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A Biharország (és/vagy a Várad) elõfizethetõ a szerkesz-
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dat poºtal), az elõfizetõ nevének és pontos lakcímének, va-
lamint az Abonament Biharország (és/vagy Várad) megjegy-
zésnek a feltüntetésével: Revista culturalã Várad Oradea,
Piaþa 1 Decembrie nr. 12., jud. Bihor; CUI 18415639; Cod
IBAN RO81 TREZ 0762 1G33 5000 XXXX, Trezoreria Oradea.

|hirdetés

izenhat új elõadással, Arany-évfor-
dulós ünnepséggel, az Infinite
Dance Festival és a Holnapután
Fesztivál új kiadásaival, számtalan
kiegészítõ programmal várja a kö-

zönséget a 2016/2017-es évadban a nagyvá-
radi Szigligeti Színház mindhárom társulata.

A tervezett bemutatókat alább közöljük.

Szigligeti Társulat

Joël Pommerat: A hûtõkamrám – románi-
ai õsbemutató, rendezõ: Theodor Cristian
Popescu;

Füst Milán: Máli néni – r.: Koltai M. Gábor;
Fényes Szabolcs – Harmath Imre: Maya –

r.: Novák Eszter;

Moliere: A mizantróp – r.: Novák Eszter;
Székely Csaba: Bányavirág – r.: Hunyadi

István;
S³awomir Mrozek: Tangó – r.: Harsányi-

Sulyom László;
Trónok harca casting – r.: Balogh Attila 
Arany János: Bolond Istók – Nagyszalon-

tától a Margit-szigetig, r.: Hargitai Iván;
Honnan hová – Arany János költészete.

Nagyvárad Táncegyüttes

Ütközések – r.: Dimény Levente;
Barbárok – Móricz Zsigmond novellája

alapján, rendezõ-koreográfus: Györfi Csaba;
VANmeSE – r.: Foltin Jolán.

Lilliput Társulat

H. C. Andersen – Zalán Tibor: A rút kiska-
csa – r.: Tóth Tünde;

Idõ-óda – r.: Sardar Tagirovszky;
Václav Ètvrtek: Moha és Páfrány – r.:

Palocsay Kisó Kata;
J. R. R. Tolkien: A sonkádi Egyed gazda –

r.: Hanyecz Debelka Róbert.

A mûsorról, a bérletkínálatról, az árakról ér-
deklõdhetnek a színház jegypénztárában, az in-
tézmény honlapján (http://www.szigligeti.ro),
és online böngészhetõ évadhirdetõ füzetet is
találnak a következõ címen: https://issuu.
com/szigligetiszinhaz/docs/musorfuzet__1_.

Évadnyitás a nagyváradi
Szigligeti Színházban
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Viharvert csatári
falunapnyitó és interjú

ben mûvelte meg. Emellett igen nagy feladatot
vállalt magára: a helyi közbirtokosság vezeté-
sét. A Hegyközben jelentõs erdõk és legelõk
vannak, így bõven volt teendõje, nem beszél-
ve az ezzel járó felelõsségrõl. 260 tagja van a
közbirtokosságnak, 100 hektár erdõ és 170
hektár legelõ tulajdonosai. Az erdõbõl faoszta-
lékot kap a tagság, a legelõn pedig a tulajdo-
nosok tehenei harapják a zöldet, de bérleti díj
ellenében kívülállók is legeltethetnek. A jó-
szágállomány csökkenõben van, a tej- és a
húsmarha értékesítése nehézkes – sorolta a
polgármester.

Bónisz tiszta lappal indult a politikai pályán,
eddig még tanácsosi tisztséget sem töltött be.
Nem voltak efféle ambíciói. Mások felkérésé-

Bónisz Sándor, a júniusban megválasztott
hegyközcsatári polgármester a falunapok idei
megnyitóján a helyhatósági választások csatá-
rozásait követõen immár a megbékélésre,
megnyugvásra és újrakezdésre szólította fel a
település lakosait. Pásztor Sándor, Bihar
Megye Tanácsának elnöke a közönség sorai-
ban lévõ, leköszönt polgármestert, Vitályos
Barnát is színpadra citálta, s õ az elõzõ ün-
nepség fõszervezõjeként a falunapok létjogo-
sultságát hangoztatta. A beszédek után a szé-
kelyhídi Tini Dance Center moderntáncosai
pörögtek a színpadon, nagy teljesítményû
hangszórók dübörögték a ritmust.

Sikerült egy csendesebb zugot találnunk,
hogy a Vitályost váltó elöljáróval váltsunk né-
hány szót eddigi életérõl, terveirõl. Az 51 éves
Bónisz Sándor csatári születésû, jól ismeri a
helybelieket, gondjaikkal naponta szembesül.
Nõs, egy felnõtt fia van. Az 1989-es változá-
sok után gazdálkodásba fogott, és egy saját fu-
varozó céget is beindított. Száz hektáron ter-
melt gabonát, a földek nagy részét bérlemény-

Már gyülekeztek a fellegek a XVII.
Hegyközcsatári Falunapok nyitónapján.
A júliusi hõségben a párával telt levegõ
fullasztóan hatott. A felfrissülni vágyók
sörsátrak alól kémlelték az eget, no meg
a színpadot, ahol a község új
polgármestere köszöntötte a részvevõket.

Bónisz Sándor hegyközcsatári polgármester


Viharfelhõk
ereszkednek
a sörsátrak fölé 
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Pásztor Sándor, Bónisz és elõdje, Vitályos Barna még
napsütésben nyitotta meg a falunapot



Jövõ tavasszal nyithat
a Körösvidéki Múzeum

önkormányzat|

jezésére kiírt legutóbbi liciten az a szatmárné-
meti Euras Kft. nyert, amely annak idején a
nagyváradi színházat is felújította.

A nagyváradi római katolikus püspöki palo-
tában még megtûrt Körösvidéki Múzeum szék-
helyének szánt egykori hadapródiskola felújí-
tását még 2009-ben kezdték el a megyei ta-
nács megbízásából (a múzeum a megyei ön-
kormányzat alárendeltségében álló közintéz-
mény), de 2010 júniusának végén félbema-
radt a munkálat. Addigra a kivitelezõ Selina
cég 82 százalékban készült el a feladattal. Az
akkori megyei tanácselnök, Radu Þîrle nem
vette át a munkát, perek és új közbeszerzések
sorozata következett, majd a kivitelezés befe-

Több mint hatéves kihagyás után
augusztus elejétõl ismét munkások
dolgoztak a Körösvidéki Múzeum új
székhelyén, az egykori nagyváradi Királyi
Hadapródiskolában.

nek engedve vett részt a polgármesteri szék el-
nyeréséért folytatott küzdelemben, bízva abban,
hogy eddigi tapasztalataival a közösség javára
tud tenni. A választásokon az Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP) jelöltjével került szembe, és
meggyõzõ fölénnyel utasította maga mögé. A
községi tanácsban hét RMDSZ-es, három
EMNP-s és egy liberális képviselõvel kell együtt
dolgoznia. A legsürgetõbb feladatok közé az
ivóvízhálózat kiépítésének befejezését, új kutak
fúrását, a csatornázás folytatását, valamint az
azt követõ aszfaltozást sorolta Bónisz.

A dombtetõrõl már látni lehetett, hogy az
országhatárnál belépõt kapott a zivatar. Akko-
ra erõvel dühöngött a zápor elõõrse, a torná-
dószerû vihar, hogy a polgármesterrel már alig
értettük egymás szavát. Tóth Andi még a
színpadra lépett, csápolt is neki a közönség,
amint népszerû slágerekbe kezdett. A hirtelen
leszakadó égi áldás miatt nemcsak a polgár-
mesterrel készülõ interjú, de a színpadon folyó
koncert is félbeszakadt, pillanatok alatt szét-
széledt, menedéket keresett a közönség.

A kocsi ablaktörlõje tehetetlennek bizonyult
a töméntelen vízzel szemben, csak araszolni
lehetett a Váradra vezetõ kanyargós úton. Az

óvatosabbak az útpadkán vesztegelve várták
az elemek dühének enyhülését. Az Érmellé-
ken csöndes, napos hétvége fogadott. Mintha
csak képzelgés lett volna a fertályórával az-
elõtt átélt ítéletidõ.

D. Mészáros Elek

Aurel Chiriac múzeumigazgató, Filip Cheºeli mûszaki
igazgató és Pásztor Sándor megyei tanácselnök
ismertette a helyzetet

(folytatás a következõ oldalon)
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Tóth Andi
lapunknak pózol
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A Rulikowski út elején, a sarkon magasodó
impozáns épületet augusztus 10-én járhattuk
be Pásztor Sándor megyei tanácselnök, Filip
Cheºeli mûszaki igazgató és Aurel Chiriac mú-
zeumigazgató társaságában. A tanácselnök el-
mondta, hogy az áfával együtt 7,1 millió lej ér-
tékû, még hátralévõ munkálatok elvégzésének
határidejét közös megegyezéssel 8-ról 6 hó-
napra rövidítették, az elõzõ és a jelenlegi kivi-
telezõ együtt fejezi be a belsõ berendezést. A
költségeket egyébként a megyei tanács fedezi.

Augusztus elején hat-hét nap alatt megol-
dották azt, amit hat évig nem sikerült. Csatla-
koztatták az épületet az elektromos, a víz- és
a csatornahálózatra. A megyei önkormányzat
már készíti elõ azt a közbeszerzési eljárást,
mellyel a múzeum alapfelszerelését (irodabú-
torok, laboratóriumi berendezések stb.) fogják
megvásárolni. Erre körülbelül (áfával) 5,8 mil-
lió lejt szánnak. Ez után kezdhetik meg a köz-
gyûjtemény költöztetését. A tanácselnök bízik
abban, hogy a tervezett tempóban halad majd
a munka és a közbeszerzés is, így 2017 már-
ciusában megnyithatják a Körösvidéki Múze-
um kapuit a nagyközönség elõtt. Pásztor Sán-
dor azt is elmondta, hogy a speciális bútorzat
beszerzését, illetve a múzeum kertjének rend-

betételét szintén pályázattal oldanák meg, a
Regionális Operatív Program keretében. A
pályázat már készül, a tervek szerint ez év vé-
géig benyújtják azt is.

Aurel Chiriac múzeumigazgató szerint õk
már felkészültek a költözésre. Az új székhely
elsõ emeletét a természettudományos és az
ókori történelmi állandó kiállítás foglalja majd
el, a másodikat a középkori és a kortárs törté-
nelmi, valamint a mûvészeti tárlat, a harmadik
szint pedig a néprajzi kiállításoké lesz. A ter-
mészettudományos részleg viváriumát (egyfaj-
ta miniállatkert kis méretû élõlényekkel) már
csak be kell népesíteni. Négy terem az idõsza-
ki kiállításoknak ad majd helyet; a nemzetközi
tárlatokhoz elsõsorban az olaszországi Trentó-
ból várnak anyagot, mivel az ottaniakkal áll
kapcsolatban a múzeum.

Fried Noémi Lujza

Végre méltó
környezetbe

kerülhet
a Körösvidéki

Múzeum
gyûjteménye

az egykori
hadapródiskolában 

Az utolsó
simításokat végzik
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Legutóbb 2000-ben töltötte be rövid ideig
Vedresábrány alpolgármesteri tisztségét az ak-
kori református lelkipásztor, de elköltözése
után mostanáig üres maradt a poszt. Közigaz-
gatásilag a községhez tartozik Monospetri,
Apátkeresztúr és Érfancsika. A települések
közül a legnagyobb és a legfejlettebb a ma-
gyarlakta Monospetri, de a közigazgatási át-
szervezéskor etnikai okokból nem lehetett
községközpont. Már tettek lépéseket, és szá-
mítanak rá, hogy belátható idõn belül
Monospetri kapja meg a községközponti ran-
got. A legfegyelmezettebb választók zöme is
ott él. Barcui Barna korábbi és mostani
RMDSZ-es polgármestert kérdeztem arról,
miért nem volt eddig alpolgármesterük.

– Annak idején a református tiszteletest,
Zsargó Jánost mindenki elfogadta, de távozá-
sa után komoly csatározások kezdõdtek az al-
polgármesteri tisztségért. Nehéz lett volna

konszenzusra jutni a pártokkal, ezért, hogy
megmaradjon a békesség, úgy döntöttem, al-
polgármester nélkül végzem a munkámat.
Nem volt könnyû, de nem találtam más járha-
tó utat. Az alpolgármesteri székhez ugyanis
valamennyi párt ragaszkodott volna. Legin-
kább azok, amelyek a választások során elle-
nem voltak. Egyértelmû, hogy egyik emberük-
kel sem dolgoztam volna szívesen. Sajnos sa-
ját pártom önkormányzati képviselõi sem tud-
tak e téren megegyezni. Igen sok jelentkezõ
volt, és nem tudtak egyezségre jutni. Lett vol-
na valaki, akivel szívesen dolgoztam volna, de
õ nem adta fel ezért az addigi munkahelyét. A
többi jelentkezõt pedig nem láttam igazán al-
kalmasnak. A munka azonban egy ember szá-
mára egyre nehezebb lett. Sok pályázatunk fu-
tott egyszerre, és mindenképpen kellett a se-
gítség. Ezt meg is kaptam Kozák Róberttõl,
aki a hivatal alkalmazottja volt romareferensi
minõségben. Kellõ közigazgatási tapasztalatot

Az északkelet-bihari község
önkormányzata több mint másfél évtizeden
át alpolgármester nélkül dolgozott.
A viszálykodás elkerülése végett inkább
nem töltötték be a tisztséget, de most
KOZÁK RÓBERT személyében általánosan
elfogadott segítõt kapott a polgármester.

Az új vedresábrányi
tanács alakuló
ülésén tette le

az alpolgármesteri
esküt

Van már alpolgármestere
Vedresábránynak is

Kozák Róbert az önkormányzat végrehajtó
apparátusában dolgozott eddig is

önkormányzat|

(folytatás a következõ oldalon)
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(MOKE), ennek alapító elnöke vagyok. Elõtte
nem volt falvainkban ifjúsági szervezet. Hat-
van tagot számlálunk, fõként ifjúsági és kultu-
rális programokat szervezünk. A napokban fo-
gom átvenni a Monospetri Falufejlesztési
Egyesület irányítását, ennek eddig titkára vol-
tam. Kulturális, szociális programokat fogunk
szervezni, újratervezzük, új arculatot adunk
neki. 2014-ben engem választottak meg a Vi-
déki Ifjúsági Szövetség, a VIDIFISZ alelnöké-
nek, ami azt jelenti, hogy megyei szinten is
foglalkozom a fiatalokkal.

– Hogyan kíván eleget tenni az új kihívás-
nak? Alpolgármesterként mik a tervei?

– Nem lesz teljesen új a munkakör, hiszen
eddig is sok olyan feladatot elvégeztem, ami
az alpolgármester dolga lett volna. A polgár-
mester válláról elsõsorban a pályázati felada-
tokat és a kulturális, ifjúsági programok szer-
vezését, kivitelezését tudtam levenni. A pályá-
zatok alapján végzett munkálatokat ellenõriz-
tem, és tartottam a kapcsolatot a kivitelezõk-
kel. Ezt a jövõben is megteszem, kiegészítve
az újonnan rám bízott feladatokkal. Alpolgár-
mesterként tagja lettem a Földelbíráló Bizott-
ságnak is. A közmunka megszervezése és fel-
ügyelete továbbra is az én feladatom marad.
Itt 120 ember nyilvántartásáról és munkájá-
nak megszervezésérõl van szó. A munkavéde-
lem szintén az én feladatköröm. A szociális re-
ferensi feladatokat is el fogom látni. Tulajdon-
képpen minden eddigi feladatomat elvégzem,
de immár alpolgármesterként, ami az eddigi-
nél magasabb fizetést jelent. Ez viszont, úgy
gondolom, ilyen sok munka után teljesen ter-
mészetes. Szükség esetén a polgármestert is
helyettesítenem kell. Lényegében minden
munkát el kell végeznem, amit a polgármester
vagy a tanácsi határozatok rám rónak. Nem
félek tõlük, állok elébük. Természetesen azon
leszek, hogy minél hasznosabb tagja legyek az
önkormányzatnak és ezáltal szülõfalumnak,
községemnek. Meg fogom hálálni a belém ve-
tett bizalmat.

Szõke Ferenc

|önkormányzat

szerzett, munkáját hiba nélkül, magas szinten
ellátta, és sokat segített a pályázatoknál. Szor-
galmas, magát állandóan képezõ, megbízható
fiatalembert ismertem meg benne. Bármilyen
feladatot rá lehetett bízni, soha nem okozott
csalódást. Viszont a befektetett munkájához
képest alul volt fizetve. Tudtam azt is, hogy ál-
lásajánlata van komolyabb fizetéssel, és nem
szerettem volna elveszíteni. Ekkor jött az ötlet,
hogy az lenne a legjobb, ha õ lenne az alpol-
gármester. Munkáját így méltóképpen hono-
rálnánk, sõt újabb feladatokat kapna. Ez neki
nem gond, mert nem fél a kihívásoktól. Meg-
gyõzõdésem, hogy eddigi munkáját is el fogja
végezni, és alpolgármesterként is be fog válni.
A helyi tanács is így látta, hiszen egyhangúlag
megszavazta a jelölését. Az is tény, hogy ko-
moly közkedveltséget élvez a községben, hi-
szen a munkáján túl rengeteg közéleti tevé-
kenységet végez ingyen és bérmentve. Szoci-
ális referensként pedig könnyebben közös ne-
vezõre jut a hátrányos helyzetû lakosokkal,
mint bárki más. Õt feltétel nélkül elfogadják.

Kozák Róbert 1989-ben született Monos-
petriben, ott végezte el az általános iskolát,
majd 2008-ban Margittán érettségizett humán
szakon. Eredetileg magyartanár akart lenni, de
végül a szociológia szakot választotta a Nagy-
váradi Egyetemen. 2012-ben diplomázott. Ta-
valy beiratkozott a Partiumi Egyetem szociális
munka szakára. Szeptemberben a budapesti
Komlósi Oktatási Stúdió szerkesztõ-riporteri
szakán is elkezdi tanulmányait. Vannak sajtós
tapasztalatai, hiszen alpolgármesterré választá-
sáig a Partium Rádió margittai stúdiójának
egyik mûsorvezetõje volt. A magyarországi
Class FM-nél is gyakornokoskodott három hó-
napot. Nem kizárt, hogy a politikai életbõl va-
lamikor visszatér a médiához, mondta.

– Mikor került be az önkormányzati élet-
be? Mi volt a feladata? – kérdeztem Kozák
Róbert beiktatott alpolgármestert.

– 2009-tõl vagyok referensi minõségben a
polgármesteri hivatal alkalmazottja, de 2011-
tõl aktívan részt veszek a pályázatok írásában
és lefuttatásában egyaránt. Munkakörömbe
tartozott még a kulturális programok megszer-
vezése és kulturális intézményeink felügyelete.
Kapcsolattartó voltam a hivatal, az egyházak
és az ifjúsági szervezetek között. Részt vettem
a civil szféra munkájában is. Megalakítottuk a
Monospetri–Keresztúri Ifjúsági Szervezetet
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Van már alpolgármestere…

A Class FM stúdiójában
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A valamikori termelõszövetkezet által hasz-
nosított termálvíz közösségi felhasználására
jött létre a hegyközszentmiklósi strand. A ha-
tásos gyógyvíz mellett a csend, a világ zajától
távol esõ pihenés lehetõsége vonzotta a köze-
li és távoli településekrõl érkezõket. Az 1989-
es változások után okos elõrelátással sikerült a
fürdõhelyet megmenteni az elkótyavetyéléstõl.
Úgy döntöttek, hogy maradjon meg a helyi
közösség birtokában. Mivel a falu lakói túlnyo-
mórészt református vallásúak, az egyház vette
át a létesítmény üzemeltetését. Árus Csongor
László lelkipásztor Szentmiklósra kerülése
után a strandon számos beruházást végeztek,
a bevételi mutató egyre biztatóbb lett.

