összeborul a kis asztal fö-
lött, suttognak és nevetgélnek, készül Lia néni
manikûrje. Úgy, mint régen, emlékszel, Liács-

kám – nevettek
össze cinkosan,
õt kizárva és
számûzve egy
sosemvolt világ-
ból. Csak akkor
dugva kellett,
mert szegény
Papó nem sze-
rette a manikûrt.
Papó régimódi
volt. Azt akarta,
kisebbik lánya,
ha már ilyen
hétszépség szõ-
kének született
csúnyácska bar-
na nõvére mel-
lett, legyen sze-

rény, otthonülõ és házias, mint nénje, aki ne-
velte anyjuk halála után. Senki sem tud ilyen
palacsintát sütni, ölelte meg kacagva nõvérét
Liácska, és Papó nem látta, amikor ügyeletes
széptevõje kiszöktette az ablakon, s azt sem,
mint engedi be hajnalban anya a húgát. Az ab-
lakban tornázó udvarló aztán hamarosan el-
tûnt, Lia nénit hat hétig ápolta nõvére. Sosem
lett aztán gyereke.

Igen. Ezekrõl sokat mesélt anya neki, amíg
õ a baleset után lábadozott. Amikor kiderült,
hogy többé nem fogja tudni használni a lába-
it, összeroppant. Anya volt az, aki utánanyúlt
a pokol tornácára, aki a szájába vette, mint
macska a kölykét, és futott vele. Vitte, mene-
kítette saját maga, az önpusztító gondolatai
elõl, és etette, itatta, korholta, tornáztatta, és
sokat, sokat beszéltette. Ha elnézte õket,
amint anya a húgát fésülgeti, manikûrözi vagy
csak figyelmesen hallgatja, amint az akkor
már nagybeteg és ezért roppant nyûgös Kor-
nél bácsira panaszkodik, elszorult a torka, és
valami embertelen, iszonyú dühöt érzett. Ha
lenézett, ilyenkor azt látta, ujjai elfehéredve
szorítják a tolószéke karfáját. Majd kissé oldal-
ra billentette magát, és kikerekezett a teraszra.

Ott üldögélt akkor is, amikor elõször meg-
látta õket. Apa keze szórakozottan cirógatta
Lia néni arany haját, s az asszony úgy borult
rá, úgy simult hozzá, hogy úgy tûnt, perceken
belül elnyeli a férfit valami roppant bûbáj. Fájt.
De nem vett róla tudomást.

Késõbb, amikor Kornél bácsi már haldok-
lott, anya többször átjárt hozzájuk, hogy sógo-
rát az irgalmas, fájdalommentes lebegésbe in-
jekciózza. Lia néni csak nyöszörgött, nem bí-
rom nézni a szenvedéseit, sírta. Anya ilyenkor
figyelmesen betege fölé hajolt, a kislámpa sze-
líd fénye glóriát vont õszülõ fejére, pulzust
mért, a cserepes ajkakat törölgette, míg az
ájuldozó Lia nénit apa nyugtatgatta a szom-
széd szobában.

Amikor rájuk nyitott, ölelkezõ alakjuk meg
sem döbbentette, ismerte az ölelés fáradtságot
és szomorúságot elûzõ erejét. Ami elrettentette,
az a mohósága volt, egy pók irgalmatlan, béní-
tó ereje sütött a nõbõl. Kibontakozva a csókból,
apa fátyolos tekintetén látszott, döntött.

Tegnap, a temetés napján vihar kerekedett
estére. Beütött a mennykõ, mondogatta anya,
míg az ablaknál állt, és az esõt nézte.

Szilágyi Perjési Katalin

Apa elment

A
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Pomogáts Bélának, napjaink egyik gyakor-
ta olvasott, tanulmányozott irodalombúvárá-
nak, kritikusának föntebbi gondolatát akár a

Nyelvõrség rovatnak négy évvel
ezelõtti bevezetéseként is feltün-
tethettem volna, hiszen érvényes-
sége folyamatosnak bizonyul. Je-
lenlegi idézését az elõzõ hónapi
közlésem váltotta ki. Ebben elpa-
naszoltam, hogy egyes napilapok
közlései – a minduntalan beikta-
tott angol szavak miatt – érthetet-
lenek.

Ezért meg is kaptam a maga-
mét. Egyesek írásban, mások szó-

val tanácsolták: ideje lenne angolul
tanulnom, hiszen jelenünkben ez világ-

nyelvvé rangosodott. E jóindulatú útmu-
tatást már elõrehaladott korom miatt sem tel-

jesíthetem, azonban eltöprengtem anyanyel-
vem elsajátításának útján-módján.

Édes szüleim egy bõ századdal ezelõtt, az
Osztrák–Magyar Monarchia létezésekor jártak
iskolába, majd annak bukása után is a koráb-
ban elsajátított német szavakat gyakorta hasz-
nálták. Néhány példa fellobbantása érdekében
térjünk be egykori lakásunkba! A konyhában a
sparhelt, rövidebben a spór volt a fõszereplõ.
Jómagam ezt tûzhelynek neveztem. Lernijé-
be, azaz sütõjébe tették az almával, dióval íze-
sített tésztát. Ehhez tepsire volt szükség,
amelynek nyelvészeink nem alkották meg ma-
gyar nevét, legalábbis én nem tudok róla.
Édesanyám olykor belépett a spájzba, szebben
szólva: az éléskamrába. Szobánk elõtt volt a

nyitott gang, azaz a folyosó. A felnõttek innen
grádicson, szerintem lépcsõn jutottak az ud-
varra. Az utcán kerékpárra pattantam, míg
mások biciklin követtek.

Olvasóim elnézését kérem azért, hogy csa-
ládi emlékeimet idéztem föl. Bizonyítani szán-
dékoztam, hogy csupán kétnemzedéknyi idõ
alatt számos idegen kifejezés hatolt be nyel-
vünkbe. Tudván tudom: egyesek közülük nél-
külözhetetlenné, sajátunkká váltak. Példaként
említem a latin nyelvbõl átvett templom, isko-
la, lecke, vakáció szavakat; a németbõl to-
rony, zsákmány, koszt, nokedli; a szláv nyel-
vekbõl a király, szolga, ebéd, vacsora vált sa-
játunkká. Hosszan sorolhatnám a szomszédos
s a velünk együtt élõ népek beszédébõl szár-
mazókat. A románoktól a csobán, pakulár
szavakat kaptuk, mi pedig cserébe adtuk pél-
dául az oraº (város) és egyéb elnevezéseket.