Eközben az istenháza állapota láthatóan
romlott, elodázhatatlanná vált a teljes tataro-
zás. Hegyközszentmiklós templomát 1823-
ban építették a hithû protestánsok, s legutóbb
közel negyven évvel ezelõtt végeztek rajta javí-
tási munkálatokat. Ahogyan Érmellék-szerte
tapasztalható a sík területre épített, nem meg-
felelõen szigetelt régi épületeknél, ezt a temp-
lomot is megtámadta a talajvíz, embermagas-
ságig kúszott fel a falakban. Ezért érthetõ mó-
don a pár éve megkezdett tatarozáskor elõ-
ször a „fertõzött” vakolatot verték le. Miután a
csupaszra „vetkõztetett” falak kiszáradtak,
kezdõdhetett az újravakolás, immár vizesedést
gátló anyaggal.

A külsõ és belsõ bepucolást követõen a fa-
mennyezetet festették át, majd a megrongáló-
dott padokat restaurálták. A tetõt is lecserél-
ték, mostanra új cserép fedi az épületet. Az el-
múlt évben az ablakokat cserélték ki, valamint
színmegõrzõ, úgynevezett nemes vakolatréte-
get vittek fel a falakra. Így alakult ki a jellegze-
tes színkombináció: piros tetõ és fehér-zöld

színû falak. A Hegyközben nem ez az elsõ
ilyen templomszínezés, mintha elindult volna
a templomok színbeszéde.

Az átfogó felújítás utolsó szakaszában a
templomtornyot vakolták be, alig néhány he-
te bontották el az állványzatot.

Árus tiszteletes elmondása szerint a több-
éves munkálatok költségeit nem volt könnyû
elõteremteni. A hívek körében meghirdették
az önkéntes adományozás lehetõségét, de rö-
vid idõn belül kifulladt a kezdeményezés.
2012-ben a presbitérium kötelezõ adomány-
kirovásról döntött, ennek értelmében minden
jövedelemmel rendelkezõ egyháztagnak 60
lejjel kellett hozzájárulnia a templom renoválá-
sához. Ezek mellé társult még a román kor-
mánytól és a megyei tanácstól kapott támoga-
tás, ami megközelítette a 30 ezer lejt. Az ösz-
szességében több mint 200 ezer lejes költség
fedezéséhez a strand nyereségével is hozzájá-
rultak.

D. Mészáros Elek

Múltmentõ reformátusok
Hegyközszentmiklóson
Árus Csongor László református lelkipásztor
nyolcadik esztendeje pásztorolja
a hegyközszentmiklósi gyülekezetet. A lelki
munkán túl látható eredménye van
ténykedésének: a termálstrand
modernizálása után a templomot újították fel.
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Július végén sokan rácsodálkozhattak Pok-
losteleken a falun végigdübörgõ óriásdarura.
Ezzel emelték le a református templom tornyá-
nak régi sisakját, és rakták helyére az újat. A
bádoglemezzel fedett toronysisak fa tartórészei
meggyengültek, ez tette szükségessé a cserét.

Öt hét alatt készült el a fa- és a lemezmun-
ka. A régi süveg 15 méter magas volt és 3
tonnát nyomott, a mostani 17 méter magas-
ságúra sikeredett, és fél tonnával nehezebb az
elõzõnél. Bár a faluban úgy tudták, hogy az
elõdök idõkapszulát helyeztek el a torony tete-
jében, ezt nem találták, valószínûleg az idõjá-
rás viszontagságai miatt mostanra megsemmi-
sülhetett. A toronyra a református istenházá-
kat díszítõ gömböt, csillagot és a villámhárítót
is felszerelték, no meg a lemezzászlót, amire a
templomépítés 1793-as évszáma került. Elõ-
zõleg a gömbbe zárták a gyülekezet történeté-
rõl szóló 40 oldalas ismertetõt és a mostani
egyházfenntartók névsorát.

Nem maradt fenn hiteles dokumentum arról,
hogy a közigazgatásilag Vámoslázhoz tartozó
Poklosteleken mikor épült a régi templom.
Erõs-Joó Enikõ lelkipásztor annyit tud biztosan,
hogy 1791-ben leégett, majd bõ két esztendõ
alatt sikerült újjáépíteni. Az akkori nehéz anya-

gi körülmények arra kényszerítették az elõdö-
ket, hogy a leégett épület viszonylag épen ma-
radt elemeit újrahasznosítsák. Így kerültek visz-
sza a fedélszék részben megégett gerendái, sza-
rufái, ezeket szintén spórolásból a szokásostól
távolabb helyezték el egymástól. Csoda, hogy
mindmáig tartotta a tetõt – véli a lelkésznõ. A
torony 1808-ban készült el. Alig néhány évti-
zed múltán repedezni kezdtek a falak, 1860-
ban újabb javításokra volt szükség. Három évre
szóló bankkölcsönbõl 1891-ben újfent állag-
megõrzésre került sor.

2012-ben vált nyilvánvalóvá, hogy a temp-
lom tovább nem használható, életveszélyes-
nek nyilvánították. Az engedélyek beszerzése
után 2014 novemberére sikerült a teljes tetõ-
zetet lecserélniük. Azalatt a Lippai József
Gyülekezeti Házban tartották az istentisztele-
teket, ahová a templombútorzatot is menekí-
tették. A gyülekezeti ház eredetileg reformá-
tus iskolának épült, az államosítás után tovább
is oktatási célt szolgált. 2008-ban sikerült az
ingatlant visszaszerezniük, azóta felújították,
szépen rendbe tették.

A templom esetében hátravan még a
mennyezet megépítése, a falak külsõ-belsõ va-
kolása. A 175 tagú gyülekezet a maga 90 lel-
kes egyházfenntartójával kevésnek bizonyult
ekkora beruházáshoz. Hazai és anyaországi pá-
lyázatok révén, az egyházkerület, a gyülekeze-
tek, a helyi önkormányzat és az RMDSZ támo-
gatásával sikerülhetett a felújítás. A lelkipásztor
jelként fogja fel a nagyszabású munkálat sike-
rét, mint mondja, Istennek célja van e gyüleke-
zettel. Erre utal az is, hogy a maroknyi közös-
ségben negyvennél több a gyermek s a fiatal.

D. Mészáros Elek

Sisakot cseréltek
a templomtornyon

Erõs-Joó Enikõ, Poklostelek református papja

Aki épít, jövõt remél
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Új sisakot kapott a poklostelki református
templom tornya. ERÕS-JOÓ ENIKÕ
lelkipásztor abban bízik, hogy
gyülekezetének tagjai, látva Isten segítségét
a templom körüli munkálatokban, lélekben
is megújulnak, megerõsödnek.
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Paptamási neve legelõször az 1291–94. évi
püspöki tizedjegyzékben bukkant fel Tamasy
formában. Helytörténészek szerint 1347-ben a
váradi székeskáptalan birtoka volt, de az albisi
Zólyomiaknak is volt itt részük. A falu neve a
Tamás személynévbõl alakult a birtoklást kife-
jezõ -i képzõvel. Többször elnéptelenedett, de
vész múltán visszatértek a közeli Berettyó láp-
vidékén menedéket talált lakói. Az 1880-as
népszámláláskor 818 lakosa volt, 788 magyar,
közülük 719 református, 42 izraelita, 27 ró-
mai katolikus. 1992-ben 991-en éltek Papta-
másiban, közülük 955 magyar, 33 román, fe-
lekezeti megoszlás szerint 817 református, 33
római katolikus, 103 baptista, 23 ortodox. A
legutóbbi, 2011-s népszámlálás 1003 lakost
jegyzett fel, 82 százalékuk magyar, a többi ro-
mán és roma.

Egy augusztusi napon érkeztem a település-
re, mely ünnepi hangulatban készült a XVI.
Paptamási Községi Napokra. Matyi Miklós,
az immár másodszor megválasztott polgármes-
ter kérésére vele tartottam, a helyi iskolások
mazsorettcsoportját kísértük el. A 28 tagú csa-
pat a községhez tartozó Pelbárthida és Nyüved

utcáin vonult végig az ünnepségre hívogatni.
Mindkét faluban nagy volt az érdeklõdés, de
ennél is biztatóbb, hogy frissen aszfaltozott uta-
kon mutathatták be produkciójukat a menet-
táncosok.

A községközpontba visszatérve hivatalában
beszélgettünk az elöljáróval. „Sok minden
megvalósult itt azóta, hogy 2003-ban sikerült
Bihar nagyközségtõl leválnunk, és Paptamási,
Kügypuszta, Nyüved és Pelbárthida falvak rész-
vételével önálló közigazgatási egységet alakí-
tottunk. Kezdettõl fogva a legfõbb feladatnak
tartjuk úgy fejleszteni a települést, hogy az itt
élõknek igazi otthonukká váljék. Arra is na-
gyon ügyelünk, hogy a hozzá tartozó falvak se
maradjanak le. Paptamási utcái már jó néhány
éve aszfaltosak, nemrég fejeztük be a mezõ-
gazdasági utak teljes felújítását: a községben
19 kilométeren épült új kövesút. Sikeresen pá-
lyáztunk a Nemzeti Vidékfejlesztési Program-
ban Pelbárthida és Nyüved utcáinak teljes kor-
szerûsítésére, most folyik a 8,5 km aszfaltozá-
sa. A kivitelezõ cég 2-3 hétig az egyik faluban
dolgozik, majd ugyanennyi ideig a másikban –
ezzel mindenki meg van elégedve, senki sem
mondhatja, hogy egyik falut elõnyben részesít-
jük a másikkal szemben. Nagy öröm számom-
ra, hogy errõl be tudok számolni. Egy pel-
bárthidai 94 éves bácsi mondta, sosem gon-
dolta volna, hogy megéri, hogy aszfaltos útjuk

A bihari megyeszékhelytõl északra mintegy
20 kilométerre található Paptamási,
a Nagyvárad–Szatmárnémeti országút
érinti a községközpontot. A Kösmõ-patak
partján fekvõ falu másik széle a közúttal
párhuzamosan haladó vasútvonalig ér.

Jellegzetes széles
paptamási utca,
természetesen
aszfaltos

Matyi Miklós, Paptamási község polgármestere 

Rózsák falva, Paptamási

(folytatás a következõ oldalon)
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adhatunk aranyszívû, ezüsthajú szüleinknek,
nagyszüleinknek. Idén lesz az ötödik ilyen talál-
kozó, mindig nagy visszhangja van a község-
ben. Nemrég megállított az utcán egy néni egy
kéréssel: »Miklós fiam, nem lehetne ezt az ün-
nepséget tavasszal és õsszel is megtartani? Én
oda megyek csak el, meg a templomba« –
mondta.”

Jeles eseménye még Tamásinak a községi
napok, a zenészek Bihar megyei találkozója és
a hagyományos szüreti bál. A hagyományõr-
zés a szívügyük. Pár éve alakult meg és már el-
ismerést nyert a Gilice néptáncsoport Bacsó
Erika tanárnõ irányításával. Büszke is rá a pol-
gármester, hogy ma 54 gyerek táncol a cso-
portban, hiszen kezdetben alig voltak néhá-
nyan. Az önkormányzat állta a táncruhákat,
amint azt teszi a menettáncosok esetében is.

A legtöbben a mezõgazdaságból élnek Ta-
másiban: vannak kisebb-nagyobb területeket
megmûvelõ egyéni gazdák és nagyobb családi
társulások. Általában a nagy kultúrához tartozó
növényeket termesztik. A fiatalok egy része
Váradra jár dolgozni, a vonat- és autóbusz-köz-
lekedés ezt lehetõvé teszi, de sokan saját jár-
mûvükkel ingáznak. A községben van néhány
kisebb vállalkozás, ezek is foglalkoztatnak hely-
belieket.

Új alpolgármester

Az idei helyhatósági választások nyomán új
alpolgármestere lett a községnek, Major Ló-
ránt személyében. Nem ismeretlen számára a
helyi közigazgatás, hiszen évek óta dolgozik a
községházán szülõfalujában, az utóbbi idõben
közmûvelõdési referensként. Iskoláit Tamási-
ban kezdte, Nagyváradon érettségizett, 2006-
ban diplomázott menedzsment szakon a
Partiumi Keresztény Egyetemen, majd sikeres

legyen, hogy aszfaltillatot érezzen, majd meg-
érintette az aszfaltréteget, hogy így is meggyõ-
zõdjön: amit lát, az igaz. Mindenki örül a jó út-
nak, a gyerekek görkorcsolyáznak, bicikliznek
rajta.”

Javuló ivóvízellátás

– Valamikor megoldhatatlannak látszó
gond volt itt az ivóvízellátás. Változott a
helyzet?

– Most is vannak gondok. Két fúrt kutunk
adja az ivóvizet, de még van tennivaló, a zök-
kenõmentes ellátás érdekében több pályázatot
is benyújtottunk. Most készül az EU-s pályázat,
hogy a községközpontban és Kügypusztán is
kiépülhessen a csatornázás.

– Kérem, ismertesse a helyi tanács össze-
tételét.

– A 11 tanácsos közül hét RMDSZ-es, egy-
egy EMNP-s, liberális, szociáldemokrata, és
van egy független is. A magyar érdekvédelmi
szervezet abszolút többségben van, de a többi
párt képviselõi is támogatnak; erre példa, hogy
az alpolgármester-választáskor tízen szavaztak
az RMDSZ jelöltjére, Major Lórántra, a füg-
getlen jelölt volt a kivétel. A tanácsosokkal
mindent meg tudunk beszélni. Erre nagy szük-
ség van, hiszen a polgármester sok mindent
kezdeményez, de a döntést a tanácsosi testület
hozza meg, mi végrehajtók vagyunk.

Matyi Miklóssal beszélgetve az is szóba ke-
rült, hogy amióta õ a polgármester, az idõsek
napja – október 1. – körül a község minden 60
évnél idõsebb lakóját meghívják egy közös ün-
nepségre. „A Tamásihoz tartozó falvakból is
behozzuk õket – magyarázza az elöljáró –, a
mûvelõdési házban egy meghitt vasárnap dél-
utánt szentelünk nekik. Ez a legkevesebb, amit
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Menettáncosok
Nyüved utcáin
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Rózsák falva, Paptamási

Major Lóránt alpolgármester



Oktatás

A Berettyó-parti településen néhány évvel
ezelõtt új kétszintes iskola épült, a környék
egyik legszebb oktatási intézménye. Paptamá-
siban óvodától VIII. osztályig tanulhatnak a
gyerekek magyarul, létszámuk a múlt tanévben
mintegy 250 volt.

Nemrégiben Piski Emese igazgató beszél-
getésünk alkalmával kijelentette: „Paptamási-
ban jó diáknak lenni.” Az indokokat is felsorol-
ta: övék a környék egyik legjobban felszerelt
tanintézete; gyönyörû a környezet, az iskola-
udvar; a közeli kultúrház szomszédságában
sportcsarnok épült, ahol télen a testnevelési
órákat tarthatják, jó idõben pedig a közeli mû-
füves pálya áll a rendelkezésükre. A tamási is-
kola a svájci székhelyû Romániai Gyermekse-
gítõ Alapítványon (KIRU) keresztül a münche-
ni Nymphenburger iskolával tart fenn testvér-
kapcsolatot, s nagyon sok segítséget kap tõle.

A rózsák falva

A polgármesterrel sétára indulunk, bejárjuk
a fõutcát és környékét. Mindenütt szép, tiszta,
rendezett utcák, porták. A házak elõtt virágok,
de a köztereken, a mûvelõdési ház kertjében is
sok a virág, fõleg rózsa. Matyi Miklós be is vall-
ja, nagyon szereti a virágokat, különösen a ró-
zsát, ezért az önkormányzat által karbantartott
utcarészeken ezt ültettek. „Két helybelivel ma-
gam gondozom a rózsákat. Nagyon szépen
mutatnak, és ami dicséretre méltó, senki sem
nyúl hozzájuk, nem tépi le õket” – mondja.

Bekukkantunk az egykor neves, ma is jó ál-
lapotban lévõ termálstrandra is. Kívül-belül
rendezett, szépszámú strandoló közönséggel.
Kellemes virágillat kíséri sétánkat a hosszú ut-
cákon.

Deák F. József

versenyvizsga után, 2008-ban tagja lett a hely-
hatósági munkaközösségnek.

Major Lóránt fõ feladatának a község továb-
bi fejlesztését tartja, és hiszi, hogy a polgár-
mesterrel és a helyi tanács segítségével ezt vég-
hez is tudják vinni. „Van bõven mit tenni, még
akkor is, ha végigsétálva a községközpont ut-
cáin, azt mondja magában az ember, itt min-
den rendben van, csak meg kell tartani az elért
szintet” – mondta a fiatal alpolgármester.

Egyházi élet

A református gyülekezet a legnépesebb, eb-
bõl nemrég köszönt ki a nyugdíjba vonuló ed-
digi lelkipásztor, Bereczki András. Az egy-
háztagok választottak már új papot Pál Lász-
ló személyében, õ a poklosteleki egyházköz-
ségbõl érkezik, de ottjártunkkor még nem fog-
lalta el új szolgálati helyét. Bereczki tiszteletes
17 évi szolgálati ideje alatt sok minden megva-
lósult az egyházközségben. Ezekbõl kiemelke-
dik a templom felújítása, a gyülekezeti ház
rendbetétele és a turulszobor felállítása a temp-
lomkertben.

A hívek számát tekintve a második felekezet
a baptista, több mint száz lélekkel, szép ima-
házzal. Néhány évvel ezelõtt lelkészlakást és a
hivatal számára külön helyiséget építettek. Al-
bert István Zsolt prédikátor helyben lakik.
Kocsis Béla, a gyülekezet egyik bizottsági
tagja érdeklõdésemre elmondta, nagy megtisz-
teltetés számukra, hogy az õ imaházukban tar-
tották a községi napok nyitó ökumenikus isten-
tiszteletét. Csak azt sajnálja, hogy a korábbi
ünnepségeken rendszeresen fellépõ neves fú-
vószenekaruk feloszlott. Ennek egyik oka az,
hogy a zenészek – köztük beszélgetõpartnerem
is – a nagyváradi Belvárosi Gyülekezet fúvósze-
nekarát erõsítik, a másik, hogy a fiatalok köré-
ben inkább a könnyûzene népszerû, a harma-
dik pedig, hogy többen külföldön dolgoznak.

faluról falura|

A kultúrház elõtti
parkocskában
mindenütt virág
és virág

A sportcsarnok
fõbejáratához is
jutott rózsa

2016. szeptember|Biharország|13



|oktatás 

Biharban a beiratkozások elsõ és második
szakasza után maradtak még szabad helyek a
IX. osztályokban, ezekre szeptember elsején
lehetett jelentkezni. Kéry Hajnal megyei fõ-
tanfelügyelõ-helyettestõl azt is megtudtuk,
hogy nõtt az érdeklõdés a szakiskolai képzés
iránt, ezt egyébként nemcsak a IX. osztályok-
ban, hanem posztliceális oktatás formájában
is kínálták. Egy esztétika osztály indult a
Traian Vuia Mûszaki Kollégiumban és egy nö-
vényvédelmi technikusokat képzõ osztály az
érmihályfalvi 1. Számú Mezõgazdasági Líce-
umban. Akik estiben akartak érettségizni,
azok a borsi Tamási Áron Mezõgazdasági Lí-
ceumba iratkozhattak be.

A magyar IX. osztályok legtöbbje Nagyvára-
don indult, de a megye más településein lévõ
iskolákba is várták a diákokat. A váradi Ady
Endre Líceumban és a Mihai Eminescu Fõ-
gimnáziumban elméleti osztályokat indítottak,
akárcsak Margittán, a Horváth János Elméleti
Líceumban és a székelyhídi Petõfi Sándor El-
méleti Líceumban.

A Iosif Vulcan Fõgimnáziumban óvónõ-ta-
nítóképzõ osztály, a Mûvészeti Líceumban
képzõmûvészeti és zenei osztály indult. A
Szent László Római Katolikus Teológiai Líce-
umban hároméves képzést adó közélelmezési
szakosztályt, illetve turizmus és közélelmezési
osztályt is indítottak a római katolikus teológia
és a közgazdaság szak mellett.

A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimná-
ziumban egy elektrotechnikai és egy reformá-
tus teológiai osztályban tanulhatnak a kilence-
dikesek. A Traian Vuia Mûszaki Szakközépis-
kolában két magyar IX. kezdi a tanévet: az
esztétika osztály elvégzése fodrász és stylist ké-
pesítést ad, a hároméves szakképzõ osztály fe-
le pedig autószerelést, a másik fele villanysze-
relést tanulhat.

A borsi Tamási Áron Mezõgazdasági Líce-
umban egy-egy kertgazdálkodás és automati-
zálás–elektronika osztály indult.

A nagyszalontai Arany János Elméleti Líce-
umban öt osztályt indítottak, három elméleti
és két szakosztályt, utóbbiakban elárusítókat,
illetve víz- és gázszerelõket képeznek.

Érmihályfalván az 1. Számú Mezõgazdasá-
gi Líceumban ugyancsak öt IX. osztály kezdi
az idei tanévet, ebbõl egy elméleti képzést ad,
a négy szakosztályban pedig mechanikai, tu-
risztikai, textilipari és kertgazdasági szakmát
tanítanak.

A nagykágyai 1. Számú Mûszaki Líceum-
ban három magyar tannyelvû osztályba jelent-
kezhettek a nyáron végzett nyolcadikosok:
közélelmezési, mezõgazdasági gépészet és kõ-
mûves szakra.

Ami az elõkészítõ és az V. osztályokat illeti,
a fõtanfelügyelõ-helyettes elmondta, hogy
ezek mindenütt elindultak ott, ahol eddig is
volt magyar oktatás a megyében. Nagyvára-
don 14 elõkészítõ és 16 V. osztály indult.

Fried Noémi Lujza

Megyénkben a beiskolázási terv szerint
összesen 41 magyar tannyelvû IX. osztályt
indítottak a 2016/2017-es tanévben. KÉRY
HAJNAL fõtanfelügyelõ-helyettestõl kértünk
tájékoztatást a nyári vakáció végén.

Elméleti és szakmai
oktatás magyarul
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A 22 éves Órás Mariann Andrea Nagysza-
lontán született, ott is érettségizett, majd Ko-
lozsváron, a BBTE Pszichológia és Neveléstu-
dományok Karának pszichológia szakán foly-
tatta tanulmányait. Mindig nagyon érdekelte
az emberi gondolkodás mûködése, az ember
cselekedeteinek tanulmányozása – ezért is vá-
lasztotta ezt a szakot. A másik ok, mint mond-
ja, az volt, hogy tudásával, tapasztalataival
majd segítse az embereket abban, hogy minél
egészségesebb és boldogabb életet éljenek, hi-
szen a boldogság a lélekbõl és gondolkodá-
sunk minõségébõl ered. Az alapképzés során
Lengyelországban eltöltött félévérõl kérdez-
tük.

– A BBTE minden kara lehetõséget nyújt a
hallgatók számára külföldi részidõs, egy-két
féléves tanulásra az Erasmus programban. Így

oktatás|

jutottam én is Lengyelország fõvárosába, Var-
sóba.

– Melyek voltak a legérdekesebb órái?
– A kriminálpszichológiát és a kulturális

pszichológiát tartottam a legérdekesebbek-
nek. Elõbbit egy amerikai professzor adta elõ,
kemény amerikai és európai bûnügyi eseteket
mutatott be, amelyek felderítésében õ is részt
vett. A kulturális pszichológiát egy másik világ-
hírû kutató-tanár tanította, olyan aktuális té-
mákat boncolgatva óráin, mint a bevándorlás-
sal, terrorizmussal kapcsolatos kulturális okok,
tényezõk.

– Mibõl állt egy tanítási napja?
– A tanórák reggel 9-tõl délután 4-ig vagy

6-ig tartottak szünetekkel, heti négy napon.
Az óráim háromfélék voltak: a kurzus legin-
kább elméleti részbõl állt, a szemináriumon
gyakorlatias feladatokat kellett megoldanunk,
például saját projektek, esettanulmányok be-
mutatása, csoportmunkák, és volt még mû-
helymunka, ez is gyakorlat, például direkt
interjúztatások, projektek készítése. A szüne-
teket vagy az új barátokkal, vagy a házi felada-
tok írásával, könyvtárban, egyetemi területen
töltöttem. Az SWPS Humán és Társadalomtu-
dományi Egyetem varsói campusa nemcsak
kantinnal, hanem kellemes kávézókkal, süte-
ményes helyekkel és folyosói fotelekkel, he-
lyenként ágyakkal szolgálja ki hallgatóit, ezek
voltak a kedvenc pihenõhelyeim.

– Milyen gyakorlati lehetõségekben pró-
bálhatta ki magát?

– A gyakorlatot az esettanulmányok és a
projektek alkották. Közös és saját esettanul-
mányokat készítettünk, jó példa erre az a pro-
jekt, amelyben egy külföldön született, leg-
alább egy éve az egyetemen tanuló diák integ-
rálódásának és kulturális beilleszkedésének
mértékérõl és minõségérõl kellett elemzést ké-
szíteni, vagy amikor szíriai, afrikai és indiai
származású, Varsóban letelepedett személyek-
rõl kellett esettanulmányt készítenünk.

– Mi volt a legjobb élménye?
– Az emberek sokszínûsége, amivel az

egyetemen találkoztam, és barátságos, segítõ-

Lengyelhoni leckék
lélektanból

A nagyszalontai ÓRÁS MARIANN ANDREA
idén fejezte be sikeresen a kolozsvári
Babeº–Bolyai Tudományegyetem
pszichológia szakán az alapképzést.
Diákként egy félévet Lengyelországban
töltött, s új oktatási módszereken kívül
a lengyel kultúrával is megismerkedett,
és számos új élménnyel is gazdagodott.

Órás Mariann
Andrea
Lengyelországban
töltött el egy
egyetemi félévet

(folytatás a következõ oldalon)
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kész viszonyulásuk. Rengeteg országból érke-
zõ diák tanult ott, ukrántól kínain, amerikain
át indiaiig. Ahogy a folyosókon a százféle
nyelv és temperamentum keveredett, különle-
ges hangulatot adott az egésznek. Nagyon sok
kedves emberrel sikerült megismerkednem a
világ minden tájáról, és számomra nagyon iz-
galmas volt betekintést nyerni általuk a tõlem
messze álló kultúrákba. Életre szóló élmények-
re tettem szert. A tanárok és más munkatár-
sak segítõkészsége, elérhetõsége és nyíltsága
még kellemesebbé tette az amúgy is kedvezõ
benyomásomat. Szinte minden problémában
lehetett rájuk számítani.

– Mennyire volt megterhelõ a tanulás kül-
földön, jutott idõ kikapcsolódni?

– Eleinte kicsit nehéznek tûnt nemcsak az új
tanulási rendszer, hanem az idegen, új környe-
zet is. A távolságok és a fõvárosban való elté-
vedés volt megterhelõ, de természetesen jutott
idõ szórakozásra is. Az erasmusos diákokkal
foglalkozó egyesület, az Erasmus Student
Network rengeteg szabadidõs programot szer-
vezett nekünk, külföldi diákoknak: városi túrá-
kat, kirándulásokat, kulturális rendezvényeket,
bulikat az összekovácsolódás, barátságok ki-
alakítása érdekében. Én leginkább a kirándulá-
sokat szerettem, híres lengyel városokat, illet-
ve a litván fõvárost, Vilniust látogattuk meg.

– Milyen más szórakozási lehetõség adó-
dott?

– Rengeteg, hiszen a fõvárosban éltem:
színház, opera, klubok, pubok, kül- és beltéri
programok, fesztiválok, például csokoládé-
fesztivál. Jó idõben a Lazienki parkban ingye-
nes szabadtéri Chopin-koncerteket tartanak
híres zongoramûvészek elõadásában, egy má-

sik különlegessége a városnak a szökõkútpará-
dé, ez több mint félórás mûsorral szórakoztat-
ja el a közönséget mindennap több mint fél
éven át.

– Milyen az élet Lengyelországban? Mi-
lyenek a lengyelek?

– Varsó nagyon fejlett város, a II. világhábo-
rú után szinte a semmibõl épült újjá, így na-
gyon modern. A fõvárosban és az általam
meglátogatott lengyel városokban azt tapasz-
taltam, hogy az emberek nagyon kedvesek,
segítõkészek, a települések tiszták, rendezet-
tek, zöldövezettel telik és hangulatosak. Na-
gyon sokan sportolnak fiataloktól idõsekig, vi-
szont szokatlanul sok személyt láttam regge-
lente sörrel a kezében, ami számomra megle-
põ volt. Tény, hogy a lengyelek sem szeretik
kevésbé az alkoholt, mint az oroszok.

– Mi jellemzi a lengyel konyhát?
– Elég hasonló a magyarhoz, õk is esznek

leveseket, és a hús az elsõdleges összetevõje a
fogásoknak. Az egyik tradicionális ételük a

(folytatás az elõzõ oldalról)

Lengyelhoni leckék lélektanból
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Az SWPS varsói
magánegyetem
kávézó-
süteményezõje

Az egyetemi kantin

A híres lengyel almás tészta



pierogi, ami nagyon hasonlít a mi derelyénk-
hez. A lengyelek ezt édes (gyümölcsös) és sós
(zöldséges) töltelékekkel kombinálják. Ottlé-
tem alatt az egyik célom az volt, hogy minél
több helyi ételt kóstoljak meg, párat megemlí-
tek. A zurek az egyik legismertebb, ez egy sa-
vanyú leves tojással és kolbásszal, friss cipó-

ban tálalva. Második fogásként a bigost emel-
ném ki, ez a székely káposztához hasonló,
mindenféle hússal, helyenként gombával és
paradicsommal megbolondított nagyon finom
étel. Nálam a díjnyertes a hagyományos re-
cept alapján készült mennyei almás pitéjük
volt.

– Napjainkban mennyire népszerû a pszi-
chológusi szakma, illetve mennyire nehéz
elhelyezkedni ezen a területen?

– Úgy vélem, egyre népszerûbb, hiszen
most már keletre is kezd egyre inkább elterjed-
ni a nyugati mentalitás, az önmegvalósítás vá-
gya, az egészséges életmód és a lelki egészség
fenntartása, kialakítása. A fiatalokat is kezdi
érdekelni a pszichológia, szeretnék mélyebben
megismerni önmagukat és a többi embert. Ál-
láskeresés szempontjából kétélû a dolog, van
több munkahely, de véleményem szerint hosz-
szú távon csak azok tudnak elhelyezkedni,
akik elhivatottak a szakmában. A legtöbb ál-
láslehetõség a szervezetpszichológia területén
van.

– Melyek az elõnyei, hátrányai ennek a
hivatásnak?

– Ez nagyon komplex és csodálatos hivatás,
ami óriási felelõsséggel jár. Csak az válassza
ezt a szakmát, aki türelmes, szereti az embe-
reket, és tényleg van benne segítõ szándék.
Elõnyei közé sorolnám, hogy ezen a területen
lehetetlen unatkozni, mindig új emberekkel
kell foglalkozni, új problémákkal, a pszicholó-
gia tudománya is állandóan változik, a folya-
matos fejlõdés, tanulás szinte elkerülhetetlen.
Hátrányai közt talán elsõdleges, hogy elég
megterhelõ mentálisan és lelkileg is, folyama-
tosan kell tanulni, és sok szomorú, nehéz hely-
zettel kell majd szembesülni.

Balázs Anita

oktatás|

A Lazienki parkban nyáron Chopin-muzsikát játszanak

Erasmusos diákok

Kiránduláson
Gdanskban
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– Miért választotta a lehetõségek közül
épp az akkor még Criºana tartománybeli
Gyantát?

– Kolozsvár tartományban csak egy Beszter-
cétõl is távol esõ, nehezen megközelíthetõ hely-
séget találtam, felfedeztem viszont, hogy Gyan-
tán van vasútállomás, a Fekete-Körös partján
fekszik, a magyar határhoz aránylag közel, és
talán épp ez lett a döntõ: fogható a magyar té-
véadás. Így aztán, amikor Bukarestben rám ke-
rült a választás sora, nemes egyszerûséggel ki-
mondtam: „ªcoala Generalã Ginta, Regiunea
Criºana, Raionul Salonta”, és meg is kaptam a
miniszteri kinevezést. Gyanta akkoriban szín-
magyar falu volt, a néhány román család is ma-
gyarul beszélt, viszont nagyon kevés gyerek
volt. Meglepett az osztatlan I–IV. osztály, bár
V–VIII.-ba sem jártak túl sokan, nyolcadik után
pedig elmentek a faluból: vagy dolgozni, vagy
továbbtanulni. Huszonkét nyolcadikosból
egyetlen maradt Gyantán.

– Hogy fogadta a fiatal kolozsvári tanárt a
gyantai közösség?

– Nagyon jó útravalóval érkeztem, mivel ke-
resztapám, Nagy András teológiai professzor fi-
gyelmeztetett, hogy „faluhelyen mindenkinek il-
lik köszönni, ha nem ismered is”. Kedvesen fo-
gadtak, segítettek albérletet keresni, de csak két
évig vettem igénybe, mert ’67-ben megnõsül-
tem, a párom gyantai, és az anyósom házában
laktunk. Lehet akár sorsszerûségnek is monda-
ni, de egész életem során nagyon közel laktam
az iskolákhoz, Kolozsváron is, Gyantán is, Ré-
ven is.

– Ha megszerette Gyantát, miért ment el?
– Mert megszûnt az V–VIII. osztály, Réven

pedig épp akkor megürült egy állás, és köze-
lebb is kerültem Kolozsvárhoz. Már Gyantán
nagyon sokat jártunk a gyerekekkel kirándulni,
Belényesbe, Biharfüredre, Béla várához, men-
tünk a moldvai kolostorokhoz, Pãltiniºre és
egyszer a tengerre is. Réven folytatódtak a ki-
rándulások, és folytattam a Gyantán megkez-
dett néprajzi gyûjtéseket is. Egy kis múzeumot
rendeztem be a gyantai iskolában érdekes helyi
eszközökbõl, például faeke és mézeskalácsfor-
ma, illetve igyekeztünk a népszokásokat meg-
beszélni és továbbéltetni. Réven a helyi fazekas-
ság és a népköltészet foglalkoztatott, gyûjtései-
met Juhász Viktor és felesége, Orth Ibolya be is
vette Rév monográfiájába. És természetesen
dolgoztam az egyetemista koromtól kezdve vesz-
szõparipámon, a munkafüzeteken. Eleinte
nyelvvel kapcsolatos tréfás mondásokat, játé-
kos feladatokat gyûjtöttem, mondanék is egy
példát: Egy sötét pincében találkozik két tégla.
Az egyik megkérdezi a másiktól: „Ön fél?” A

Dr. MÁLNÁSI FERENC magyartanár,
a nyelvtudomány doktora tanári pályáját
Biharországban kezdte: 1965-ben,
az egyetem elvégzése után az akkori
Szalonta rajonhoz tartozó Gyantára
helyezték, 1972-ben átment Révre, és csak
1990 után tért haza Kolozsvárra, hogy
nyugdíjba vonulásáig egykori iskolájában,
a Brassai Sámuel Gimnáziumban tanítson.
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válasz: „Nem, én egész vagyok.” Az ilyen szó-
játékok nemcsak megmaradnak, de jól alátá-
masztják Németh László gondolatát, amit az el-
telt évek során gyakran emlegettem csak úgy, a
magam számára: „A szellem problémákat vet
fel és problémákat old meg. Lehetne-e na-
gyobb feladata a tanulásnak, mint hogy ezt a
problémakészséget tornásztassa? Üljünk be
együtt, tanár és osztály, egymást tiszteletben
tartva, az óra üvegharangja alá, és hasson át az
ismeret izgalma, illata: Vörösmarty Elõszava, a
periódusos rendszer megfejtése” – vagy épp a
munkafüzet újdonsága, teszem hozzá én. A
munkafüzettel kapcsolatban a mottóm egy kí-
nai közmondást: „Amit olvasok, azt elfelejtem,
amit látok, arra emlékezem, amit csinálok, azt
tudom.”

– Én pedig úgy emlékszem, hogy már a
’70-es évek elején jelentek meg munkafüze-
tei Málnási Ferencnek.

– Igen, Kuszálik Piroska volt módszertanos
tanárnõnknek és Rózsa Marika szerkesztõnek
köszönhetõen az 1972/73-as, illetve az
1974/75-ös tanévben megjelent a bukaresti
Didaktikai Kiadónál az V.-es és a VI.-os munka-
füzetem, de bár az anyag megvolt, a kiadás
megszakadt, egészen ’90-ig. Tõkés Elek, nyu-
godjék békében, az akkori kolozsvári szakfel-
ügyelõ üzent nekem Révre, hogy nem akar-
nék-e a régi iskolámba, a Brassaiba visszamen-
ni. Hogyne akartam volna, ráadásul nagyon si-
mán lezajlott a Kolozsvárra menés. Ez abból
adódott, hogy Réven a román tannyelvû közép-
iskolában is volt néhány órám: oroszt tanítot-
tam, mivel a környékbeli szlovák gyerekek nem
a francia, hanem az orosz nyelvet választották.
Márpedig két középiskola között fennakadás
nélkül le lehetett bonyolítani az áthelyezést. A
Brassaiban aztán V–XII.-ben tanítottam, csak
magyart, illetve irányítottam az egyetemisták
pedagógiai gyakorlatát.

– Lokálpatrióta lelkemet egy kicsit piszkál-
ja, hogy ilyen könnyen elhagyta Biharorszá-
got.

– Az áthelyezés ment könnyen, de Bihar-
országot nehéz volt elhagynom. Megszoktam,
megszerettem, és a pálya elsõ huszonöt éve, a
fiatalság, a lendület, a tenni akarás semmikép-
pen sem fújható csak úgy el. Mai napig tartom
a kapcsolatot a réviekkel, jelesül Hasas János
alpolgármesterrel, meg-meghívnak a réviek ta-
lálkozójára, három találkozón biztosan voltam,
illetve régebben Kolozsváron összefutottam
több révi tanítványommal. Egyetemistaként
sem felejtették el a közös kirándulásainkat, fel-
emlegették, milyen élmény volt a bukaresti éves

kiállításokat (TIBCO) megnézni, metróval utaz-
ni, hajókázni a Herãstrãu-tavon. De emlékeztek
a kolostorok felkeresésére, a temesvári,
máramarosszigeti utakra, a Vaskapura, az Olt
völgyére. És nem felejtették el, hogy a tanult,
élõ íróktól az illetõ osztály számára dedikált
fényképeket kértünk és néhány ajánló sort, ezt
Gyantán és aztán a Brassaiban is folytattam,
hogy az irodalmi anyag közelebb kerüljön a
gyerekekhez. A munkafüzet használatakor raj-
zolhattak is a kapcsolt anyag mellé, azt pedig
én nem felejtem el, milyen élmény volt az egyik
gyereknek, amikor elõzõ évfolyamok rajzaiból
mutattam nekik, és az egyiken felismerte, hogy
azt az édesanyja rajzolta. ’72-tõl ’90-ig egy he-
lyen lenni ilyesmit is jelenthet.