A jövevényszavak kisebb hányada válik sa-
játunkká. Szerencsénkre népünk egyszerû fiai,
lányai rátalálnak magyar megfelelõikre, nem
szólva a hivatásos nyelvmûvelõkrõl. Reájuk
gondoltam, amikor elõzõ írásomban elsírtam:
egyes napilapok közlései – a beiktatott angol
szavak okán – számomra érthetetlenek. Még
inkább megdöbben-
tett az új, a 12. ki-
adású A magyar
helyesírás sza-
bályai kézi-
könyv azzal,
hogy né-
pünk szá-
mára ért-
hetet len
a n g o l
s z a v a k a t
eredeti írásmóddal fogadott el, beiktatva be-
cses tagjai közé. Nemleges álláspontom igazo-
lására megboldogult Lõrincze Lajos tanácsát
idézem: „Anyanyelvünk igazi ismerete, szóban
és írásban való helyes használata mûveltsé-
günk legfontosabb része, legelsõ feltétele.
Nem igazán mûvelt ember az – beszéljen bár
több nyelven is –, aki anyanyelvét nem ismeri
eléggé, nem tudja jól használni.”

Dánielisz Endre

Gyarapítsuk
szókincsünket!

„A nemzeti közösséget mindig
az anyanyelv és a ráépülõ kultúra:
a magyar irodalom és a magyar tudomány
tartotta fenn. Ez az önfenntartó erõ
különösen az olyan nemzetek esetében
nélkülözhetetlen, amelyeket politikai
határokkal osztottak meg a történelmi
események.”
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Szervusztok, Kedves Kis Barátaim!
Ugye, milyen gyorsan telnek a napok

a vakációban? Már alig egy hónap, és
újra becsengetnek… Ne szomorodja-
tok el, mert biztosan tudom, hogy az
elsõ tanítási napokon kacagva fogjá-
tok mesélni a pajtásaitoknak a nyári
élményeket. Milyen jó lesz akkor
visszaemlékezni a szép tájakra, a nagy
kalandokra! Hogy biztosan ne felejtse-
tek el semmi fontosat, azt javaslom,
hogy írjátok le pár szóban, rajzoljátok le,
mi minden történt veletek, és küldjétek el ne-

kem. A címet tudjátok: Biharország (Mák-
virágnak), 410068 Oradea, Piaþa 1

Decembrie nr. 12.
Nézzétek, milyen ügyesek voltak

az elõzõ tanévben a nagyszalontai
Arany János Elméleti Líceum IV. B-
sei! Lukács Gabriella tanítványai a
kedvenc állatukat nemcsak lerajzol-

ták, hanem verset is írtak róla. És
aminek én a legjobban örültem, mind-

annyian el is küldték nekem, hogy meg-
mutathassam nektek is. Nagyon köszönöm!

Mákvirág

BARKÁCSOLJUNK!

Mini akvárium befõttesüvegben

Mákvirág jelentkezik

Kell hozzá: jól záródó befõttesüveg, vízi élõlénye-
ket ábrázoló mûanyag játékfigurák, mûanyag növé-
nyek, kavics, víz, pár csepp kék ételfesték, esetleg
csillámpor.

Alulról kezdjük el építeni kis akváriumunkat. A be-
fõttesüvegbe kavicsot szórunk, ebbe „ültessük” a nö-

vényeket (ha nincs nehezék az aljukon, akkor kavi-
csokkal rögzítsük). Egy kevés kékre színezett víz hoz-
záadása után elhelyezhetjük benne mini akváriumunk
lakóit, a mûanyag játékfigurákat. Csillámporral fo-
kozhatjuk a hatást. Végül öntsük fel az üveget telje-
sen vízzel, és csavarjuk rá a fedelét.
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Ismeretlen állat
Nocsak, mi az ott a folyóban?
Kacsa a csõre, lába,
Piroska az orcája.
Hód a farka, fehér a hasa.
Csak néz engem.
Nagy a szeme,
Mi legyen a neve?
Hódocska?
Kacsuszka?
Vagy csak csuszka?
Kacsacsõrûnek hívják,
és imádja az úszást.

Írta és rajzolta Gyulai HHanga

gyereksarok|

A kis hangya
Kicsi a bors, de erõs,
Kicsi, de gyors és menõ.
Ügyes és szorgos,
Pici és dolgos.

Sok keze van, pontosan hat.
Antennája a telefonja,
Fullánkja és nagy családja,
Ez a hangya.

Írta és rajzolta Mados TTamás

A kis zebra
A csíkos kis zebra szaladgál a réten,
Boldogan fut haza, hiszen enni hívja az anyja.
A lila ibolyákba, a sárga liliomba
Beleugrik boldogan, fürgén és gyorsan.
Nézi az anyja, hogy jön haza,
A kis zebrát finom étellel kínálja.

Írta és rajzolta Szathmáry VViktória
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A nagyszalontai Madaras Roland Lajos egy
éve tanul a skandináv országban, élményeirõl,
a dán felsõoktatásról és az ottani életmódról
szívesen mesélt lapunknak.

– Az elmúlt hat évben kevesebb idõt töltöt-
tem szülõvárosomban a tanulmányaim miatt,
de Nagyszalonta mindig az otthonom marad.
2010-tõl Békéscsabán tanultam a Széchenyi
István Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági Szak-
középiskola és Kollégiumban, tavaly augusztus
óta a dániai Aarhus Business Academy mar-
ketingmenedzsment szakos hallgatója vagyok.
Aarhus Dánia második legnagyobb városa a
fõváros, Koppenhága után.

– Miért éppen ezt a szakot választottad,
illetve miért Dániában?

– Közgazdaságot tanultam a középiskolá-
ban, és a marketingmenedzsment annak egy
nagy mellékága. Dániával kapcsolatban pon-
tosan nem emlékszem, mi volt a kezdõ lökés,

de a legnagyobb hangsúly a gyakorlatias okta-
táson volt.