– Aki Málnási Ferenccel beszélget, anélkül
is, hogy elmélyült lélekbúvár lenne, nagyon
hamar rájön, mennyire szereti a szakmáját, a
tanítást és a gyerekeket a tanár úr. A nyugdíj-
ba vonulás mennyire ment simán, és mennyi-
re foglalkozik manapság is az anyanyelvtaní-
tás problémáival?

– Hivatalosan 2002-ben mentem nyugdíjba,
de maradtam óraadóként a Brassaiban, a Já-
nos Zsigmond Unitárius Kollégiumban, majd a
bánffyhunyadi Octavian Goga Líceumban, az
Anghel Saligny Szakközépiskolában, több álta-
lános iskolában Kolozsváron, Egeresen, Gya-
lun, Mérán, Szentlászlón. Ha szükség van rám,
bármikor szívesen megyek. Ami a szakmunká-
kat illeti, kisebb-nagyobb tanulmányokat, re-
cenziókat folyamatosan közlök, a munkafüzet-
kiadás viszont ismét elakadt a Stúdium kiadót
mûködtetõ Tõkés Elek halála után. Pedig most
már kiadásra készen áll mind a négy általános-
beli osztály számára egy hatalmas anyag, ötven
év termése, Beszéd – nyelv – játék címmel. Ér-
dekességként az egyes fejezetek címét is meg-
említeném: I. A jelek beszéde, II. A hangok
/beszédhangok világa, III. A szavak országa,
IV. A mondatok közössége, V. Szövegbiroda-
lom, VI. Kreatív-produktív szöveggyakorla-
tok, VII. Stilisztikai gyakorlatok, VIII. Írá-
sunk és helyesírásunk. Ezek után talán joggal
mondhatja bárki, hogy nem tudok szabadulni a
vesszõparipámtól, holott a nyelvtudomány
egyik legifjabb ágának, a szövegtannak a kuta-
tói szerint: „Édesanyánktól megtanultuk anya-
nyelvünket, ezt az ismeretet – játékos, tudatos
módszerrel – nyelvi tudássá kell emelni, többek
között anyanyelvi munkafüzettel, de más mód-
szerekkel is!” Én e szerint az elv szerint élek és
dolgozom, abban reménykedve, hogy azok,
akiknek a munkáim szólnak, ugyanezt vallják.

Molnár Judit
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A hazai magyar pedagógusok szakmai szer-
vezetének elismerése tulajdonképpen életmû-
díj, kétévente osztják ki azoknak a kollégák-
nak, akiknek életpályája példaértékû, akik ma-
radandó értéket teremtettek hivatásuk több
évtizedes gyakorlása során, és akiknek mun-
kássága a romániai magyar közoktatás meg-
maradását, fejlesztését, az anyanyelvû kulturá-
lis örökség megtartását szolgálta. A díj emlék-
érembõl és díszoklevélbõl áll. A kitüntetettek
személyére javaslatokat az RMPSZ megyei és
körzeti vezetõi tesznek.

Margittán eddig négy pedagógus kapta
meg a kitüntetést, Rend Erzsébetnek, az
RMPSZ Bihar megyei alelnökének javaslatára.
Elsõként Betuker János vehette át, mégpe-
dig Margittán, az Octavian Goga Fõgimnázi-
um ünnepi tanári értekezletén, mert objektív
okok miatt nem tudott elmenni Szovátára. A

díjat ugyanis az ottani Teleki Oktatási Köz-
pontban szokták átadni ünnepélyes keretek
között.

A következõ margittai kitüntetett Barbu
Márta tanítónõ volt, aki a mai napig boldo-
gan meséli, mekkora élmény volt számára,
hogy megkapta ezt a rangos szakmai elisme-
rést, és pályája megkoszorúzásaként emlegeti.
Utána Bajkó Ferenc tanár úr jött a sorban.
Mindketten Szovátán vették át a díjat.

Ebben az évben Kovács Katalint tüntet-
ték ki, de õ sem vállalta a hosszú utat, ezért
Rend Erzsébet megyei RMPSZ-alelnök, a ma-
gyar iskola igazgatóhelyettese úgy döntött,
hogy a Horváth János Elméleti Líceum nyol-
cadikosainak idei ballagási ünnepségén adja
át. Ez méltó hátteret adott a rangos esemény-
nek. Az országos díjátadón mindig felolvassák
a kitüntetettek laudációját, ebben rendszerint
vázolják az illetõ életútját, munkásságát, ered-
ményeit és hitvallását, valamint a mások életé-
re gyakorolt hatását. A méltatásokat kötetbe
foglalva megjelentetik, és a kitüntetetteknek
ajándékba adják. Ebbõl idézett a megyei alel-
nök a díj átadásakor, és át is nyújtotta a köny-
vet a díjjal együtt a tanítónõnek. Rend Erzsé-
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Ezüstgyopár díjas
margittai tanítónõ

Munkássága elismeréseként a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetségének
(RMPSZ) országos elnöksége Ezüstgyopár
Díjjal jutalmazta KOVÁCS KATALIN
nyugdíjas tanítónõt. A margittai pedagógus
több mint négy évtized után, tavaly nyáron
intett búcsút hivatása gyakorlásának.

Az Ezüstgyopár
Díjat Rend

Erzsébet (jobbról)
adja át

a tanítónõnek
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bet a laudáció megírására Pop Mónika taní-
tónõt kérte fel, aki jól ismeri kolléganõjét, és
nagy tisztelõje. Õ az eseményhez és a díjazott
személyhez nagyon találó Tolsztoj-idézettel jel-
lemezte Kovács Katalin életpályáját: „Ha egy-
szer a pedagógus szereti a munkáját, akkor jó
pedagógus lesz. Ha szereti tanulóit úgy, mint
apja és anyja, akkor jobb pedagógus lesz an-
nál, aki minden könyvet elolvasott, de nem
szereti sem munkáját, sem tanítványait. Ha
pedig egyesíti önmagában munkájának és ta-
nítványainak szeretetét, akkor tökéletes peda-
gógus.”

Kovács Katalin 1954. március 1-jén szüle-
tett Bályokon, itt végezte elemi iskoláit, majd
Nagyenyeden folytatta, s a Bethlen Gábor Pe-
dagógiai Líceum tanítóképzõ szakán 1974-
ben nagyon jó eredménnyel diplomázott.
Gyermekkori álma teljesült, mivel mindig is ta-
nítónõ szeretett volna lenni. Tudta, hogy a hi-
vatás, amit választott, felelõsséggel jár, ugyan-
akkor sok szépséget, kihívást, de meglepetést
és sok-sok örömet is rejt magában. Munkássá-
gát Hegyközcsatárban kezdte óvónõként,
majd Érszõlõsön folytatta ugyanebben a stá-
tusban. Tanítói munkásságát 1985-ben kezd-
te el Margittán, és hûséges maradt a városhoz
harminc éven keresztül, egészen nyugdíjba vo-
nulásáig. Hivatása gyakorlásának utolsó állo-
mása a margittai magyar iskola volt, ennek

megbecsült és elismert pedagógusa volt. Hiva-
tása mellett magánélete is példamutató, két
gyermeke és négy unokája van, családja hit-
ben, szeretetben él. Férjében olyan megértõ
társra talált, aki biztatta, segítette munkájá-
ban, akár iskolai, akár iskolán túli tevékenysé-
gekrõl volt szó. A jó tanító munkája ugyanis
nem ér véget azzal, hogy kilép az iskola kapu-
ján. A nap 24 órájában pedagógus marad, és
folyton tervezget, programokat szervez tanít-
ványai elõrehaladása érdekében.

Kollégái maximalistának ismerték meg Ko-
vács Katalint, munkájában mindig a tökéletes-
ségre törekedett. Diákjait nagy odaadással ké-
szítette fel különbözõ versenyekre, és azok
sokszor figyelemreméltó eredményeket értek
el. Öt évig zsinórban az õ tanítványai is képvi-
selték Bihar megyét Szegeden, a Bendegúz
anyanyelvi versenyen. Mindent megtett azért,
hogy diákjai felkészülten lépjenek a felsõbb
osztályokba. Szókincsüket versek tanulásával
és mesemondással is fejlesztette. Õ maga is írt
verseket, azok a Napsugár gyermeklapban je-
lentek meg. Diákjai követték a jó példát, és õk
maguk is küldtek verseket a gyermeklapokba.
Ötletgazdája és majd egy évtizedig fõszervezõ-
je volt az Örökségem elnevezésû körzeti, ké-
sõbb megyei mesemondóversenynek. Ezen
több száz jelentkezõbõl 80-90 diák jutott be a
döntõbe, a szakmai zsûri elé. Elsõ hét alka-
lommal a Horváth János Társaság (HJT) volt
a verseny anyagi fõtámogatója, majd az önál-
ló magyar iskola létrejötte után ezt a feladatot
a mellette mûködõ civil szervezet, a Magyar
Oskolások Társasága (MOST) vállalta magára.
A fõszervezõi feladatot pedig a tanítónõ nyug-
díjba vonulása után eddigi segítõje, Pop Móni-
ka tanítónõ teljesíti.

Kovács Katalin majd egy évtizedig volt a
margittai körzet pedagógiai körének felelõse,
vezetõje. Ebben a minõségében sokéves ta-
pasztalatát, módszertani tudását mindig szíve-
sen megosztotta fiatalabb kollégáival. Számos
publikációja jelent meg a Közoktatás címû
szaklapban, de a megyei magyar napilapok-
nak is küldött idõnként aktuális tudósításokat
iskolai rendezvényekrõl, tevékenységekrõl.
Szakmailag felkészült, lelkes, odaadó és sokol-
dalú pedagógust ismerhettünk meg benne.

Kedvenc Móricz-idézete egyben az ars poe-
ticája: ,,Én azt hiszem, annál nincs nagyobb
öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit
nem tud, és nagyobb jótétemény sem.” Ennek
szellemében tette a dolgát, gyakorolta hivatá-
sát negyvenegy éven keresztül.

Szõke Ferenc
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Emlékfotó
egy mesemondó-
versenyrõl 

Archív képünkön
Barbu Edit, a HJT
alelnöke
és fõszervezõként
Kovács Katalin
jutalmazza a kis
mesemondókat



A festõi szépségû Sólyomkõváron a római
katolikus plébánia fogadta be a táborozókat.
Legelõször 2010-ben húsz érdeklõdõ elemis-
tát gyûjtött össze Deák Andrea tanítónõ, és
kézmûves foglalkozások, szabadtéri festészet
által vezette be õket a képzõmûvészet világá-
ba. A program mûvészeti vezetõje Papp Gá-
bor margittai festõmûvész volt. Nagy élmény
volt a gyerekeknek egy igazi mûvészt megfi-
gyelni alkotás közben, aki az õ munkájukat is
figyelemmel kísérte, irányította, és szakmai ta-
nácsokkal látta el õket. Mivel sok táborozó
egyben a néptánccsoport tagja is volt,
néptáncoktatás is folyt a fõszervezõ, Deák
Andrea vezetésével. Legfõbb segítõje pedig
Fügedy Anikó tanítónõ volt. A kézmûves
foglalkozásokat – nemezelés, gipszöntés és
-festés – Tímár Andrea irányította.

A tábor sikere várakozáson felüli volt, a
gyerekek jelezték, hogy legközelebb is részt
vennének, és igen sok új jelentkezõ is akadt.

A fõszervezõk szélesítették a kört: a követke-
zõ évben jóval több gyereket fogadtak, és nö-
velték a meghívott képzõmûvészek számát is.
Tucatnyi festõmûvészt hívtak meg nemcsak
szûkebb hazánkból, hanem az anyaországból,
Szlovákiából, Ukrajnából, Fehéroroszország-
ból, Lengyelországból is. Margittáról Angyal
Anikó, Antal Tünde, Bagosi Anna és
Bánházi Gyöngyi, Nagyváradról Bihari
Barna és Popon Krisztina, Belényesbõl
Szabó Angéla, Magyarországról pedig a
nagybörzsönyi Kiss család, a nyergesújfalui
Megyei Erzsébet és férje, Ballabás János,
a miskolci Boda Gertrúd, a szolnoki Ka-
locsay Mihály számít visszajáró vendégnek.
Szlovákiából Eva Lorenzova állandó vendég,
õ hazájában szervez nemzetközi mûvészeti tá-
borokat, és általában még visz magával Só-
lyomkõvárra két-három mûvészt. A margittai
képzõmûvészeket is meghívják alkotótáborok-
ba. Voltak már Nyergesújfalun, Nagybör-
zsönyben, Miskolcon és Kassán.

|kultúra
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Az idei feketeerdõi
alkotótábor felnõtt
résztvevõi

Alkotó- és néptánctábor
a természet lágy ölén
DEÁK ANDREA margittai tanítónõ kollégáival
együtt úgy tapasztalta, hogy kevés az a heti
két óra, amit a tanterv szerint a gyerekek
a képzõmûvészet alapfogalmainak
elsajátítására fordíthatnak. Ezért a nyári
vakációban már hetedik éve
képzõmûvészeti tábort szervezett.

Deák Andrea ötletgazda és fõszervezõ
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kább szélesedjen. Az általuk készített mûveket
pedig igyekszünk minél szélesebb rétegnek be-
mutatni. Erre a mûvelõdési ház átadása után
jobban lesz lehetõségünk. Három évvel ezelõtt
sikerült gyermekeink alkotásait Debrecenben
is bemutatni a Méliusz Juhász Péter Könyvtár
jóvoltából. Továbbra is a programban marad a
néptáncoktatás, ez nemzeti kultúránk szerves
része, és a gyerekek által fog tovább élni.
Büszkék vagyunk arra, hogy az egyik diák,
Kovács Klaudia, aki a legelsõ csoportunkban
velünk táborozott, a képzõmûvészetet válasz-
totta életpályájául.”

Az eltelt évek során igazolta létjogosultságát
a tábor. Tavaly és idén viszont változott a hely-
szín. Ennek okáról is beszélt Deák Andrea.

„Tavaly adták át Margittán a városi stran-
dot, így lehetõségünk nyílt a képzõmûvészek
ottani elszállásolására. A helyszínváltoztatás
másik oka az volt, hogy szerettük volna szülõ-
városunkat reklámozni, ezért a festmények té-
mája Margitta város és környéke volt. A meg-
nyitót a strandon tartottuk Pocsaly Zoltán
polgármester, Bradács Alíz körzeti RMDSZ-
elnök, valamint önkormányzati és civil szer-
veztek képviselõinek jelenlétében. A Hagyo-
mányos Kultúra Megõrzésének és Népszerûsí-
tésének Bihar Megyei Központját általában
dr. Anca Popescu képviseli a rendezvényen.
A négy országból érkezett mûvészek is felszó-
laltak, természetesen gondoskodtunk a tolmá-
csolásról is. A tábor záróeseménye a városhá-
za konferenciatermében rendezett kiállítás
volt. Idén ismét visszatértünk a hegyekbe, de
mivel a nekünk kedvezõ idõpontban a
sólyomkõvári plébánián egyházi program zaj-
lott, Feketeerdõt választottuk helyszínként.
Ott is nagyon szép volt a környezet, és jól
érezték magukat a vendégek és a gyerekek. A
csendélet, a segesvári vár és a népi motívu-
mok voltak a megadott témák, de ezeket nem
volt kötelezõ betartani. Mindenki saját kedve,
belátása szerint alkothatott.”

A továbbiakban az ötletgazda-fõszervezõ el-
mondta, hogy ezúttal a diákok nem voltak a
tábor bennlakói, hanem a szülõk vitték ki õket
naponta. A szervezõk reménye szerint idõvel
kialakulhat a városban egy „képzõmûvészeti
mag”, mely színesíti, gazdagítja a kulturális pa-
lettát. Az elkészült mûveket ismét a margittai
városháza tanácstermében állították ki, igen
nagy érdeklõdéstõl övezve. A szervezõk jövõ-
re szeretnének visszatérni a kezdeti helyszínre,
Sólyomkõvárra.

Szõke Ferenc

A mûvészek a szabad ég alatt alkotnak, ér-
deklõdõ gyermeksereg gyûlik köréjük, hogy
ellesse a fortélyokat. Aztán õk is ecsetet ra-
gadnak. Mentoraik segítik õket, ha valahol el-
akadtak. A táborozás végén a festményeket
kiállítják, a mûvészekét és a mûvészpalántákét
egyaránt, Sólyomkõvár után Margittán is. A
meghívott mûvészek a teljes ellátást azzal ho-
norálják, hogy alkotásaikból felajánlanak pá-
rat a szervezõknek. Az ezek értékesítésébõl
származó pénzt a következõ évi táborozásra
fordítják. Az anyagi fedezet többi részét a köz-
ben megalakult Pro Folk Egyesület teremti
elõ, ennek elnöke Deák Andrea. Bevételeik
pályázatokból és támogatóktól származnak.

A felnõttek is nagyon megszerették a tá-
bort. Deák Andrea szerint ennek oka a csalá-
dias hangulat: a felnõttek úgy törõdnek a ki-
csikkel, mint szülõk a gyerekeikkel. Az évek
során egyre több pedagógus kapcsolódott be
önkéntes segítõként a programba: Juhos
Márta, Szûcs Andrea, Pop Mónika, Sza-
bó Zsófia, Bõdi Boglárka, Almási Judit,
Kis Éva tanítónõk, valamint Antal Zsolt és
Balla Sándor tanárok.

„Ezt a fonalat nem szeretnénk megszakíta-
ni – vázolja a tábor jövõjét érdeklõdésünkre a
fõszervezõ –, mert a szép dolgok mindig meg-
maradnak. A gyermekek szépérzékét folya-
matosan fejleszteni kell, erre jó alkalmakat ad
a táborozás. Külön elõny, hogy a világ zajától
elvonulva, számítógépektõl, modern kütyüktõl
elszigetelõdve, oda tudnak figyelni a természet
csodáira ezen a szép hegyvidéki településen.
Úgy gondolom, igazi értéket kapnak, aminek
életük során hasznát vehetik. Remélhetõleg
egy-egy kirándulásuk alkalmával nemcsak a
szórakoztatóipar egységeit, de képgalériákat
is meg fognak látogatni. Mivel tudják, hogyan
készül a mû, és õk maguk is részesei voltak az
alkotói munkának, jobban tudják majd értékel-
ni az alkotásokat. Továbbra is meghívjuk a
képzõmûvészeket, ha mód lesz rá, még több
országból, hogy gyerekeink látóköre mindin-
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Kézmûves
foglalkozás



– Mikor volt elõször színházban, és emlék-
szik-e, milyen darabot látott?