– Melyek a legérdekesebb óráid?
– Mindegyik nagyon hasznos, de az üzleti

jog és a marketingkommunikáció különösen
érdekel. Az elõbbit igazán hozzáértõ embertõl
tanulhatjuk, a tanárunk húsz évig ügyvéd volt.
Az üzleti kommunikáció tantárgy olyan dol-
gokra mutat rá, amelyek egyszerûek, csak a
hétköznapi életben nem észrevehetõk.

– Milyen egy iskolai napod?
– Három típusú iskolai napot tudok megkü-

lönböztetni. Az egyik a projektmunka. Na-
gyon sokat foglalkozunk projektekkel, az elsõ
év után azt mondanám, hogy a tanítási idõ 60
százalékát ez tölti ki. Általában négy hetünk
van egy nagyobb projekt elkészítésére, 5-6 fõs
csoportokban dolgozunk. Mi döntjük el, hogy
mikor, átlagosan reggel 8-tól délután 2-3 órá-
ig van tanítás. Egy hónapban körülbelül más-
fél hét telik sima tanítási órákkal. Ilyenkor reg-
gel 8-tól délután 4-ig tanulunk, átlagosan 3-4
szünettel, de a szünet tanárfüggõ. A harmadik
típusú iskolai napon tanítási órák vannak ve-
gyesen mini projektekkel. Ilyenkor a tanár be-

Szalontai diák Dániában
|oktatás
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A Dán Királyság a legkisebb skandináv
ország, lakói nyitottak a világra, kedvesek,
segítõkészek, barátságosak. Egyes
felmérések szerint ez a legboldogabb
ország, gazdaságilag is rendkívül fejlett.
Egyebek mellett ezért döntött úgy
MADARAS ROLAND LAJOS, hogy egyetemi
éveit Dániában tölti.

Madaras Roland Lajos 

Aarhusi látkép



mám megszerzése után az Amerikai Egyesült
Államok a fõ cél. Azután még nincs konkrét
terv, de szeretnék még egy pár helyet kipró-
bálni Európán belül és kívül is.

– Melyek az elõnyei, hátrányai ennek a
hivatásnak?

– Az alapelvem, hogy mindig úgy dönts,
ahogy te szeretnéd, soha ne hagyd, hogy be-
folyásoljon bárki, akár szüleid, nagyszüleid, is-
merõseid, barátaid, és akkor minden rendben
lesz. Az üzleti életnek szerintem nagyon sok
elõnye és hátránya is van. Ebben a szakmában
rengeteg kapcsolatra és barátságra lehet szert
tenni. Ha az ember jól végzi a munkáját és fi-
gyelmes, akkor temérdek információval lehet
gazdagabb a gazdasági helyzetrõl, ami nagyon
jó ütõkártya lehet egy karrier kezdetén.
Ugyanakkor óriási stresszel is járhat, hogyha
valaki nagyban gondolkozik. Elõfordulhat
ugyanis, hogy kevés idõnk jut a szeretteinkre.

– Milyen az élet Dániában?
– Pár szóval jellemezve a dániai élet nyu-

godt, boldog, biztonságos, magas színvonalú,
de egyszerû. Dániát tartják a legboldogabb or-
szágnak a világon, és egyben a legjobb hely a
kezdõ vállalkozók számára. A dánok nagyon
kedvesek és segítõkészek, egyben zárkózottak
is, nagyon nehéz bekerülni a társaságukba, fõ-
leg külföldiként.

– Mi jellemzi a dán konyhát?
– Mivel egy nívós étteremben mosogattam

három hónapig, ezért betekinthettem a dán
konyha kulisszatitkaiba. Elsõsorban nagyon
sok húst esznek, legfõképpen disznóhúst. Ál-
talában minden ételhez van valami kifinomult
szósz, amit egyébként én íztelennek monda-
nék. A fûszerezésük érdekes, néha nagyon pi-
káns, néha pedig íztelen. Nem nagyon vannak
leveseik, és ezért büszke vagyok arra, hogy a
dán ismerõseim közül mindenki arra kért,
hogy valamikor fõzzek nekik gulyáslevest,
mert azt majdnem minden dán imádja, ha már
kóstolta.

– Milyen szórakozási lehetõségek van-
nak?

– Mivel Aarhus több mint 300 ezer lakosú
diákváros, rengeteg bulizóhely, pub, kávézó,
park és rendezvény van. Szabadidõmben én
mostanában legfõképpen futok, edzek, és Ted
Talks mûsort nézek, de néha mozizunk, sörö-
zünk a haverokkal, és jöhetnek a sorozatok is.
A beilleszkedéssel nem volt gondom. A csalá-
domon és a barátaimon kívül csak egyvalami
hiányzik, az a kisváros, ahol születtem, Nagy-
szalonta.

Balázs Anita

oktatás|

jön, a diákokat bevonva leadja az anyagot egy
tucat jelenlegi példával a világpiacról, ezután
kis, 2-4 fõs csoportokba rendez minket, és ad
egy mini projektet, amit kb. két óra alatt ki
kell dolgozni, és utána az osztály és a tanár
elõtt bemutatni.

– Milyen gyakorlati lehetõségekben pró-
bálhatod ki magad?

– Multi cégek jönnek az iskolába problémák-
kal, és nekünk kell azokat megadott idõre meg-
oldanunk. A legérdekesebbnek azt tartottam,
amikor a spanyol piac iránt érdeklõdõ céget
kellett keresnünk, és a terepkutatást egy barce-
lonai tanulmányi kiránduláson végeztük el.

– Mi az eddigi legjobb élményed az egye-
temen?

– Majdnem minden nap élmény itt, de per-
sze a két legjobb ez a kirándulás és az elsõ
kapcsolatépítõ kirándulásunk volt.

– Napjainkban mennyire népszerû a vá-
lasztott szakmád, illetve mennyire nehéz el-
helyezkedni ezen a területen?

– Szerintem ez a szak eléggé ritka az alap-
diplomás képzések között, de a közgazdaság,
úgy vélem, túlságosan is népszerû. Aki tényleg
tesz érte és akarja, biztosan el tud helyezked-
ni, hozzátéve persze, hogy nem árt, ha építjük
a kapcsolatainkat, mivel szerintem a mai tár-
sadalomban ez a legfontosabb.

– Mennyire megterhelõ a tanulás, jut
idõd kikapcsolódni, szórakozni?

– Vizsgák elõtt megterhelõ, de amikor a
projektekkel foglalkozunk, akkor nem monda-
nám ezt, mivel akkor azt csinálom, amivel éle-
tem hátralevõ részében szeretnék foglalkozni.
Esténként és hétvégenként mindig szánok idõt
a kikapcsolódásra, szórakozásra.

– A diploma megszerzése után hogyan
tervezed a jövõt?

– A diplomámat valószínûleg máshol fogom
megszerezni, ugyanezen a szakon, de 2017
augusztusától Hollandiában szeretném folytat-
ni a még hátralévõ másfél évet. Nem mintha
nem szeretném Dániát, csak ki szeretnék pró-
bálni más kultúrát, oktatási módszert, megis-
merni másfajta embereket. Mivel ilyen felfede-
zõ szellemû és kíváncsi vagyok, ezért a diplo-
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Az egyetem
társalgója



Ha Isten nem építi a házat, hiába szorgos-
kodnak annak építõi – idézhetjük szabadon a
Szentírást, hisz mindez ráillik Böjte Csaba fe-
rences szerzetes munkálkodására, székelyhídi
ténykedésére. A helyi Stubenberg-kastély az
enyészet áldozatául esett volna, mert a világi
hatóságok nem tudták elõteremteni a felújítá-
sához szükséges pénzt. És ekkor jött a papi
ember, aki rászoruló gyermekeknek otthont
varázsolt a patinás épületbõl, hitbõl építette a
házat.

Ahogyan a kastély hozzátartozik a város ar-
culatához, akként a negyvennégy éve épített
fürdõt is magukénak érzik a székelyhídiak. Az
egykori termelõszövetkezet volt a létesítmény
elsõ tulajdonosa. Virágkorát a múlt század
nyolcvanas éveiben élte, népszerûségét a kivá-
ló vízminõség mellett az államhatár közelségé-
nek is köszönhette. Erdély távoli, magyarok
lakta vidékeirõl érkeztek a vendégek, hiszen itt
fogható volt a magyar televízió adása. Autóak-
kumulátorról üzemeltetett sporttévékkel fel-
szerelkezve érkeztek az üdülõbe fõként foci-vb

|zöldövezet

idején. Akkoriban mindig telt ház volt. Késõbb
más vállalatok, cégek, üzletemberek bitorolták
inkább, mintsem birtokolták a fürdõhelyet. A
profitszerzés motiválta mindegyiket, a fejlesz-
tésre már kevésbé gondoltak.

A dévai Szent Ferenc Alapítvány idén meg-
vásárolta a létesítményt. Ottjártunkkor a nyi-
tás elõtti utolsó simításokat végezték a közel
1,5 hektáros területen. Egy részére új kerítés
került, a két-, három- és négyszemélyes fahá-
zakat felújították, lefestették. A két medence
közül a kisebbikre födém került, lehetõséget
nyújtva így a téli fürdõzésre is. Bekerített
sporttelep áll a vendégek rendelkezésére,
emellett bár és büfé is üzemel.

Törõ Mónika, a strand igazgatója elmond-
ta, hogy a felszínre törõ termálvíz 85 Celsius-
fokos, de a medencébe érve megközelítõleg
35 fokosra „szelídítik”. Az évtizedes fák óriá-
sira nõttek a területen, így aki éppenséggel
nem napozni akar, hanem hûsölni vágyik a
hõségben, megteheti a lombok alatt. Felnõt-
teknek 8 lej belépõdíjat állapítottak meg, gyer-
mekek és nyugdíjasok részére 5 lejt. A faházi-
kók kibérléséért fizetendõ összeg 25–35 lej. A
létesítmény vezetõje azt is elmondta, hogy az
ott megszálló családok kedvezményt kapnak.
És ami szintén fontos, nevet is adtak a „gyer-
meknek”: mostantól Gyermek Jézus Szabad-
idõs Sportközpontként illik emlegetni a lubic-
kolás helyét.

D. Mészáros Elek

Tulajdonosváltás
a székelyhídi strandon
A Böjte Csaba szerzetes nevével fémjelzett
dévai Szent Ferenc Alapítvány megvásárolta
a székelyhídi termálstrandot. A létesítmény
július közepe óta várja a fürdõvendégeket.

Küllemében is tetszetõs a fedett medence

Faházikók is
bérelhetõk
az üdülõben
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Törõ Mónika,
a strand igazgatója
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Dísznövényeink rendszeres, megfelelõ ápo-
lást, törõdést igényelnek, amit meg is hálál-
nak, hiszen sokszor a családi fészek ékessége
egy-egy pompás virág vagy szobanövény. A
virágok, levéldísznövények, erkélyládás és dé-
zsás növények mindegyike különleges a maga
módján, éppen ezért az ápolásuk is eltérõ.
Gyenge Ildikó virágkötõ azt tartja a legfonto-
sabbnak, hogy nyáron több folyadékot igé-
nyelnek a növények, ezért akár naponta lo-
csoljuk meg õket, ha a virágföld száraznak tû-
nik. Ugyanilyen fontos a tápozás: nyáron több
vitaminra van szükségük, hiszen a nagy hõsé-
get õk is megszenvedik.

– Milyen különleges igényei vannak egy-
egy növénytípusnak?

– A virágos növények általános gondozást
igényelnek, azaz rendszeres öntözést, tápo-
zást. Persze vannak olyan fajok, amelyekre
jobban oda kell figyelni, de alapjában véve

ezek szobahõmérsékletû helyeken nagyon jól
eléldegélnek. A kúszó- és futónövények szin-
tén csaknem mindenhol jól érzik magukat, te-
hetjük õket árnyékosabb és világosabb helyek-
re is. Az erkélyládás növények esetében attól
függõen válasszunk növényt, hogy milyen fek-
vésû az erkély. A muskátli például szereti a fél-
árnyékos helyet, az árvácska is inkább a hûvö-
sebb részt kedveli, tehát ezeket ne a déli, na-
pos oldalra helyezzük. A kaktuszok például
nem igényelnek különösebb gondoskodást. A
kaktusz jó választás a kicsi lakásban, vagy an-
nak, akinek kevés az ideje.

– Milyen növénybetegségekre, kártevõkre
kell felkészülni?