– Hat-hétéves lehettem, amikor a Majd a pa-
pa! címû darabot láttam Cseke Sándor fõsze-
replésével. Ez nagyon megmaradt, ahogy nem
sokkal ezután a Koldusopera is, szintén
Csekével. Egyébként négyéves korom óta szí-
nésznõ akartam lenni, belülrõl, a versek felõl
jött ez az indíttatás. Édesanyám tanítónõ volt,
természetes módon vonzódtam a versek, a
könyvek felé. És hároméves korom óta balet-
teztem. Késõbb néhányan fel-felléptünk olyan
elõadásokban, ahol szükség volt táncos lányok-
ra. Különben zárkózott gyerek voltam, és így,
utólag azzal tudom megmagyarázni a versekhez
való vonzódást, hogy a rövid szövegek segítsé-
gével tudtam kiadni magamból a felgyülemlett
érzéseket. Elemitõl vettem részt az iskolai sza-
valóversenyeken, szüleim talán ezért is fogad-
ták olyan természetesen, hogy színésznõ aka-
rok lenni. Nagyon jó energiájú család a miénk,
szüleim igazi tisztalelkû emberek, kevesen élnek
úgy, mint mi. Mindezt azért mondom, mert
nem igazán tudták, ismerték az én jövendõ pá-
lyám árnyoldalait, úgyhogy nem voltam lelkileg
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Hivatás, nem szakma!
FIRTOS EDITET a Székelyföldhöz kötik
ugyan családi gyökerei, de õ már
Nagyváradon született, és a fõiskola
elvégzése után, 1988-ban természetes volt
számára, hogy hazajött a férje után –
másfél éves kislányával együtt. Azóta
folyamatosan a Szigligeti Társulat tagja.
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A Micimackó
Malackájaként
Gajai Ágnessel

Firtos Edit mindig is a váradi színpadra készült. Egyik
legkedvesebb szerepében, a Hegedûs a háztetõn
Hódeljeként

Hegedûs a háztetõn, Hódel szerepében Medgyesfalvy
Sándorral



A Phaedra címszerepében
A makrancos hölgy
Biancájaként Fábián Enikõvel 

Iokaste az Oedipusban Dimény
Leventével

Mares hadügyminiszter A Nagy
Romulusban

rint nem lehet jó színházat csinálni. Az elsõ
órán arra figyelmeztetett, hogy a fõiskola por-
tása is többet tud – egyelõre – a mesterségrõl,
mint mi; a késõbbiekben többször eszünkbe jut-
tatta, hogy a csörgõsipka mindig a fejünkön
lesz, végül pedig az volt a jó tanácsa, ami a mai
napig meghatározza a pályámat, miszerint min-
den fejben dõl el, és a szíven halad át. Ha csak
fejre vagy szívre hat, elfogadható, de ha egyik-
re sem, az elfogadhatatlan. Ennek értelmében
szerintem is minden lehet jó színház, bármilyen
mûfaj, csak jó minõség legyen. Nagyon nyitott
vagyok az újdonságokra, a mozgásszínházra is,
csak legyen veleje. Az évadnyitó elõadásunkat
például Joël Pommerat az oktatás során hasz-
nált improvizációs gyakorlataiból írta, de úgy
érzem, jól sikerült.

– Egy pillanatra térjünk vissza a kezdetek-
hez. Fel sem merült más színház lehetõsége,
csak a váradié?

– Elméletileg izgatott volna más színház is,
de hát a kislányom már a fõiskolán megszüle-
tett, a férjem 1985-ben végzett és Váradra szer-
zõdött, úgyhogy természetes volt 1988-ban ne-
kem is idejönnöm. Megszületett a fiam is, a szü-
leim nagy segítségemre voltak a gyermekneve-
lésben. A társulatot is ismertem még Kortárs-
tag koromból, egyszóval szívesen jöttem. Kiss
Törék Ildikó, a társulat akkori vezetõje úgy mu-
tatott be, hogy a Medgyesfalvy felesége, és én
hiába jelentettem ki, hogy Firtos Edit vagyok és
az is akarok maradni, egy ideig mint a Sándor
feleségét emlegettek.

– Ez a szereposztásokban is leképzõdött?
– Nem, a szerepekkel más a helyzet. Olyan

szerepeket kaptam, amelyeket nagyon meg
tudtam szeretni. Például ’90-ben a Téli zsoltár-
ban Páki Bora alakját. Itt szeretném elmonda-
ni, hogy miért nem hiszek a szerepálmokban.
Gali László két rendezése „nevelt rá”, hogy te-

felkészítve a pálya hátulütõire. Jártam a Kor-
társba, nagyon szerettem az ottani hangulatot.
Felnéztem a nálam idõsebbekre, olyannyira,
hogy amikor elõször megjelentem, úgy köszön-
tem Hajdu Gézának: csókolom! Heccelt is ké-
sõbb sokat, minden hozzám intézett mondatá-
ba beleszõtte, hogy csókolom. Sok mûsorban
benne voltam, de a csúcsot Molnár Ferenc Ibo-
lya címû mûve jelentette a számomra. Úgy
éreztem, nem is kell különösképpen készülnöm
a felvételire, mert már benne vagyok a sodrás-
ban. Elsõre nem jutottam be, aztán Bathó Ida
foglalkozott velem, de másodjára sem jutottam
be, mivel akkor kezdték nagyon erõsen vissza-
nyesni a helyek számát. Harmadjára viszont be-
jutottam: összesen három hely volt, két fiút és
engem vettek fel. Nagy szerencsénk volt, mert
Lohinszky Loránd lett a vezetõtanárunk, illetve
Kovács Levente. Máig nem felejtem el azt a há-
rom „alapigazságot”, ami nélkül Lohinszky sze-
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A Mobil
Claudiájának
szerepében



jól érzem magam, örülök a felém áramló szere-
tetnek, amit a kollégáktól vagy a közönségtõl
kapok. Jólesik, amikor ismerõsök a szerepeim-
mel, alakításokkal kapcsolatban hívnak vagy
üzennek, sõt olyanok is vannak, akik egy-egy
szereprõl elmondják, hogy szerintük nem azt,
hanem egy másik karaktert kellett volna játsza-
nom. Nyitottsággal fogadom a nézõk vélemé-
nyét, örülök a szeretetüknek. Egyébként is hit-
vallásom, hogy a szeretet, a jóság a legjobb be-
fektetés. A trükközést, sunnyogást nem szere-
tem, igaz, meg is jártam már párszor, hogy nyi-
tottságból elkottyintott terveimet mások lenyúl-
ták. De annyi baj legyen!

– Öröm hallani egy színésznõtõl, hogy a
hétköznapi szerepjátszás nem az õ színpada.
De átvisz-e néha a szerepeibõl a hétköznapja-
iba?

– Inkább fordítva. Bár ritkán van olyan szere-
pem, ami a valóságban, hús-vér alakban is én
volnék. Az eddigi pályámon talán a Hegedûs a
háztetõn Hódelje állt legközelebb – legkisebb
húgomat ott a lányom játszotta –, meg Kincses
Elemér Csatorna címû darabja – ebbõl film is
készült Sasnak útja az égen címmel –, de na-
gyon szerettem a Gõzben játszani, A makran-
cos hölgyben Biankát, a Phaedrát, a Salemi
boszorkányokat. Ezek mind olyan szerepek,
amelyek megérdemelnének egy kissé elmélyül-
tebb felidézést, de azt hiszem, a legfontosabb,
hogy nagyon jó volt eljátszani ezeket, s olyan
emberek vettek körül, akik társaim voltak ab-
ban a nagyon jó színpadi közérzetben. És ez va-
lóban minden egyébnél többet ér.

Molnár Judit

gyek különbséget egy darabbeli karakter és
aközött, amilyennek én ismerem magam. A
Három nõvérben például én Irina-lelkûnek
képzeltem magam, de Natasa szerepét kaptam,
és nagyon megszerettem. Ugyanígy jártam Az
arany ember Athalie-jával is. S hogy mégis em-
lítsek két olyan szerepet, amiben szívesen ki-
próbáltam volna magam: a Sirály Ninája és
Blanche A vágy villamosában. Ezek már „el-
mentek”, de nem is baj, hiszen az a százszáza-
lékos szakmai szempontom, hogy jól érezzem
magam az illetõ szerepben, azt ugyanis azonnal
érzi a nézõ.

– Említette, hogy a versektõl jutott el a
színpadig – nem gondolt egyéni versmûsor-
ra? És az egyszemélyes kísérlet, az F. E. Val-
lomások?

– Gyerekkoromban Petõfi volt a kedvencem,
késõbb, egészen máig, Radnóti. De nem va-
gyok híve az egyszemélyes elõadásnak, mivel
közösségi mûfajnak tartom a színházat, olyan-
nak, mint egy terápia. Sokan meg is döbbentek
a Tasnády-Sáhy Péter F. E. Vallomások mûvé-
nek maximális õszinteségén, emellett az öltözõ
túl zárt közege, nagyon közel a nézõkhöz, nem
váltott ki egyértelmû tetszést, pedig színészként
is jó volna egyre tökéletesíteni az önismeretün-
ket. Gyermekkorom óta folyamatosan érzem,
hogy mind szellemileg, mind fizikailag tartanom
kell magamat, hiszen a színészet számomra
egyértelmûen hivatás, nem szakma. Érdekes-
ségként említem, hogy jártam gerincjóga tanfo-
lyamra, sõt most már oktatom is, illetve azzal a
néhány emberrel, akik járnak, ha egyeztetni si-
kerül az idõpontokat, szívesen foglalkozom,
ahogy a színház körül forgolódó fiatal tehetsé-
geket is nagyon szeretem. Mindent összevéve,
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A Kortárs
színpadon

az Ibolya
címszerepében

szerette meg
a váradi közönség

Kádár Kataként,
ugyancsak

a Kortársnál

(folytatás az elõzõ oldalról)

Hivatás, nem szakma!
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A szenvedélyes gyûjtõ, Tóth László szívesen
beszélt a várbeli kiállításon a különbözõ fajtájú
és méretû kaktuszairól, de elmondta azt is,
hogy ez csak töredéke hatalmas gyûjteményé-
nek. Augusztusban felkerekedtem hát, hogy a
helyszínen, kügypusztai otthonában nézzem
meg ezeket a különleges növényeket. Az
egyik kereskedelmi tévécsatorna stábja éppen
faggatta a házigazdát, addig felesége, Tóth Ilo-
na mesélt magáról, és mutatta meg a portát,
ahol felcseperedett:

– Kügyön születtem, ebben a házban. A
szüleim földmûvesek voltak, szegényparasz-
tok. 1974-ben bekerültem a városba, ott is-
merkedtünk meg a párommal, aki váradi. Há-
rom évvel késõbb meg is esküdtünk. Tizenhá-
rom esztendõt dolgoztam mint szövõnõ há-
rom mûszakban. Közben estin leérettségiz-
tem, és elhelyezkedtem a kereskedelemben,
22 esztendeig dolgoztam ott. Harmincöt le-
dolgozott év után mentem nyugdíjba. A kak-
tusz nevelését elõször a panelben kezdtük az
erkélyen, aztán azt kinõttük, mint ahogy az
anyósom erkélyét is. Utána télire ideköltöztet-

tük a növényeket az üvegházba. Ideköltözé-
sünkig a szüleim mûvelték a kertet, elsõsorban
krumplit termesztettek, de minden megter-
mett itt, ami a konyhába kellett. Nekem is
vannak itt növényeim, de korántsem annyi.
Ami cserépben van, minden kaktuszunk leke-
rül az üvegházba, de vannak kint telelõk is.
Most úgy fogták ki, hogy kevés a virág, de
van, hogy virágba borul minden asztal, és
olyan szép színekben pompáznak, hogy olyat
egy festõ se tudna kikeverni. Nincs kedvenc, a
látogatóknak mindig a virágzó kaktusz a leg-
népszerûbb.

Aztán a házigazda is megérkezik az interjú
végeztével:

– Elnézést – mentegetõzik –, váratlanul be-
állítottak a tévések. Szatmárba akartak menni
egy húsevõnövény-gyûjteményt filmezni, de a
polgármester úr mondta nekik, ne menjenek
olyan messzire, mert itt is él egy „kaktuszos
ember”, annak a kertje is tele van növényrit-
kasággal. Bihar megyében most ez a legna-

Kaktuszcsodák
Kügypusztán

Gazdag programok csábítottak át Váradra
az idei Szent László Napok utolsó
hétvégéjén. Ott találkoztam
TÓTH LÁSZLÓVAL és kaktuszgyûjteményének
egy részével.

Egy Eriocactus leninghausii 1978-ból 

A Tóth házaspár
a termését érlelõ
kivifájuk elõtt
a házuk udvarán


(folytatás a következõ oldalon)
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és hagyományosan szaporítják a növényeket.
Annak, aki kaktuszgyûjtéssel szeretne foglal-
kozni, elsõsorban azt kell tudnia, honnan szár-
mazik a növénye. Én olvastam, tanultam a
könyvekbõl. 1990 óta könnyebb volt a ma-
gyar szakirodalomhoz is hozzáférni, de a lé-
nyeget a holland szakkönyvekbõl is kihámo-
zom, hogy egy-egy növénynek hány tövise
van, milyen magas, milyen színû a virága.
Nemzetközi nyelv ez annak, aki ezzel foglalko-
zik. Most már kevesebbet vásárolok, mint ré-
gen, esetleg csak ritkaságot, de azt sem min-
denáron. A múltkor felfedeztem egy különle-
ges növényt Hollandiában. Megkérdeztem,
mivel „tápozták”, de azt mondták: titok. Na,
ha titok, akkor tartsátok meg magatoknak,
gondoltam. Minek hozzam haza? Ha nem tu-
dom neki ugyanazt nyújtani, amit addig ka-
pott, akkor elpusztul…

gyobb gyûjtemény, de voltak ennél sokkal na-
gyobbak. Nagymamámék szomszédjának,
Miklós Gyuri bácsinak volt a legnagyobb gyûj-
teménye a Partiumban, de voltak itt mások is,
akik ennek a szenvedélynek hódoltak:
Árgyelán Gabi, Kuki Ottó, Bélárdi Géza,
Kozora Laci bácsi. Miklós Gyuri bácsitól kap-
tam az elsõ hajtásokat öt-hatéves gyerekként.
Kitartott ez az érdeklõdés a ’60-as évek köze-
péig, aztán iskolába mentem Kolozsvárra,
majd katonának. A leszerelés után kezdtem új-
ból. 1976-ban már volt kaktuszom. Van a
gyûjteményemben két Eriocactus leninghau-
sii is 1978-ból. Ezt jól megjegyeztem, mert
csak egy esztendõvel idõsebbek, mint a fiam.
Ezeket nem is szívesen adnám el, de ha vala-
ki nagyon ragaszkodna ehhez a fajtához, meg
tudnánk egyezni, mert itt vannak ezek a na-
gyobb sarjak mellettük, ezek is elmúltak már
húszévesek.

– Nem túl drága hobbi a kaktuszgyûjtés?
– Most már megtermelem magamnak a

magokat, a sarjakat, de amíg vásárolni kellett
Nyugatról, bizony három-négy ritka magért
mélyen a pénztárcába kellett nyúlni. Régóta
ismerek belga gyûjtõt; kezdetben sokat jártak
hozzánk, de a felesége halála után mi me-
gyünk többször oda. Közben megnézegettünk
mindent, amit a szakmai fejlõdés miatt fontos-
nak gondoltam. Jártunk a bécsi, budapesti,
debreceni, müncheni, bonni, brüsszeli arboré-
tumokban, Leidenben, a tulipánok hazájában,
és felkerestük a Haage-féle gyûjteményt is Er-
furtban. Ez az elsõ jelentõs európai kaktusz-
kollekció. Itt nem a modern holland technoló-
giát használják, kevés vegyszerrel dolgoznak,

|zöldövezet

A melokaktusz
csak akkor hoz
virágot, majd
termést, amikor
a tetején kialakul
a chefálium, amit
bóbitának is
neveznek
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Az anyósszék

(folytatás az elõzõ oldalról)

Kaktuszcsodák Kügypusztán



Egy érdeklõdõ Berettyóújfaluból



lõle kisebbek, de ez nem „óvoda”, mert van-
nak növények, amelyek nem nõnek olyan
nagyra, többesztendõsen se lesznek nagyob-
bak egy közepes almánál, míg a gruzoni egy
futball-labdánál is nagyobb lehet. Ezt a fehér
echeveriát szeretik most a menyasszonyok,
nem is tudom, mire használják, esküvõi cso-
korhoz vagy asztali dísznek, de viszik. Igyek-
szem csoportosítani a növényeket, itt a kert
középsõ részén például a dél-amerikaiak és a
közép-amerikaiak sorjáznak egymás mellett.
Itt van az Éj királynõje, ez Orosházáról érke-
zett, Kiss Lászlótól kaptam. Éjjelre nyílik ki,
ezért is hívják így, de nagyon szép virágot hoz.
Itt vannak az oszlopkaktuszok, a vatta- vagy
más néven õszapó kaktusz. Olyan, mint egy
öregember zilált haja, de benne van a tüske.
És itt vannak a csodakaktuszok, ezek szép vi-
rágaikról kapták a nevüket. Olyan a bimbójuk,
mint a hal pikkelye. Az anyósszék harmincöt
éves, kényelmetlen ülés esne rajta a tüskék
miatt. A legnagyobb házi virágrekord sokáig
27 centiméter volt, aztán ez a fajta, amiért
nem adtam volna egy banit sem, megajándé-
kozott egy 30 centis csodával.

– Hogyan látja a gyûjtemény jövõjét?
– Ezen még nem gondolkodtam. Tizenkét

éve költöztünk ki, s amióta elõnyugdíjas va-
gyok, több idõm van a vendégek fogadására
is. Az idén nagyon sok vendégem volt a Feke-
te-tengertõl egészen a luxemburgi határig. Na-
gyon tetszett nekik a sziklakertem, de a jég el-
verte belõle a legszebbeket. Nem tudom,
hányfajta növényem van, amíg 100-150 volt,
addig nyomon tudtam követni, de ma már
nem. Voltam Debrecenben kiállításon a virág-
karneválon, megmutattuk magunkat Szatmár-
németiben, Nagybányán, Érmihályfalván,
Székelyhídon, Váradon is. Bukarestig nem
mentem el, az nagyon messze van nekem és
a növényeknek is… Hogy hány darab van?
Három-négyezer. Minden vasárnap ott va-
gyunk az ócskapiacon, a legközelebbi kiállítá-
sunk pedig Berettyóújfaluban lesz, október vé-
gén vagy november elején.

Kocsis Csaba

– Mit kell tudni a gyûjteményérõl?
– Nemcsak kaktuszokat, hanem pozsgáso-

kat is gyûjtök. Utóbbiak bármelyik kontinen-
sen lehetnek õshonosak, ám a világszerte is-
mert összes kaktuszfajta Amerikából került a
többi földrészre. Sajnos nálunk a kaktuszok
termése nem érik be. Fél évet a sivatagban
dolgoztam, egy évet Tripoliban. A fügekak-
tusznak is nevezett opuntia gyümölcse igen
kelendõ volt Afrikában. Líbiában egy-másfél
dinár volt az ára egy tálcányinak. Ott sem fon-
ták kolbászból a kerítést, de kaktuszból igen.
Ha nem látom a saját szememmel, el sem hi-
szem. Az arab a mezsgyébe húzta a mélye-
dést, a négy-öt éves gyerekek mentek utána,
és belehelyezték az ágyásba a nagy kaktusz-
szárakat, majd jött vissza az apjuk, és betemet-
te homokkal. Három méter magas kerítés lett
belõle. Csak a skorpió, a veréb és az egér ju-
tott át rajta, más nem. Én is hoztam egy haj-
tást belõle, de sajnos egy télen elpusztult. Ta-
vasztól õszig a kertben vannak a növényeink.
Ezek itt az idõsebb mamilláriák. Vannak be-

zöldövezet|

A fehér echeveriát
szeretik most
a menyasszonyok

Tripoliban nem
kolbászból volt

a kerítés

Kozora Laci
bácsival és Miklós
Györggyel egy régi

képen
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1916-tól tüzérként részt vett az I. világhá-
borúban, ott szerzett betegsége következtében
1918-ban fiatalon, mindössze 32 évesen,
munkássága teljében halt meg.

Nagyváradi épületei

Mende Valér jelentõs, bár méreteikben ki-
sebb lakóházakkal gazdagította Nagyvárad
századfordulós építészetét. Legjelentõsebb al-
kotásai: a Nemes-ház (1909, a Dudek sikátor,
ma Zamfirescu utca 10. szám); a Nagyváradi
Agrár Takarékpénztár épülete (1910, a Rima-

Mende Valér felsõfokú tanulmányait a buda-
pesti Királyi József Mûegyetemen végezte, ott
szerzett oklevelet 1908-ban. A magyar népi
építészet volt legnagyobb hatással munkásságá-
ra, de a kortárs angol és finn építészek – Olb-
rich és Hoffmann – is befolyással voltak rá. Épí-
tészet mellett festészettel és grafikával is foglal-
kozott. Grafikáival több kiállításon szerepelt.

Egyetemi évei alatt a Fiatalok köréhez tarto-
zott. A csoport tagjaként részt vett az 1907-es
mûegyetemi kiállításon, többek között Kós Ká-
rollyal és Zrumeczky Dezsõvel. A csoport tag-
jai közül késõbb Györgyi Dénessel dolgozott
együtt. Tanulmányainak befejezése után rövid
ideig Párizsban, majd Londonban tartózkodott.

1909-ben önálló irodát nyitott, ekkoriban
leginkább Nagyvárad és Kecskemét számára
tervezett. Az utóbbi városban egyebek mellett
a református fõgimnázium és jogakadémia
épületét (1910), illetve az evangélikus egyház
bérházát, a Luther Palotát (1910) emelték ter-
vei alapján.

Egy elfeledett építész
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Mende Valér
mûépítész

Az egykori Nagy-
váradi Agrár
Takarékpénztár
példásan felújított
homlokzata

A képeslap közepén
látható a Nemes-ház

Nagyvárad városképének egyik jelentõs
formálója volt az éppen 130 éve, 1886.
szeptember 4-én született MENDE VALÉR
mûépítész, grafikus, a magyar szecessziós
építészet egyik meghatározó személyisége.
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nóczy, ma Iosif Vulcan u. 7.); a Bihar Megyei
Takarékpénztár (homlokzatátépítés, 1910, a
Kossuth, ma Independenþei u. 3.); az Ertler-
ház (1910, Pavel utca 8.); a Róth-ház (1912,
Zöldfa, ma Vasile Alecsandri u. 3. szám).

Váradi épületeire is jellemzõ többé-kevésbé
az, hogy magas, meredek hajlású, gazdag ha-
tású tetõket készített, a lehetõségek szerint bõ-
ségesen alkalmazott faszerkezetet, a látható ré-
szeken faragással megdolgozva. Ez leginkább a
Pavel utcai Ertler-házra jellemzõ. A külsõ falfe-
lületek egyszerû anyagokból képzettek, díszíté-
sükre legfeljebb majolikát vagy sgraffitót hasz-
nált – mint a Kossuth utcai átépített bankház

homlokzatánál –, azt is nagyon szerény mér-
tékben. A sík felületek díszítése helyett inkább
a részlettömegek gazdagítására törekedett.

A Mende Valér által elsõként tervezett
nagyváradi ingatlan a Nemes-ház. Ez a Dudek
sikátor 10. szám alatti, Teleki utca sarki két-
emeletes lakóház az orommezejében elhelye-
zett nagy ovális fémbetét felírása szerint
1909-re készült el. Kivitelezõje az Incze Lajos
és Társa mérnöki és vállalati iroda volt. Sajná-
latos, hogy napjainkra ennek az épületnek az
állaga igen leromlott. Vakolatának nagy része
már lehullt, emiatt félõ, hogy végleg eltûnik
még az a kevés sgrafittószerû, geometriai for-
mákból komponált díszítés is, ami ma még lát-
ható. Hogy milyen lehetett újkorában? Arra a
mellékelt képeslap alapján következtethetünk.

A Rimanóczy (Iosif Vulcan) utca 7. szám
alatti egykori Nagyváradi Agrár Takarékpénz-
tár Rt. többszintes épülete 1910-re készült el
úgyszintén Incze Lajos cége kivitelezésében.
Nemrég példásan felújították, elõzõleg felszín-
re kerültek a rég bevakolt sgraffito megoldás-
sal készített díszítései. Eredeti állapotában az
oromzat tengelyébe vésve még olvasható volt
az épület elnevezése is. Ezt nem hozták hely-
re, talán joggal, hiszen ma már nyoma sincs
benne az agrár takarékpénztárnak…

A Kossuth (Independenþei) utca 3. szám
alatti egykori Bihar Megyei Takarékpénztár
homlokzatát is nemrég újították fel, pótolva az
elpusztult szgraffitószerû díszítéseket. Ez utób-
biak adtak Mende Valér elképzelése szerint
szecessziós jelleget az eredetileg 1871-ben
épített ingatlannak. A már említett homlokza-
ti átalakítást 1910-ben végezték.

A Pavel utcai Ertler-ház is 1910-re épült fel.
Ezt is az Incze Lajos és Társa mérnöki és vál-
lalati iroda emelte. Külön említést érdemelnek
az épület középsõ tengelyének utolsó szintjén
levõ fedett erkély faragott oszlopai, illetve a
bejárati ajtó feletti színes ólomüveg ablak. Saj-
nos az egész épületkülsõ nagyon elhanyagolt
állapotba került, vélhetõen megléte alatt soha-
sem kerítettek sort a restaurálására.

Mende Valér egyes munkáiban a német és
osztrák premodern építészet hatása válik
meghatározóvá. Ennek egyik legjobb példája
a nagyváradi Zöldfa (Vasile Alecsandri) utca 3.
szám alatti Róth-ház. A kivitelezõ 1912-ben
itt már Incze Lipót volt. Az épület aránylag ma
is jó állapotban található, de ráférne egy hite-
les felújítás. A Zöldfa utca közelgõ rehabilitáci-
ója részeként ezt tervbe is vette az önkor-
mányzat.

Péter I. Zoltán
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Szegény szobafestõ fiaként látta meg a nap-
világot Bihari Sándor a ma Diófás (Nucet) vá-
roshoz tartozó Rézbányán (Bãiþa). Kicsi korá-
ban szülei Nagyváradra költöztek, õ maga
Váradot tekintette szülõvárosának. Szinte ha-
marabb kezdett rajzolni, festeni, mint írni.
Szépérzéki csodálatának elsõ tárgya egy sült
csirkét megörökítõ kocsmacégér volt. A temp-
lomokban látott szentképek valósággal elbûvöl-
ték, nem is akarta hinni, „hogy azokat emberek
csinálták”. Kései önéletírása szerint: „Én csak
azt éreztem, hogy egy képet esetleg le lehet
másolni. Hisz én is minták után rajzoltam – s én
mûvésznek azt képzeltem, aki a másolást a leg-
magasabb fokra bírja vinni.”

Kitiltották a toprongyost

Tizennyolc évesen néhány krajcárral a zse-
bében felment Budapestre. Mindenáron festõ-
növendék szeretett volna lenni, s hogy megél-
hessen, retusõri munkát vállalt egy fényképé-
szeti mûteremben. Nappal dolgozott, utána egy
társával belopózott „festészeti tudást lopni” a
Mintarajziskola esti tanfolyamára, amit akkori-
ban Székely Bertalan vezetett. A két topron-
gyos potyadiák nem maradt észrevétlen, két
hét elteltével kitiltották õket az intézetbõl.

Végül sikerült annyi pénzt összekuporgatnia,
hogy beiratkozott a bécsi a festõakadémiára. Itt
is elszegõdött egy magyar fényképészhez fél
napra retusõrnek. Kenyéradó gazdája felfigyelt
Bihari tehetségére, és elõnyös ajánlatot tett ne-

ki: inkább alkalmazza egész napra, s annyi fize-
tést ad, hogy egy-két év alatt összegyûjtheti az
akadémiára kellõ összeget. Így is történt: „Két
év alatt képes voltam 600 forintot szerezni. Ez-
zel az összeggel zsebemben búcsút mondtam a
fényképésznek, és bevonultam mint rendes lá-
togató az akadémiába. Igazi mûvésznövendék
lettem!” – írta visszaemlékezéseiben.

Bár sikerrel vizsgázott, rá kellett jönnie, hogy
a bécsi akadémia túlságosan elméleti ahhoz,
hogy igazi mûvésszé fejlõdjék, ezért Párizsba
vágyott. Talált egy szerény mecénást egy hiva-
talnok személyében, viszont a tõle kapott pénz-
zel hazatért Nagyváradra súlyosan beteg édes-
apjához, és télikabátot vett belõle neki. Azt re-
mélte, hogy arcképrendelésekbõl szerezhet an-
nyit, hogy tanulmányait folytathassa. Három
küzdelmes évet töltött otthon, 1883-ban ismét
Pestre ment, s újra arcképeket gyártott a napi
kenyérért. Két év múltán jutott el Párizsba, és
Jean Paul Laurens iskolájába lépett be. Végre
észrevették tehetségét, a Kereszttûzben címû

Bihari Sándor
festõmûvész
Rézbánya, 1855. május 19. – Budapest, 1906. március 28.

Egyik méltatója, Fónagy Béla szerint
az ifjan nyomorgó mûvész a pálya
csúcsára érve népszerûségben Munkácsy
Mihállyal vetekedett. Nagyvárad városa
tõle rendelte meg a Zsigmond és Ulászló
találkozása Szent László sírjánál címû
festményt a városháza nagytermébe.

Bihari Sándor: Önarckép
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képét elküldte az országos kiállításra (1885), és
a király megvette azt születésnapi ajándékul a
trónörökösnek.

A képen átok van

Másfél évi párizsi tanulás után hazajött, és
barátjával, Deák-Ébner Lajossal Szolnokra
ment. Úgy érezte, hogy igazi magyar képet,
mint amilyet õ szeretett volna festeni, csak itt-
hon, magyar környezetben, magyar típusok
után festhet – írta méltatója, Fónagy Béla a Mû-
vészet hasábjain a múlt század elején. Szolnok
akkoriban még úgyszólván föl nem fedezett szi-
gete volt a magyar mûvészetnek. A legnehe-
zebb a modell kérdése volt, leginkább csak a ci-
gányok voltak kaphatók e célra, azok között is
jobbára csak a férfiak, így lettek a cigányok a
„magyar típus” képviselõi, sõt így kínálkoztak
önként a cigány képtárgyak is. Biharinak Szol-
nokon festett elsõ képe, a Bíró elõtt ezek közé
tartozik. Az 1886. õszi fõvárosi kiállításon egy-
szerre három, Szolnokon festett képével szere-
pelt. A legnagyobb sikert a Bíró elõtt aratta, el
is adta, s pár hónapi pesti tartózkodás után, mi-
alatt talán legjobb arcképét festette, Velencébe
ment.

Pénzhez jutva, tavasszal egy kis tanulmány-
utat tett Hollandiában, Belgiumban. A nyarat
azonban itthon töltötte. Egy kis román faluból,
nem messzire Nagyváradtól, Bondoraszóról írta:
„Gyermekkori emlékek ébrednek itt bennem.
Ezért szeretnék itt egy képet festeni.” Egy jele-
net a szabadban, oszlott világításban a föladat,
amit maga elé tûz, s megfesti egyik legeredetibb
képét, az Oláh temetést. „Egy képet sem festet-
tem még ily könnyen. Tizenhét alak van rajta,
már csaknem miniatürfestés.” Az 1888-as õszi
kiállításon azonban nem érte el vele a várt sikert.
Egyik levelében maga ír kritikát róla: „Értem,
miért nem tetszett a kép Pesten. Bár olyan kva-
litásai vannak, melyeket szeretek, egészben
mégis, ha helyesen fejezem ki magam, hiányzik
a képbõl a plaszticitás, mindenekfölött pedig árt
neki a kis méret. Komoly tárgyú képet nagyban
kell festeni, hogy hasson.”

Évekig függött a kép eladatlanul mûtermé-
ben, mirõl humorosan emlékezett meg. Azt ír-
ja, hogy az oláh pópa, kinek érdekes feje úgy-
szólván a képre inspirálta, nem akart ülni, mert
félt, hogy elkárhozik, ha lefestik. Mi több, pré-
dikációjában hasonló indokolással a népet is el-
tiltotta a modellüléstõl. Megfestette hát a pópát
emlékezetbõl. Alig vette azonban ennek neszét
a pópa, eljött tiltakozni, és perrel fenyegetõ-
zött. „A pópa mai napig még nem perelt be. El-
kárhozott-e? Nem tudom. De a képen átok van
– még ma is birtokosa vagyok.”

A nagy megbízás

Az 1893-as téli kiállításon Az õ nótája címû
festménye elnyerte az állami aranyérmet. A ki-
tüntetés nem annyira a képnek, mint inkább a
mûvész egész mûködésének szólt. A millenni-
um éve újabb kitüntetést hozott számára, a Fe-
renc József-rendet és még elõbb egy nagyobb
megbízást Nagyvárad városától: Zsigmond ki-
rály a nagyváradi székesegyházban Szent Lász-
ló sírjánál fogadja Jagelló Ulászló lengyel ki-
rályt.

Az õt jellemzõ komolysággal fogott a kép-
hez. Templomenteriõrt keresett, a bécsi Szt. Ist-
ván templomot találta a legalkalmasabbnak. A
képnek már a millenniumi kiállításon bemuta-
tott vázlata a történeti vásznak egyik legjobbika
volt. Klotild fõhercegnõ vásárolta meg leányá-
nak, Mária Dorottya orléans-i hercegnõnek
nászajándékul. A kész kép pedig 1898-ban a
Vaszary-díjat nyerte el. A festmény Nagyvárad-
ra kerülve a városháza nagytermének dísze lett,
majd a múzeumba került, ahol jó ideje felteker-
ve rejtegetik. Gyenge másolata ma is megszem-
lélhetõ a városházán.

Bihari Sándor 1900-ban részt vett a Szolno-
ki Mûvésztelep megalapításában, s ennek nem-
csak életképeiben, de tájképeiben is egyik leg-
jellegzetesebb képviselõje lett. A küzdelem,
amit egy részben régibb hagyományokon ne-
velkedett mûvész folytatott, az 1890-es évek
magyar festészetének küzdelme volt. Festõnket
ez a küzdelem inkább magával sodorta, mint-
sem vezetõ szerepet juttatott neki. Az õ mûvé-
szetének súlypontja korábbra, a ’80-as évekre
esik. Festészetünk e korszakát inkább az ala-
posság, többé-kevésbé akadémikus tudás, mint
a merész zsenialitás jellemzi. Ennek a korszak-
nak tipikus képviselõje Bihari mint a realizmus
egyik szárnybontója. És mint ilyennek jutott
hely neki a magyar festészet fejlõdésében.

Szilágyi Aladár összeállítása
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Zsigmond
és Ulászló

találkozása Szent
László sírjánál
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Nem tudom, hogy a mûvészetek lélektaná-
val foglalkozók kutatták-e ezt a rejtélyes, alko-
tó és közönség közti kölcsönös összefonódást,
de nem is hiszem, hogy sikerülne közérthetõ
magyarázatot találniuk rá. Inkább példákat
mondanék, mert ékesszólóbbak minden böl-
cselkedésnél.

A racionális egyszerûséget, dísztelenséget
valló reneszánszt követõ barokkra még a
férfiparókák divatjában is a monumenta-
litás volt a jellemzõ: hatalmas épületek-
ben óriási termek – Rembrandt saját
tervezésû emelõszerkezeten festette a
mennyezet közeléig érõ képeit –, cso-
da-e tehát, hogy az északolasz nép-
költészetbõl a reneszánsz idején az
irodalmi divatba beemelt, szigorúan
tizennégy soros szonettel szemben a
barokkban az uralkodó irodalmi mû-
faj a több ezer soros eposz lett? A
költõ Zrínyi Miklós itáliai tanulmá-
nyai során ismerkedett meg Torqua-
to Tasso és Lodovico Ariosto diva-
tos hõskölteményeivel, illetve az Au-
gustus császár korabeli Vergilius ezek
mintájául szolgáló, Aeneis címû eposzá-
val. Ez utóbbinak magyarra átültetésével is
foglalkozott Zrínyi, s bár a fordítást nem fejez-
te be, dédapjának, a szigetvári hõs Zrínyi Mik-
lósnak a törökök elleni várvédõ harcát meg-
örökítõ Szigeti veszedelem címû eposzának
kezdõ sora, a „Fegyvert, s vitézt éneklek” egy-
értelmû utalás Vergiliusnak az Aeneas és kis
csapata latiumi honfoglalásáról szóló mûve
kezdõsorára, az „Arma virumque cano”-ra. A
barokk eposz terjedelmességére nem is kell
jobb példa, mint a szakaszok száma: 1566, a
szigetvári ostrom éve.

Másik elgondolkodtató példa, hogy a verses

mûvek mellett már a reneszánszban jelentkezõ
elbeszélések, illetve novellafüzérek után, a
monumentalitást hirdetõ barokkban jelenik
meg az elsõ modern értelemben vett regény,
Cervantes Don Quijotéja. A barokk írók elõ-
szeretettel használták a nem ritkán másfél-két
oldalon át kavargó megakörmondatot, ami-
nek az eleje nemhogy a végével nem volt még
köszönõ viszonyban sem, de már a közepével
sem. Az egyik ékes kivétel Pázmány Péter
bíboros, az ellenreformáció magyar vezéralak-
ja, aki szintén kedveli ugyan a körmondatokat,
de a reformáció során elvesztett hívek vissza-
szerzését célzó prédikációiban és ezek írott
változatában nem engedhette meg magának

az érthetetlenséget. Pázmány ellenpél-
dája a portugál Luis de Gongó-

ra, aki eposzában annyira bele-
bonyolódik önnön mondatai-

ba, hogy a zagyva beszé-
det, a halandzsát az ango-
lok mai napig gongoriz-
musként emlegetik.

A nagy korstílusok
soha nem egyik nap-
ról a másikra múlnak
ki, hanem nagyjából
száz év az úgyneve-
zett átmeneti idõ-
szak, amikor még él-
nek az elõzõ korszak
jellegzetességei, de
már jelentkeznek a kö-

vetkezõ korszakéi. Ez
alatt az idõ alatt jelent-

kezhetnek kevesebb vagy
esetleg több mûvészeti ág-

ra jellemzõ, külön nevet vi-
selõ, átmeneti stílusirányza-

tok, de történhet mindez „névte-
lenül” is.

A barokkot a rokokó százada követte,
a monumentálisból mindent lekicsinyítõ diva-
té, az ékszerdobozhoz hasonló kis palotács-
kák, intim együttlétekre szolgáló, kétszemé-
lyes szobácskák (budoár), a rövid, csengõ-bon-
gó dalok, az irodalmi levelek divatjáé. S ha
említettem a férfiak parókadivatját: a XIV. La-
jos vagy Moliere képeirõl ismert, majdnem de-
rékig aláhulló hajrengeteg, az allonge-paróka

IRODALMI DIVATKERGETÕ

„Korszakos” követelmény
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A minden mûvészeti ágra ható nagy
stíluskorszakoknak megvoltak azok
a követelményeik, melyeket
tulajdonképpen soha nem fogalmaztak
meg tételesen, mégis a befogadók
elvárásainak csak ezek betartásával
lehetett megfelelni.