– Nagyon fontos a megelõzés, mindig fi-
gyeljük a növényeket, tartsuk õket tisztán, zu-
hanyoztassuk le idõnként. Ha a virágainkat
mégis megtámadja valamilyen rovar, például
levéltetû, pajzstetû, ilyenkor növényvédõ sze-
rek használata ajánlott. Számos különbözõ
termék van forgalomban, ezek közül érdemes
választani.

– A vitaminok közül ön mit részesít
elõnyben a virágápolás során?

– A táprudak vagy oldatok is ugyanolyan jó
szolgálatot tudnak tenni. A lényeg, hogy sose
adjunk a növénynek egyszerre túl sok vita-
mint, mindig tartsuk be az elõírt dózist, mert a
túladagolással ártunk a növénynek. Viszont ha
betartjuk az elõírásokat, akkor szépséges virá-
gokkal lesz ékes a lakásunk.

Balázs Anita

Nyári virágápolás
Talán sokan nem is gondolnák,
de különbözõ dísznövényeink más és más
gondozást igényelnek, fõképpen nyáron.
A virágokra és szobanövényekre nem
egyformán hatnak például a napsugarak,
nem egyformán igénylik az öntözést,
és a hõmérséklet-változásra is másképp
reagálnak. A nyári virággondozás
alapszabályairól GYENGE ILDIKÓ virágkötõt
kérdeztük.

A hõség a virágainkat is megviseli

Vitaminokra a növényeknek is szükségük van

Gondoskodásunkat
meghálálják
a növények

Kevés helyen is
nevelhetünk

szemet
gyönyörködtetõ

növényeket 

Cserépben, ládában erkélyünk is
kizöldül
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A nemrég elkészült szabadtéri olimpiai me-
dencét és a fedettet is kihasználták a július kö-
zepén Nagyváradon megtartott országos ifjú-
sági úszóbajnokságon. A házigazdák szem-
pontjából remek eredményeket hozott a finá-
lé. A Körös SK úszói (edzõk Illés Zsolt és
Georgeta Schier) tizenegy éremmel zárták az
eseményt, amelyen egyébként 67 klub 413
versenyzõje állt rajtkõre.

Az elsõ napon még az aquapark területén
megépült szabadtéri medencét használták az
úszók, ám a kedvezõtlen idõjárás miatt a kö-
vetkezõ három napon már a Ioan Alexandres-
cu Uszoda fedett medencéjében szelték a ha-
bokat a résztvevõk.

A Körös SK legjobbja Huszár Ingrid volt:
a 11 érem több mint felét szerezte meg, s re-
mek szereplésével hozzájárul ahhoz, hogy csa-
pata a klubrangsor hatodik helyére érjen fel –
ez igencsak elõkelõ helyezés. A fiatal tehetség
három bajnoki címet nyert és ezeken kívül
még négyszer állhatott dobogóra: nem talált
legyõzõre a 100 és 200 méteres mellúszás-
ban, valamint 200 m vegyesen, emellett 50 m
gyorson és 400 m vegyesen másodikként ért
célba, míg 100 m gyorson és a 4×100 m-es
vegyes váltó tagjaként (Francesca Pantea, Kiss

Boglárka és Sucigan Brigitta társaságában)
bronzérmes lett. Ingrid további hat fináléban
állt rajthoz, és két negyedik (100 m pillangó
és 200 m gyors), három ötödik (100 m hát,
400 és 800 m gyors), valamint egy hetedik
(200 m hát) helyet szerzett. A tehetséges
sportoló az év végén a Magyarországon sorra
kerülõ Közép-Európa Kupán bizonyíthat ismét
a román korosztályos válogatott tagjaként.

Mihnea Dãscãlescu négy éremmel (elsõ
lett 100 m mellen, másodikként zárt 50 és
100 m gyorson, illetve 200 m mellen) járult
hozzá a Körös SK éremkollekciójához.

Papp Zselyke ötödik lett 200 m háton, he-
tedik pedig a 100 m-es távon, Sebastian
Buzlea nyolcadikként ért célba 1500 m-en, a
4×100 m-es fiú vegyes váltó az ötödik, a gyors-
váltó pedig a hetedik lett a 12 évesek küzdel-
mében. A 4×100 m-es nõi gyorsváltó alig le-
maradva a dobogó legalsó fokáról negyedik-
ként ért célba a 13 éves korosztály döntõjében.

Huszár István korábbi nagyváradi alpolgár-
mester, a szervezõbizottság tagja, a háromszo-
ros bajnok Ingrid édesapja elárulta, a Nemzet-
közi Úszószövetséghez fordulnak az új szabad-
téri medence hitelesítéséért annak érdekében,
hogy rangos nemzetközi versenyeknek adhas-
son majd otthont a bihari megyeszékhely.

Hajdu Attila

|sport

Két világszínvonalú olimpiai
úszómedencével büszkélkedhet immár
Nagyvárad. A bihari megyeszékhely
nemrég a kadétok (12–14 éves korosztály)
országos bajnokságának adott otthont.

Huszár Ingrid remekelt
a váradi uszodában

A büszke apuka, Huszár István, Várad volt
alpolgármestere, aki a szervezõbizottság tagja volt,
a képen az egykori világ- és olimpiai bajnok Camelia
Potec társaságában, aki jelenleg a román
úszószövetség elnöke

Három bajnoki
címet és négy
érmet szerzett

a váradi úszósport
reménysége,
Huszár Ingrid

(középen)
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Elsõként a junior I-es gárda tagjai szerez-
ték meg a bajnoki aranyérmet a váradi serdü-
lõ vízilabdacsapatok közül. A csapatot Eugen
Bãjenaru edzõ készítette fel a nemzetközi szin-
ten is elismert pólóbíró Adrian Alexandrescu
segítségével, tagjai pedig: Raul Gavriº, ªerban
Abrudan (kapusok); Kováts Viktor, Bogdan
Remeº, Cristian Seichei, Szabó István, Cristi-
an Drãghici, Aron Pop, Gui Zalán, Antonio
Alexandrescu, Cristian Dobre, Andrei Podinã,
ªerban Mureºan, Czirják Kristóf és Gábor
Norbert.

A Nagyváradi Criºul gyermekcsapata
(edzõ Vekerdy László) szintén megnyerte a
korosztályos bajnokságot, ráadásul veretlenül
zárta a küzdelmet. Az aranyérmes csapat tag-
jai: Bákay Benjámin, Dobrovan Bence (kapu-
sok), Szilágyi Erik, Baki Roland, Belényesi Dá-
vid, David Moca, Birinyi Márk, Alexandru
Bãican, Andrei Mureºan, Nagy Péter, Sucigan
Brigitta, Patrick Dumitru, Antonio Faragãu,
Paul Popuþe és Bonca Vivien. Mint látható, a
csapatnak két lány is tagja volt. A legjobb já-
tékosnak járó különdíjat Antonio Faragãu ér-
demelte ki. A junior III-as csapat megvédte tavalyi cí-

mét, és elsõ lett Cosmin Goina edzõ vezetésé-
vel a következõ összeállításban: Mihai Iovan,
Horia Bãrcan (kapusok); Mihai Budurean,
Alexandru Ihoº, Dominic Sava, Horaþiu Ilisie,
Sebastian Oltean, Cristian Barna, Cezar
Stoica, Alex Murg, Nichita Ilisie, Majoros
Egon, Alexandru Laza, Darian Luncan. A baj-
nokság legjobb játékosa Sebastian Oltean lett.

A csalódást a junior II-es korosztály képvi-
selõi jelentették, akik lemaradtak a dobogóról.
Cosmin Goina edzõ tanítványai csak a negye-
dik helyen zárták a küzdelmet a három fõváro-
si rivális, a Triumf, az 1. sz. Sportiskola és a
Dinamo mögött. Hasonlóan gyenge szerep-
lésre több mint egy évtizede nem volt példa a
váradi klubnál.

H. A.

Három bajnoki címmel és egy csalódást
keltõ negyedik hellyel zárta az idei junior
vízilabda-bajnokságot a Nagyváradi Criºul
Sportklub.

Három aranyérem
és egy csalódás

A junior III-as csapat aranyérmes lett

A gyermekcsapat is elsõ helyen zárta a bajnokságot
A junior I-es gárda
adja a román
utánpótlás
válogatott gerincét
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Legközelebb a spárgát és a szagos mügét mutatjuk be.

141. Sóskaborbolya 
(Berberis vulgaris L.)

A sóskaborbolyafélék családjába tartozó
cserje, szántóföldek szélén, bokros részeken
nõ, élõ sövénynek is használják. Román neve:
dracilã.

Levelei merevek, alapjuknál egyszerû vagy
2-3 ágú tövis található. Sárgás, lógó fürtvirág-
zatba tömörülõ virágai erõs szagúak. Piros,
hosszúkás termése savanykás ízû, ehetõ. A
gabonarozsda (Puccinia graminis) köztes gaz-
dája, ezért irtják.

Fõ hatóanyaga a nemzetség nevét adó
berberin és társalkaloidjai, ezek egy része sár-
ga színû, a gyökérkéregben kb. 10 százalékos
mennyiségben található. A gyökérkéreg ta-
vasszal vagy õsszel gyûjthetõ, szárkérge keve-
sebb hatóanyagot tartalmaz.

A berberint, illetve sóit szemcseppek for-
májában a szemhéj-, a kötõhártyagyulladás
kezelésére használják (a szemcseppek 25
mg/100 ml berberin-kloridot tartalmaznak).
Epehajtó készítmények összetételében is sze-
repel, csökkenti az epehólyag görcseit. Gyö-
kerének és kérgének fõzetét emellett gyo-
mor-, bél- és májbántalmak enyhítésére, eny-
he hashajtóként alkalmazzák. A termésébõl
készült teát bélhurut ellen fogyasztják. A friss
termésbõl erõsítõ hatású bor és szörp is készít-
hetõ.

|fûben-fában

Gyógynövény-ábécé

Sóskaborbolya

Somkóró az út
mentén

140. Somkóró
(Melilotus officinalis L.)

A pillangósvirágúak családjába tartozó, egy-
vagy kétnyári gyógyhatású gyomnövény. Utak
mentén, parlagföldeken, töltéseken, legelõkön
is megterem. Román elnevezése: sulfinã.

Többszörösen elágazó szára 1-1,5 méter
magasra nõ. Hármas levelei egymástól távol áll-
nak, fordított tojásdadok, elliptikusak vagy lán-
dzsásak, 1-3 cm hosszúak, felsõ részükön foga-
zottak. Májustól októberig virágzik. Kellemes il-
latú, apró, sárga virágai 10-20 cm hosszú, kes-
keny fürtbe tömörültek. Termése hüvely.

A népi gyógyászatban a virágos hajtását és a
virágát használják. Ezek kumarinokat,
flavonoidokat és szaponinokat tartalmaznak.
Gyulladáscsökkentõ, görcsoldó, véralvadást
gátló, nyirokkeringést fokozó, illetve emésztést
elõsegítõ hatása ismert. Visszeres bántalmak,
balesetek során keletkezett duzzanatok és ödé-
mák kezelésére szolgáló gyári készítmények
alapanyaga, illetve belsõleg vizes-szeszes kivo-
nata is alkalmas erre. Emésztési zavarok (felfú-
vódás, gázképzõdés) és májpanaszok enyhíté-
sére is javallott. Két-háromhetes teakúra után
legalább egyhetes szünetet kell tartani!

Fõzete külsõleg borogatásként önmagában
vagy kamilla-, ill. lenmagliszttel együtt zúzódá-
sok kezelésére, rándulások és enyhébb reumás
fájdalmak enyhítésére szolgál.
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Nyári zöldségleves sonkával

Hozzávalók: 5 sárgarépa, 2 petrezse-
lyemgyökér, 1/2 fej karalábé, 1/2 fej zellergu-
mó, 1/2 cukkini, 1 uborka, 1 paradicsom, 1
csípõs paprika, 1 lecsópaprika, 2 fej kisebb
vöröshagyma, 2 szál újhagyma zöldjével, 4 ge-
rezd fokhagyma, 4 szelet császárszalonna, 4
szelet pizzasonka, petrezselyemzöld, korian-
derlevél, olívaolaj, só, õrölt fekete bors, õrölt
pirospaprika, 2 dl vörösbor, 5 dkg füstölt sajt.