Victor Hugo



is „összezsugorodik” a Mo-
zart-korabeli divatra, azaz
két hajcsiga a fül mellett
és hátul egy kis farkin-
ca. A barokk mûvekben
szereplõ mitológiai fõ-
isteneket is felváltják a
rokokóban a harmad-
negyedrangú, fürge
kisistenek és kisisten-
nõk.

Az 1789-es francia
forradalom aztán vég-
képp lesöpri a férfiak fe-
jérõl a parókát, és ese-
ményeinek, szereplõinek
újszerûségével trónra segíti
majdnem szintén egy évszá-
zadra az újabb „zsarnoki” köve-
telményekkel élõ romantikát,
melynek minden mûvéhez a megfejtõ
kulcs az uralkodó ellentétek felismerésén
át vezet. Természetesen nem elsõsorban a fe-
kete-fehér, angyal-ördög ellentétekrõl van szó,
hiszen az túl egyszerû és didaktikus volna.
Victor Hugo, a franciák talán legjelentõsebb
romantikus alkotója A párizsi Notre Dame cí-
mû regényében például keresztellentétet alkal-
maz, vagyis a szemben álló szereplõk fordított
külsõ és belsõ ellentétét: Quasimodo fizikailag
már-már ijesztõnek mondható, lelkileg, érzé-
seiben viszont angyalian szép. Phoebus kapi-
tány, ahogy neve is Apollóra utal, kimondott
férfiszépség, jelleme viszont gonosz és meg-
átalkodott. Vörösmarty Mihály a Csongor
és Tündében kiegészítõ ellentételezést hasz-
nál: Csongort, az álmodozó idealistát szolgája,
Balga tartja meg két lábbal a földön, és mint-
egy folyton emlékezteti, hogy vannak nagyon
hétköznapi dolgok, mint amilyen a táplálko-
zás, ami nélkül viszont még Tündérhon sem
érhetõ el. Ugyanez a helyzet a Tünde–Ilma
párossal, vagyis a két-két kiegészítõ ellentét
adja a hús-vér embert. Vörösmartynál marad-
va érdekes megfigyelni, hogy milyen termé-
szetbõl vett ellentéttel vallja meg mérhetetlen
szerelmét késõbbi felesége, Laura iránt. „Sze-
relmedért / Fa lennék bérc fején, / Felölte-
ném zöld lombozatját, / Eltûrném villám s
vész haragját / S meghalnék minden év telén
/ Szerelmedért. // Szerelmedért / Lennék
bérc-nyomta kõ, / Ott égnék földalatti láng-
gal, / Kihalhatatlan fájdalommal, / És némán
szenvedõ, / Szerelmedért.” Ha egyáltalán igé-
nyel ez a gyönyörû vallomás magyarázatot,
akkor a kérdésre, hogy mennyire szereti vá-

lasztottját, egyszerû a válasz: amekkora
a távolság a bérc csúcsán lévõ fa és a
bérc alatti mélységben lévõ kõ között.

Nyugat-Európában az 1848-as
forradalmak után a romantika el-
veszti jelentõségét, nálunk viszont,
épp a tragikusan gyors vérbe fojtás
miatt gyakorlatilag a század végéig
él az utóromantika. Viszont az el-
lentételezés követelménye már ko-
rántsem olyan erõteljes, mint az
1830-as évek romantikus fénykorá-
ban. A legjobb példa Madách Imre

Az ember tragédiájának szereplõ-
szerkezete: már nem két-két komple-

menter páros viszi elõre a cselekményt,
hanem csak három fõ. Idõközben ugyan-

is – a párhuzamosan megjelenõ realista di-
vat hatására – már lehetett árnyaltan jelle-

mezni a szereplõket, de Madách ezt az ár-
nyaltságot még csak Éva alakjában alkalmaz-
za, aki a legszélesebb skálán mozogva, min-
den színben más és más, Ádám viszont, „a te-
remtés koronája” változatlan, mindvégig tö-
retlenül követi a kezdetekben meghatározott
célját. Mellette elengedhetetlen Lucifer alakja,
aki hol segíti, hol visszahúzza, de mindvégig
gondolkodik a folyton cselekvõ Ádám mellett
és nem ritkán helyette.

Jókai Mór tevékenysége is az 1848–49-es
események után teljesedik ki, és bár mûveinek
nagy részében használja a romantikus ellenté-
teket, de sajátosan alkalmazva: legismertebb
regényeiben olyan nagyformátumú pozitív
hõst alkot, akinek ellensúlyozására több nega-
tív szereplõre van szükség. A két legbeszéde-
sebb példa A kõszívû ember fiai és a Fekete
gyémántok. Elõbbiben Baradlaynénak négy
ellentéte van, két férfi – férje, a „kõszívû” Ba-
radlay és Ridegváry – és két nõ – a Planken-
horst hölgyek. Berend Iván pedig szellemileg
és fizikailag is kiemelkedik környezetébõl: a fi-
zikai ellenlábasa az a Szaffrán Péter bányász,
akit a mai szóhasználattal izomagyúnak mon-
danának, szellemi ellenfele pedig a gyémánt-
agyú, de férfiatlan bankár, Kaulmann Félix.

Fölösleges okoskodásnak tûnhet, de én
idõnként el-eljátszogattam a gondolattal, hogy
tömörséget, szikárságot kedvelõ korunkban
hogy is alakulna az említett mûvek szereplõ-
szerkezete, ki kivel állna szemben, ha egyálta-
lán volna szembenállás, és nem csupán belsõ
énjével viaskodna-e a fõszereplõ?! Képzelet-
ben bármit el lehet játszani, igaz, hogy sok ér-
telme nincs.

Molnár Judit
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A Rett-szindróma a központi idegrendszert
érintõ fejlõdési rendellenesség, következmé-
nyei közül a legsúlyosabb a mozgásfejlõdés el-
maradása és az értelmi fogyatékosság. Mivel a
betegség oka az X-kromoszómán található hi-
bás gén, így csak lánygyermekeknél jelentkezik
ez az ötven éve felfedezett, Andreas Rett bécsi
gyermekneurológusról elnevezett, nagyon rit-
ka tünetegyüttes. A nagyszalontai Makaiék kis-
lánya is ezzel a ma még gyógyíthatatlan kórral
él, ezért a család kapcsolatban van a hasonló
problémákkal küzdõkkel, valamint tagja a ma-
gyarországi Rett Szindróma Alapítványnak,

amely rendszeresen szervez szülõtalálkozókat.
Egy ilyenen került szóba a nagyszalontai tábor
megszervezésének ötlete, és örömteli fogadta-
tásra talált a családok körében, így Böjte Csa-

A Szent Ferenc Alapítvány égisze alatt idén
is különleges tábornak adott otthont
a nagyszalontai gyermekotthon. Böjte
Csaba támogatásával, a helybeli Makai
család és a Magyar Rett Szindróma
Alapítvány szervezésében Rett-szindrómás
lányok és családtagjaik töltöttek néhány
napot a hajdúvárosban.

Makai Mónika,
az egyik fõ

szervezõ

Hidroterápia
a nagyszalontai
strandon
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Szeretettábor
Rett-szindrómásoknak



van, de azt gondolom, hogy a Rett-szindró-
más lányok életének is van célja, hiszem, hogy
õk is okkal születnek erre a világra, és a Jóis-
tennek terve van velük. Szerencsére sokan tá-
mogatják ezt a programot, sok segítõnk, ön-
kéntesünk van, szívesen jönnek közénk.”

A kezdeményezésnek a tervek szerint lesz
folytatása, és jövõ nyáron is megrendezik majd
Nagyszalontán a szeretet ihlette táborozást.

Balázs Anita

ba ferences szerzetes áldásával idén immár
másodjára jöhetett létre a hasznos foglalkozá-
sokban bõvelkedõ esemény.

Az idei táborban 12 Rett-szindrómás leány
vett részt szeretteinek kíséretében a különbözõ
programokon. A lányok koruk szerint két cso-
portba osztva végezhették a fejlesztõ tevékeny-
ségeket. Önkéntes gyógypedagógusok segítet-
tek a gyermekek felügyeletében, õk tartották a
zeneterápiás foglalkozást és a kutyás terápiát
is. A hét során a fentiek mellett egy bohóc is
felkereste õket, volt hidroterápia a strandon és
számos egyéb fejlesztõ tevékenység.

Makai Mónika lapunknak elmondta, a tábor
célja idén is az volt, hogy alkalmat adjanak egy
kis kikapcsolódásra, ismerkedésre a hasonló
helyzetben lévõ sorstársaknak. „Nem könnyû
azoknak a családoknak, ahol beteg gyermek
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issé szelesre fordult az idõ tegnap
este óta. Amíg a gyógyszereit
osztó nõvérre várt, elnézte a kór-
terem ablakai elõtt bólogató fá-
kat. Platánok tartották az eget a

klinika kertje felett, ebben a szélvédett kis zug-
ban, ahol a fakózöld padokon kuporgók még
kapcsolatban érezhették magukat azzal a má-
sik, kinti világgal. A klinika falain kívül villa-
mos vágott rendet az autók között, emberek
sodródtak látszólag értelmetlen szétszórtság-
ban, míg a kis kertben ücsörgõk az idõ végte-
lenül lelassult ritmusában csak vizitre vártak,
vizsgálatokra, professzorra.

Most vegye be, szólt szenvtelenül a nõvér,
és ruhájának érintésétõl, amint az a feje fölött
áthajolva megigazította a párnáját, nagyanyja
keményítõszagú kötõje jutott eszébe. Amint a
két öreg platán közé feszített kötélen himbálja
a szél a mosást. Szeretem a platánokat, mo-
tyogta nyugtatótól kásás hangon.

Az öreg kertben, a nagymamánál, kis hinta
lengett a fa egyik vaskos ágán. Foltos kérgén
egybefutottak a zöldek, a szürkék és az ezüs-
tök, pont úgy, mint a többi platánén, ott a
strand felé vezetõ széles sétányon. Két sorban
feszültek a fák az égnek, õk a strand felé igye-
keztek a jobb oldalon, anyja szatyrából szinte
kibuggyant a gyümölcsök, törülközõk és nap-
olaj egyvelege. Türelmetlenül húzta apja ke-
zét, míg az megunva nyafogását, a nyakába
nem lódította. Táncolt a fák zöld hûvöse a fe-
je fölött, s mikor a nap végén hazafelé ballag-
tak, immár a másik oldalon, kékbe fordultak
az árnyékok fáradt szeme elõtt.

Platánoktól zöldellt a kis mellékutca, ami
késõbb az egyetem rajz tanszékéhez vitte, ahol
a rajzórák után órákig kuporogtak a padokon
barátaival, és kitárgyalták a modellek csípõ-
méretét. Ilyen képességekkel ne menjen vala-
ki mûszaki rajzolónak, szólt rá a tanára, amíg
õ színmintát kevert egy akthoz, melynek mo-
dellje késõbb a felesége lett. A csípõje íve, az
volt a legszebb rajta, merengett most hunyt
szemmel, és látta az asszonyt kibontott hajjal
feküdni a párnán. Akkor, azon az éjjelen fo-
gant a fiuk, amikor az a nagy vihar volt, és
nagyanyja megörökölt házára rászakadt az
egyik platán ága. A villámok fényénél látta a
nõ csípõjének drága amforavonalát, haja sát-
ra beborította egyik mellét. Vele voltak a leg-
szebbek a hajnalok, míg a fia ott szuszogott a

párnán, és õ merengve kereste rajta a maga
vonásait. „Szerencsés ember maga – vereget-
te meg a vállát a kiállítás szervezõje –, ilyen
gyönyörû családdal, ilyen tehetséggel.” A te-
hetsége, a kiállítások, a hírnév, a csodálók és
késõbb a tanítványok. „Mester”, lehelte a zöld
szemû, vörös lány, míg csókja alatt lassan be-
hunyta a szemét, és õ este otthon elnézte a fe-
lesége fáradt mosolyát, amint mosogatás után
magához öleli a gyereket.

Gyötrõdött és kereste az utat, úgy érezte,
képtelen a maga választotta béklyóban létezni.
Tér kell, szellõs és levegõs, amiben élni kezd a
perspektíva, kellenek a friss tapasztalatok. A
színek. Platánokat festett akkor, azon a dél-
után, amikor a mûteremben csendesen meg-
állt mögötte a felesége. Nem volt vita és han-
gos szó sem. Az asszony elengedte. Elegán-
san, ahogy élt. A válóperen a mûvész szemé-
vel nézte: arányos test, nyúlánk bokák, szépen
ívelt nyaka fölött laza kontyba tûzött hajában
fehér sávok. Ezen meglepõdött. Mikor õszült
meg ennyire, tûnõdött, de késõbb el is felejtet-
te, mert egy idõre minden idejét lefoglalta a
költözés. Méltányos, bólintott, és aláírta a pa-
pírt, amelyben lemond az asszony javára
nagyanyja platános házáról. „Tudod, hogy
bármikor jöhetsz” – nézett a szemébe a felesé-
ge, és mosolya mögött felvillant egykori szép-
sége. A volt feleségem, tûnõdött, míg búcsú-
zóul felmarkolt egy tüskés golyót a platán ágá-
ról, és elsietett. Már várták.

Utazott. Festett, tanult, kiállított. Aludt sátor-
ban, nyitott meg kiállítást Monacóban, festett
aktot gésáról és tizenéves maláj kéjlányról.
Kapcsolatai nyitottak voltak és felszínesek, más
íze volt a tanítvány csókjának és más a pultos
lány ölelésének, akit egy külvárosi kocsmában
szedett fel Moszkvában. Valami egzotikus vad-
ság lengte körül, õsz haját varkocsba kötötte,
lenvászon ingei szabadon hagyták nyakát, és
még megvoltak az izmai a hajdani kajakos élet-
bõl. Stílusa is változott, festõkéssel, vad mozdu-
latokkal dobta fel színeit, olyan erõvel, hogy né-
ha átszakadt a vászon. „Csak te tudsz így ölel-
ni” – búgta a nagykövet felesége egy kiállítás-
megnyitó utáni éjszakán, és õ, amint belecsó-
kolt a nyakába, hirtelen a felesége illatát érezte.
Friss, meleg pézsmaillatot, az ölelés illatát, az
esõ illatát ott, a kis házban, a platánok alatt.

Az asszony arcát kezdte keresni az emléke-
iben, de villanásokat látott csak, ismeretlen

Platán

K
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asszonyok arcából és testébõl rakta össze és
festette meg pár nap alatt. Akt a platánok
alatt. Az egyik legerõsebb képe, hüledeztek a
kritikusok, ha nem a legjobb, mondta a galé-
riatulajdonos, és lekötötte egy õszi kiállításra.

Talán még ott él, a régi házban, gondolta,
míg szálkás betûivel megcímezte a felesége
nevére a becsomagolt festményt. „Miért nem
jöttél el személyesen, hogy átadd? – búgott az
ismerõs alt a telefonban. – Várlak.” És kattant
a telefon.

Nem vitt virágot, az hülyén jött volna ki, az
ember nem visz virágot a volt feleségének,
csak egy üveg vöröset, az asszony kedvencét,
amire emlékezett. A szeme ugyanaz, a szája
is, és a simogatása is a régi. A keze vékony és
eres, és kontyában már kevés a barna. A tera-
szon ültek. „Pogácsát sütöttem, szereted még,
ugye?” – kérdezte, és két karjával felnyúlt,
hogy megigazítsa a haját. Szeretem, gondolta
õ, és arcát a szélbe fordította. Vihar közele-
dett. A platánok felnyögtek, és felborult egy
borospohár. Egyszerre hajoltak érte, és össze-
fejeltek. Megfogta a kezét. Belecsókolt a te-
nyerébe. Aztán leszakadt az ég.

Minden simább volt, mint képzelte. Estén-
ként úgy ölelték egymást, mint nagy veszede-

lembõl szabadult szeretõk, és amikor fél év
után hazaköltözött, megnyugvást érzett. Dol-
gozott. Már nem nagy lobogások vitték, csak
az egyenletes erõ.

Egy napon a régi mûteremben egy színbe-
állításon dolgozott, amikor hirtelen elvesztette
látótere felét. „Idegkimerültség, pihenjen töb-
bet” – mondta a professzor. Két hét múlva a
felesége a platán alatt találta eszméletlenül.
Beteg a Mester, jött a hír. „Agydaganat, talán
operálható – tárta szét a kezét a professzor. –
Reménykedjünk.” „Hazaviszem – mondta a
felesége egy reggelen –, ott szeretnék vele len-
ni, mikor elindul.”

Esténként otthon, a platánok alatt állították
fel a pihenõszékét. Már csak foltokat látott.
Fényeket és árnyékokat. A felesége kezét szo-
rította. A platánokról, suttogta, azt szeretném,
hogy a platánokról szórjon szét a szél a világ-
ba.

Aztán eljött egy reggel. Õsz volt. Megsár-
gult levelekkel dobálózott a két platán. Az asz-
szony fázósan húzta össze magán a kabátot.
Felnézett. Egy ágon kis dobozt himbált a szél.
„Eredj, szerelmem, eredj bátran” – gondolta,
és belépett a házba.

Szilágyi Perjési Katalin
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Szervusztok, Kedves Kis Barátaim!
Sosem lesz vége, ezt gondoltuk, de

elmúlt a nyár, a felszabadult kacagás,
az izgalmas, új élmények szerzésé-
nek ideje. Tartsuk meg a színes, egy-
szeri, megismételhetetlen pillanato-
kat emlékezetünkben…

Iskolakezdésre ilyen emlékeket
gyûjtöttek csokorba nekem a nagy-
szalontai gyerekek, akik a kézimun-
kával fûszerezett angoltáborban töltöt-
ték vakációjuk egy részét, játszva és ta-
nulva. Az ugyancsak hajdúvárosi költõpa-

lánta, az Arany János Elméleti Líce-
um volt IV. B-s tanulója, Szathmári

Zoltán versével és rajzával együtt
adom át Nektek szeretettel, és fo-
gadjátok szívesen a barkács-
ötletet is.

Szirmaim minden rezdülése
óvjon továbbra is titeket, szivár-
vány õrködjön fölöttetek, ahogy

rovatunk, illetve az azonos nevet
viselõ lap alapítójának, Both Abi-

gélnek az emléke fölött is.
Mákvirág

BARKÁCSOLJUNK!

Papírguriga
állatok

Mákvirág búcsúzik

Az üres papírgurigákat számtalan dologra tudjuk használ-
ni. A belõle fabrikált állatkákkal játszani is lehet, vagy aján-
dékba is adhatjuk, de asztaldísznek is jópofák. Kellenek hoz-
zá toalettpapír-gurigák, színes vastag kartonpapír, színes pa-
pírok, mozgó mûanyag szemek (hobbiboltban találunk), to-
vábbá csillámragasztó, ragasztó, olló.

A készítendõ állat jellegzetes testrészeit rajzoljuk le és vág-
juk ki a vastag kartonból (pl. elefántfület, mókusfarkat, pil-
langószárnyat stb.). A kartongurigát vékony színes papírral
bevonjuk, majd ráragasztjuk a testrészeket – füleket, szár-
nyakat, lábakat – és a szemeket. A csillámragasztóval díszít-
sük kedvünk szerint a figurákat, száradás után szépen csillo-
gó felületet ad.

Béla, a nyúl
Tegnap 6-kor hajnalban
Nyuszit láttam álmomban.
A fû mögül rám kacsintott,
Fehér fogakat villantott.
Rákérdeztem:
– Mondd csak, nyuszi!
Mi a neved, talán Gyuszi?
– Az én nevem Béla,
S kedvencem a répa!
– Szerencséd van, nyuszika,
Van számodra nasika!