Elkészítés: A hagymát, fokhagymát apró-
ra, a répát, fehérrépát, paprikákat, uborkát
karikára, a zellert, karalábét kockára vágjuk, a
cukkinit felszeleteljük, majd négybe, a zöldfû-
szereket nagyobb darabokra vágjuk, a paradi-
csomot nyolcadoljuk. Egy lábasban olajon
megpirítjuk a felkockázott császárszalonnát és
a hagymát, rátesszük a zöldségeket, meg-

dinszteljük. Fûszerezzük,
felöntjük egy liter vízzel,
és kb. fél óráig fõzzük.
Közben felkockázzuk a
pizzasonkát, és lereszel-
jük a sajtot. Amikor már
majdnem puhák a zöld-
ségek, hozzáadjuk a
sonkát és a vörösbort, és
készre fõzzük. Tálalás-
kor a levest megszórjuk
reszelt sajttal és zöldpet-
rezselyemmel.

Citromos, bazsalikomos csirke

Hozzávalók: 2 kicsontozott csirkemell, 1
citrom, citromos olívaolaj, bazsalikom, durvá-
ra vágott tarka bors, só, 1 evõkanál olívaolaj.

Elkészítés: A csirkemellekbõl szép, nagy
szeleteket formálunk, bazsalikommal és a tar-
ka borssal megszórjuk, alaposan becitromoz-
zuk, és meglocsoljuk a citromos olívaolajjal.
Legalább egy órát állni hagyjuk. Roston vagy

ínyenceknek|

teflon serpenyõben mindkét oldalán megsüt-
jük. Salátával, citromszelettel kínáljuk.

Sárgabarackos kevert sütemény

Hozzávalók: 4 tojás, 20 dkg cukor, 2 dl
olaj, 2 dl tejföl, 40 dkg liszt, 2 kiskanál sütõ-
por, 1 kiskanál vaníliakivonat, 1/2 kg sárga-
barack.

Elkészítés: A tojásokat habosra keverjük a
cukorral és vaníliával, majd apránként hozzá-
adjuk az olajat, a tejfölt és a liszttel elkevert sü-
tõport. A megmosott barackokat (kettõ kivéte-
lével) felkockázzuk, és a tésztához keverjük.
Egy közepes tepsit kilisztezünk, a masszát be-
leterítjük, és a tetejére rendezzük a megma-
radt két barackot felszeletelve. 180 fokra elõ-
melegített sütõben 35 perc alatt megsütjük.
Ha kihûlt, felkockázva tálaljuk.
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Nyáron könnyût
Nagy melegben külön megterheli
a szervezetet, ha sokáig kell a tûzhely
mellett robotolni. Az étvágyat is csökkenti
a hõség, ezért néhány könnyû ételt
ajánlunk alább.



mûfordító (László). 32. Pietro … – itáliai rene-
szánsz író és költõ. 34. … step – a foxtrott õse.
36. Azon a másik helyen. 38. Egy magyar …
– Jókai elsõ nagy sikerû regénye. 39. Hajdúsá-
gi város, egykor cukorgyára volt. 41. Neves
olasz hegedûkészítõ család (XVI–XVII. sz.). 43.
Donizetti operája. 44. Európai folyam, 854
km hosszú. 46. … Rezsõ – koreográfus, balett-
mester és -táncos (1906–1948). 48. A kén és
az alumínium vegyjele. 49. Független ország
Nyugat-Afrikában. 51. Karóhoz erõsít. 53.
Sátorszélek! 54. Egyetemen szervezeti egység.
56. A buddhizmus egyik ága, fõként Japánban
elterjedt. 57. Bosszúságot kifejezõ indulatszó.
58. A hét vezér egyike. 59. Nagy… – hang-
szer. 61. Hõsök … – közterület Budapesten.
62. Fohász. 64. Sziklás hegységekben élõ ké-
rõdzõ állat. 66. Személyed. 67. Spielberg ûr-
manója. 68. Szócsata. 70. Olasz város, Tosca-
na székhelye. 72. Az USA ûrkutatási intézete –
röv.

FÜGGÕLEGES: 1. Fizikai képesség. 2.
A strucchoz hasonló madár. 3. Napilap
Spanyolországban. 4. Magyarország regé-
nyes neve. 5. A mélybe. 6. Bázis. 7. Fát
megmunkál. 8. Bõven ömlik. 9. Kiepura
amerikai operaénekes személyneve. 10. …
ovo – eleve. 11. Lakás bérlõje. 12. Végte-
len óceán! 19. Ország Délnyugat-Ázsiában
(idegen írásmóddal). 22. Vidám történet.
24. Kossuth-díjas író, költõ, mûfordító
(Gyõzõ, 1914–2006). 27. Mintadarab!
28. Francia arany. 29. Várpalotához csa-
tolt község. 30. Könnyedén leng. 31. …
dönt – elpusztít. 32. Roham. 33. Egyipto-
mi gázlómadár. 35. Csillagászati talppont.
37. Kopasz. 40. Kelet-indiai pálmafaj. 42.
Ott-tartózkodó. 45. Népi hosszmérték.
47. … melegséged (Ady). 50. Jegyzetel.
55. Túl hangosan mûködtet. 57. Tetõ pe-
reme. 58. Londoni képtár. 59. Anglia õs-
lakója. 60. … Hackman – Oscar-díjas ame-
rikai színész (ék. f.). 63. Részben komisz!
65. Lesül a közepén! 69. Az ezüst vegyje-
le. 71. Park centruma! 73. Azonos ma-
gánhangzók. 74. Autonóm Terület.

Barabás Zsuzsa

A helyes megfejtést szerkesztõségünkbe eljuttatók között
könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidõ: augusz-
tus 30. Postacím: Biharország, 410068 – Oradea, Piaþa
1 Decembrie nr. 12.; e-mail: biharmegye@gmail.com.

VÍZSZINTES: 13. A rádium és az arany
vegyjele. 14. A Jupiter egyik holdja. 15. Nagy
német zeneszerzõ, karmester (1685–1750).
16. Megszólítás. 17. Mutató szócska. 18.
Nagy epikus költõnk. 20. Mauna … – a Ha-
waii-szigetek egyik vulkánja. 21. Paradicsom.
22. Csökken a víz szintje. 23. A jelenlegi hó-
nap (2 szó). 25. Suttogni kezd! 26. Az indoeu-
rópai nyelvek egyik ága. 28. Palócföldi nagy-
mama. 29. Lekvár. 30. Kossuth-díjas költõ,

|üdítõ

Ráczkevi Eötvös Károly (1842–1916)
politikus, ügyvéd, író, publicista,
országgyûlési képviselõ, „a Vajda”.
Korának egyik legismertebb közéleti
személyisége volt. Egyik bölcs gondolatát
idézzük a rejtvényben a vízszintes 1.,
valamint a függõleges 52. és 21. alatt.

Az elõzõ számunkban közölt rejtvény (A sorsról) helyes megfej-
tése: „… virraszt az életek felett, és úgy történik minden, ahogy
õ akarja.” Könyvjutalmat nyert: Hasznosi BBeáta (Margitta),
Orosz IIrén (Ottomány) és Katona VVilmos (Nagyszalonta).
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1885. augusztus 1-én született
Hevesy György Nobel-díjas
vegyész

Budapesten, majd Németországban tanult
vegyészetet, Zürichben doktorált, 1911-ben
Manchesterbe került, Rutherford mellé. Itt is-
merkedett meg a radioaktivitás elméleti alapjai-
val, és itt kötött életre szóló barátságot Niels
Bohrral. Paneth-tel Bécsben végzett kutató-
munkája során 1913-ban jutott el a radioaktív
nyomjelzés felfedezéséig. 1920-tól Koppenhá-
gában, Bohr intézetében dolgozott, 1922-ben
itt fedezte fel a hafniumot, a
72-es rendszámú kémiai ele-
met. Ugyanebben az évben
kezdte meg elsõ kísérleteit a
nyomjelzés biológiai alkalma-
zására, ekkor még csak nö-
vényeken. 1926-tól a frei-
burgi egyetemen nyolc éven
át tartó kutatásának tárgya a
nyomjelzés alkalmazása állati
szöveteken. Amikor származása miatt el kellett
hagynia Németországot, Koppenhágába tért
vissza, és 1934-ben itt fedezte fel az aktivációs
analízist, a nyomjelzés „in vivo” módját. 1940-
tõl Stockholmban végezte kutatásait, fõként a
DNS-képzõdés iránt érdeklõdött, és ez elvezet-
te a rosszindulatú daganatok vizsgálatához is.
Ekkorra már kibontakozott a nyomjelzés hatal-
mas jelentõsége, és Hevesy 1943-ban megkap-
ta a – megosztott – kémiai Nobel-díjat. Új tudo-
mányágat alapított, a nukleáris medicinát.
1966. július 5-én hunyt el Freiburgban.

Augusztus 9. a világ
bennszülötteinek napja

Az ENSZ Közgyûlése 1994-ben határozott
úgy, hogy augusztus 9-ét a világ bennszülöttei
nemzetközi napjának nyilvánítja. 1990-ben a
Közgyûlés bejelentette, hogy 1993 a világ
bennszülötteinek nemzetközi éve lesz. 1994.
december 10-én kezdetét vette a világ benn-
szülötteinek évtizede. Az volt a célja, hogy se-
gítse a nemzetközi összefogást azoknak a
problémáknak a megoldásában, amelyekkel a
bennszülötteknek kell szembesülniük az embe-
ri jogok, a környezet, az egészségügy és a ne-
velés területén.

Augusztus 23. a rabszolgaság
elleni küzdelem emléknapja

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének
(ENSZ) Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális
Szervezete (UNESCO) ezzel az emléknappal kí-
ván tisztelegni az elõtt a küzdelem elõtt, ame-
lyet a rabszolgák folytattak szabadságukért.
1791-ben augusztus 22-rõl 23-ra virradó éjsza-
ka rabszolgafelkelés tört ki Santo Domingóban,
s három évre rá Haitiban eltörölték a rabszolga-
ságot. Az ENSZ 1949. december 2-án fogadta
el az emberkereskedelmet és a rabszolgák ki-
zsákmányolását tiltó egyezményt.

Augusztus 29. a mohácsi vész
évfordulója

Nándorfehérvár 1521-es eleste után meg-
nyílt a török hadak útja Magyarország belsejébe.
I. Szulejmán 1526 tavaszán indult el újra seregei
élén. Már átkelt a Száván (július 2.), amikor a ki-
rályi haditanács kinevezte Tomori Pált, a közne-
mesi származású ferences szerzetest és
Szapolyai Györgyöt a magyar sereg fõvezérévé.
Tomori a Drávánál akarta feltartóztatni a törö-
köket, a haditanács viszont a mohácsi síkot vá-
lasztotta a csata színhelyéül. 1529. augusztus
29-én a megközelítõleg 25 ezres magyar sereg
állt szemben a 60 ezres, jól szervezett török se-
reggel. A csata délután 3 és 4 óra között kezdõ-
dött, amikor Tomori Pál megadta a jelet a táma-
dásra. A magyar had katasztrofális vereséget
szenvedett, az alig kétórás ütközetben elesett II.
Lajos király, a két fõvezér, számos magyar fõ-
rend és egyházi méltóság is. A vesztett csata, a
mohácsi vész a független magyar királyság pusz-
tulásának és az ország hanyatlásának szimbólu-
mává vált.

évfordulók|

Augusztusi jeles napok
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Hevesy György



A Fekete Sas palota Nagyvárad emblematikus épülete, a szecessziós építészet kiemelkedõ alkotása. Komor Marcell és
Jakab Dezsõ budapesti építészek voltak a megálmodói, Sztarill Ferenc helyi építkezési vállalkozó a megvalósítója. A fenti
képeslapon még állványerdõ borítja a Szent László térre nézõ fõhomlokzatot. A felvétel ezek szerint valamikor az 1907.
november 22-i bokrétaünnepély után készülhetett.

Már teljes pompájában tündököl az 1908 novemberére elkészült Fekete Sas palota. Kezdetektõl fogva kivívta a szakem-
berek elismerését. Az erdélyi szecesszió szakavatott kutatója, Paul Constantin egyenesen azt állította, hogy ez az épület-
együttes az erdélyi szecesszió legegyedibb és legértékesebb alkotása, joggal sorolható az európai szecesszió nagy alko-
tásai közé, egészen Antonio Gaudí barcelonai mûveiig.