Írta és rajzolta Szathmári Zoltán
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Az elmúlt évekhez
hasonlóan idén is kitárta
kapuit Nagyszalontán
a kézimunkával
fûszerezett angoltábor.
Kicsik és nagyok egy
héten át tanulhattak,
szórakozhattak együtt. 

A gyerekek évrõl évre nagy
örömmel vesznek részt a játszva ta-
nító foglalkozásokon, és a nap vé-
gén alig akarnak elszakadni a tábori
barátoktól. A kézimunkával fûszere-
zett angoltábor idei programjain
mintegy 80 gyermek vett részt. Kö-
zülük vállalkoztak néhányan, hogy
Mákvirágnak is elmeséljék, miért
szeretnek ebbe a táborba járni.

1. Hus Alexandra: – Én nagyon
jól érzem itt magam, szeretek részt
venni a tevékenységeken, és azt is
nagyon szeretem, hogy az oktatók

megengedik, hogy néha segítsek
nekik a feladatok kiosztásában. Ezt
szeretem a legjobban.

2. Szatmári Bence: – Jó ez a tá-
bor, mert legalább van, amivel elfog-

laljuk magunkat, és nem unatkozunk
otthon a szünidõben. Én az angolt és
a kézimunkát is szeretem, szóval szí-
vesen jövök ide minden évben.

3. Durkó Tamás: – Elég hangos a
tábor a sok gyerektõl, de még min-
dig csendesebb, mint az osztályom,
úgyhogy nekem kikapcsolódás itt

lenni. És persze a tevékenységek is
jók, a kézimunka és az angol is tet-
szik.

4. Szatmári Tamás: – Én mindig
is szerettem kézimunkázni, és az

angolórákat is szeretem, mert na-
gyon hasznosak. Már nagyon vár-
tam az idei tábort, és már most vá-
rom, hogy jövõre is jöhessünk majd
ide.

5. Mészáros Eszter: – Sok érde-
kes dolgot lehet itt megtanulni,
kézimunkatechnikákat és angol

nyelvet. Nagyon jól szoktunk itt szó-
rakozni, és új barátokat is szereztem
már, úgyhogy nekem tiszta haszon
ez a tábor.

Balázs Anita

Táborozni jó!
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A kerek világ mûvelõdéstörténészei igen tá-
voli adatokat tártak föl: azt, hogy a népek õs-
korában egyes számoknak különös jelentõsé-
get tulajdonítottak. Többnyire a 3-nak és a 7-

nek. A népmondákban a
királykisasszony három
ifjú közül a legkisebbnek
lesz a felesége, a hõsnek
három sárkánnyal kell
megküzdenie, és így to-
vább. Noha nem e népi
hit hatására cseleked-
tem, mégis úgy sikerült,
hogy lapunk utóbbi há-
rom számában anyanyel-
vünk új helyesírási szabá-
lyairól írtam, továbbá ar-

ról, hogy mondandónkat
igyekezzünk magyarul, az

idegen – fõként az angol –
szavak beiktatása nélkül megfo-

galmazni.
Ámde lássunk csodát! Amikor a

szép szóra biztató közleményem megírá-
sához kezdtem, kiderült, hogy éppen három
nyelvészeti, egyben népköltészeti tárgyra kívá-
nom felhívni az iskolába lépett diákok s a fel-
nõttek figyelmét: a szóláshasonlatok, a szólás-
módok és a közmondások kedvezõ használa-
tára. Például, ha egy fiú magatartásban, ízlés-
ben erõsen emlékeztet édesapjára, némi elis-
meréssel azt mondjuk róla, hogy az apja fia.
Az angol ezt másként fejezi ki: „egy forgácsa
a régi tõkének”. A magyar, amikor hosszúra
nyúlt beszédét be akarja fejezni, így kiált fel:
száz szónak is egy a vége! Viszont az angol
„a hosszú történetet rövidre vágja”. Népmesé-

inkben, ha a hõs lakatlan tájra téved, a hely-
beli így érdeklõdik tõle: Hol jársz te itt, ahol
a madár se jár? A németek pedig ekképpen
faggatóznak: „Miért jársz te itt, ahol a róka és
a nyúl jó éjszakát kíván a másiknak?”

Lám, más nemzetek beszédében is feltûn-
nek a már említett beszédelemek. Akkor miért
ne használjuk mi magyarok, hiszen beiktatá-
sukkal kifejezõbbé, élvezetessé tesszük mon-
dandónkat! Bátorításul és beszédünket díszí-
tendõ iktassunk be még néhány példát!

A szóláshasonlat stilisztikai jellegû, köz-
keletû nyelvi szerkezet. Íme egynéhány: Pis-
log, mint a miskolci kocsonyában a béka.
Szelíd, mint a galamb. Irigy, mint a kutya.
Annyira berúgott, hogy az eget is bõgõnek
nézte. Alszik, mint a tej. Alszik, mint a bun-
da. Utóbbi szólásunk régebbi keletû. A család
látogatója a hosszú lócára dobta bundáját,
majd a kalapját vagy kucsmáját a nyakrész fe-
lé dobta. Olyannak tûnt, mintha valaki ott
aludt volna.

A szólásmód a mint kötõszó kiküszöbölé-
sével arra szolgál, hogy egy közönséges szót
szemléltessen, helyettesítsen. A túlontúl taka-
rékos fogához veri a garast, a késedelmesnek
a középkorban körmére égett a gyertya, ha
Katalin kopog, a karácsony locsog, kevés a
vacsora, jó az éjszaka. Ez a hét is jól kezdõ-
dik, mondta a cigány, amikor hétfõn akaszta-
ni vitték. Utóbbit fõleg a németek, angolok,
spanyolok használják.

A közmondás a legismertebb és leghasz-
náltabb. Alapja a megfigyelés, amely a min-
dennapok tapasztalatából levonja a következ-
tetést, és jó tanácsot közöl hallgatójának. A
több ezerre rúgó halmazból idézzünk néhány
példát az a betûvel, hanggal kezdõdõk sorá-
ból: Addig nyújtózz, ameddig a takaród ér!
Akinek nem inge, ne vegye magára! Ara-
nyat adott, rezet nyert. Aki nem tud arabu-
sul, ne beszéljen arabusul!

A leírottakat a reformkor máig érvényes jel-
szavával zárom: Nyelvében él a nemzet! Így
igaz! Ha nyelve, beszéde elkorcsosul és nagy
számban használja az idegen szavakat, kifeje-
zéseket, lassanként megszûnik.

Dánielisz Endre

Három a magyar
igazság

|kultúra
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Jó kétezer évvel ezelõtt az akkori rómaiak
abban hittek, hogy „omne trinum
perfectum”, vagyis „az a teljes, ami három”.
Tudósaink kutatása nyomán kiviláglott, hogy
nyelvünkben ez az állítás „három a szent
szám” alakban nem is olyan régen, a XIX.
század derekán jelent meg.



ket a táborozók. Az idei helyszín sokáig bi-
zonytalannak látszott, de az utolsó pillanatban
a fürdõt megvásároló dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány jóvoltából a felújított strand területére
kvártélyozták be magukat. Nagy örömükre az
alapítvány által gondozott gyermekek is társul-
tak hozzájuk.

A júliusban lezajlott ötnapos tábor nemzet-
közi jelleget öltött, hisz a környékbeli gyerme-
kek között Belgiumból, Franciaországból, Ka-
nadából és Magyarországról érkezetteket is le-
hetett látni. Ilyen elõfordult már máskor is,
ezért a társalgás megkönnyítése végett angol-
nyelv-oktatást is beiktattak a programok közé.

Az idei tábor a tizedik volt a sorban, a be-
járatnál aranysárga lobogó várta a gyermeke-
ket, rajta a szivárványszín írás: „Méhike alko-
tótábor”. Csorján Melitta ugyanis hivatalos
formát adott a tábornak, létrehozta a Méhike
Alkotómûvészeti és Tehetségfejlesztõ Egyesü-
letet. A foglalkozások irányításában számos
segítõje akadt, magyarországi szakemberek
mellett eljöttek egykori tanítványai is, akik
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Méhikék táboroztak
Székelyhídon

Amikor még szárnyait bontogatta, az elsõ
ecsetvonások láttán már könnyû volt megálla-
pítani, hogy a székelyhídi Csorján Melitta ké-
pi világa sajátos. Dinamikus színbombái ré-
vén, a meghökkentés figurális elemeivel vál-
nak egyedivé alkotásai. Késõbb tovább érlelõ-
dött, tökéletesedett a „melittás”, világra fóku-
száló csodalátás vagy inkább rácsodálkozás. A
benne rejlõ spirituszt mások is felfedezték, a
most Debrecenben élõ, kétgyermekes, váran-
dós mûvészt több magyarországi bábszínház is
foglalkoztatja díszlet- és jelmeztervezõként.

A tanultakat és a génekben hordozott isme-
retet nem öncélúan használja, már több mint
tíz éve nyári alkotótáborokat szervez székely-
hídi és környékbeli fiataloknak: „nyomoz” a
tehetségek után. Az évek során a különbözõ
mûfajokban való kalandozás mellett a hagyo-
mányõrzés, a népmûvészet világába is terel-
gette a szépre fogékony gyermekeket.

Kezdetben a mûvelõdési házban találtak
otthonra, majd a strandra tették át székhelyü-

Tizedik alkalommal szerveztek alkotótábort
Székelyhídon gyermekek és fiatalok
számára. A rendezvény sikerén felbuzdulva
az alapító-fõszervezõ, CSORJÁN MELITTA
jövõre hosszabb táboroztatást ígér.

(folytatás a következõ oldalon)
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szintén mûvészpályára léptek. A gyermekek
grafikákat, kollázsokat, krokikat, agyagtár-
gyakat készítettek. Ez utóbbihoz egy kemen-
ce is dukált, helyben kiégették az alkotásokat.
A nemezelés, a gyöngyfûzés, a bábvarrás
szintén a népszerû foglalatosságok közé tar-
tozott, szintúgy az ének- és a tánctanulás is.
A tábor „Nyitva van az aranykapu” jeligéjére
elõbb mesét írtak a gyermekek, majd megfes-
tették a fantáziájuk szülte történeteket. Cso-
portokban, rotációs alapon folytak a tevé-
kenységek, így mindenkinek alkalma nyílt az
összes programban részt venni. A strandon
lévõ fehérre meszelt házikóknak is nekivesel-
kedtek, és életvidám, színes képeket festettek
a falaikra.

A táborzáró napra a gyermekek szüleit is
meghívták, kiállítást rögtönöztek az öt nap

alatt készült alkotásokból, majd zenés-táncos
mûsort mutattak be. Jövõre kéthetesre tervezik
a tábort, legalábbis igény és szándék van rá.

D. Mészáros Elek

Elõzõ lapszámunkban már írtunk arról,
hogy a Böjte Csaba ferences szerzetes által
létrehozott dévai Szent Ferenc Alapítvány
megvásárolta a székelyhídi termálstrandot.
Alig telt el néhány hét, és Csaba testvér ismét
hírértékû munkálkodásba kezdett a kisváros-
ban és környékén. Az alapítvány tevékenysé-
ge sokáig a Székelyföldre összpontosult, de
újabban az Érmellékre is egyre több figyelmet
fordítanak, s ez mindenképpen hasznos. Vala-
ki meg is jegyezte, hogy amire Böjte Csaba rá-
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teszi a kezét, arannyá válik. Helyi vonatkozás-
ban ez már bebizonyosodott a Stubenberg-
kastély megmentése kapcsán, valamint a
strand felújítása során, de ennél sokkal fonto-
sabb a lélekmentõ munka a nehéz sorban élõ
gyermekek között.

Jó pszichológiai érzékkel Böjte Csaba ezút-
tal az ige üzenetét, a szeretet, az együvé tarto-
zás, a közösségi lét fontosságát a fiatalok
„nyelvén”, a futballon keresztül adta át a cél-
közönségnek. Ugyanakkor a média révén a
térségre is ráirányította a figyelmet. Tette
mindezt a magyarországi Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkárság által 2015. december 10-én
meghirdetett Márton Áron-emlékév égisze
alatt megszervezett Márton Áron Érmelléki
Labdarúgótornán.

A július utolsó szombatján zajlott fociviadalt
bemelegítõ meccsek elõzték meg térségbeli
csapatok között különbözõ helyszíneken. A
tornára hat település fiatal labdarúgói nevez-
tek be, az alapítvány Povarello nevû gárdája
mellett jöttek Bihardiószegrõl, Érköbölkútról,

Focitorna egyházi
segédlettel

A dévai Szent Ferenc Alapítvány július
végén focitornát rendezett Székelyhídon.
BÖJTE CSABA szerzetes elmondta, hogy
a szeretettel teli versengés egyik célja
a térség megismertetése a nagyvilággal,
annak tudatosítása, hogy nemcsak
a Székelyföldön, hanem az Érmelléken is
sok magyar él.
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Méhikék táboroztak Székelyhídon





Érmihályfalváról (két csapat), Székelyhídról és
Szentjobbról. A mérkõzések elõtt Böjte Csaba
köszöntötte a játékosokat, elmondta, hogy a
torna célja a közösségi kapcsolatok fejleszté-
se, a nemzeti öntudat erõsítése, valamint a
szeretet eszközeivel való küzdés elsajátítása
céljaik elérésében.

A 30 perces meccseken Juhász György
és Kaszonyi György bíráskodott. A torna
kezdõ rúgását Béres Csaba, Székelyhíd pol-
gármestere és Csaba atya végezte el. A fél-
idõkben a petrozsényi Jézus Szíve Gyermek-
védelmi Központ lányai koreografált táncokat
adtak elõ, és a csíkszeredai Role együttes
megzenésített versekkel, egyházi énekekkel
szolgált a lelátón ülõ szurkolóknak.

A döntõbe jutásáért a székelyhídi Törekvés
és Bihardiószeg csapata kemény küzdelmet ví-
vott egymással, tizenegyesrúgásokkal a házi-
gazdák kerültek a fináléba. Bihardiószeg a
harmadik helyért folyó küzdelemben is alul-
maradt, az érmihályfalvi Unirea focistái állhat-
tak a dobogó legalsó fokára. A döntõt a Tö- rekvés nyerte, fölényes gyõzelmet aratva

Érköbölkút gárdája fölött.
A díjkiosztón jelen volt Borboly Péter, a

DVTK utánpótlás szakágának vezetõje is, és
pár szóban értékelte a látottakat. A csapatok
játékán túl díjazták az egyéni teljesítményeket
is. A legjobb kapus címre az érköbölkúti
Barta Zoltánt érdemesítették, mezõnyjáté-
kosok közül az érmihályfalvi Unireában játszó
Bacsó Attila nyújtotta a legkiemelkedõbb tel-
jesítményt, míg a torna gólkirálya – 7 góllal –
a székelyhídi Sas Christopher lett. A torna
legfiatalabb játékosát, Réder Lászlót Böjte
Csaba egy focilabdával és egy Ronaldo felira-
tú mezzel jutalmazta.

D. Mészáros Elek
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Böjte Csaba a legfiatalabb focistával 

Az alapítvány
futballistái
és táncosai

A gyõztes csapat
és a szervezõk
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A megyei elsõ osztályban továbbra is 16 gár-
da szerepel, míg a másodosztály két csoportjá-
ban 26 együttes vágott neki a küzdelemnek.

Elõbbi pontvadászatban a címvédõ Harang-
mezõi FC nélkül kezdõdött el a küzdelem. Mint
ismeretes, a bajnok és kupagyõztes gárda fel-
oszlott (elõzõleg nem jelent meg a harmadik li-
gába jutásért rendezett osztályozón, emiatt a
Bihar Megyei Labdarúgó-egyesület fegyelmi bi-
zottsága kizárta a csapatot a negyedik ligából).
A játékosok többsége új csapatot keresett ma-
gának, a legtöbben a legutóbbi ezüstérmes
Diószegi Sportklubban folytatják pályafutá-
sukat, így Víg Zoltán együttese tûnik a legesé-
lyesebbnek a bajnoki cím megszerzésére.

Ami a riválisokat illeti, a belényesi, a bihar-
szentandrási vagy az újonc váradszentmártoni
csapattal kell számolniuk a diószegieknek, de
a szalontai, a mihályfalvi, az élesdi vagy a bor-
si együttes is okozhat meglepetést az idény so-
rán. A megyei elsõ osztály nyitófordulójában
több meglepõ eredmény is született. Jól rajtolt
a Nagyszalontai Olimpia VSK és a Mihályfalvi
Unirea, mindkét gárda idegenben gyõzött.

Változások voltak

Idén sem indult zökkenõmentesen a pont-
vadászat, ugyanis az eredetileg benevezett csa-
patokhoz képest két változás állt elõ a nyitó-
forduló elõtt. A Margittai Viitorult a Várad-

szentmártoni KSK, a Keményfoki Victoriát
pedig a Mácsapusztai Unirea váltotta a baj-
nokságban, így csökkent a másodosztályban
részt vevõ együttesek száma is.

Apadó létszám

Azt már augusztus elején tudni lehetett,
hogy a tavalyinál kevesebb résztvevõje lesz a
másodosztályú megyei bajnokságnak, mivel
több gárda nem iratkozott be a 2016–2017-
es idénybe. A legutóbbi szezonban 32 csapat
szerepelt, ebbõl 30 fejezte be a küzdelmet.

Azóta megszûnt a futballcsapat Tataroson,
Alsólugason, Feketebátorban, Cséffán, emellett
a Váradi Frontiera sem folytatja a küzdelmet. Há-
rom új együttes, a Nagyváradi Bihar FC 1902
Legenda, a Nagyürögdi Inter és a Cserpataki
Slovan iratkozott be a bajnokságba, de az Inter
még a kezdés elõtt visszalépett, miután egyesült
a mácsapusztai Unireával, és közösen próbálnak
helytállni a másodosztályban. Az utolsó pillanat-
ban Körösszeg is visszalépett, hogy helyet adjon
az elsõ osztályba feljutott Gurányi Padiºul Bihorul
együttesének, amelynek nem volt megfelelõ pá-
lyája a bajnoki szerepléshez. A körösszegiek min-
den játékosa átigazolt a Padiºulhoz, s immár a IV.
ligában játszik az évadban.

A másodosztályú csapatok: az elsõ
csoportban: Bihar FC Legenda, Papfalva,
Barátka, Vársonkolyos, Berettyószélak, Cser-
patak, Hegyközszentmiklós, Székelyíd, Bihorul
Sportiskola, Mezõtelegd, Rév, Esküllõ, Fugyi-
vásárhelyi Unirea; a második csoportban:
Liberty CF, Illye, Biharkaba, Bihar, Tulka, Bi-
harrósa, Bihardobrosd, Alsókocsoba, Körös-
tarján, Gyapjú, Vaskoh, Bontesd, Bondoraszó.

Hajdu Attila

|sport

Az eddigiekhez képest kevesebb
labdarúgócsapat vágott neki a Bihar
megyében megszervezett labdarúgó-
bajnokságoknak.

Kevesebb csapat indult
a megyei fociban

Csökkent a megyei
focibajnokságban
részt vevõ
csapatok száma
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Éremért utazott Rióba a román nõi kézilab-
da-válogatott váradi születésû játékosa, Szûcs
Gabriella, ám a tavalyi világbajnokságon
bronzérmes gárda már a csoportkörben „elvér-
zett”.

A 31 éves kézilabdázó korábban 96 alka-
lommal öltötte magára a magyar válogatott
mezét, ám 2015 szeptemberében úgy döntött,
szülõhazája válogatottjában folytatja pályafutá-
sát, miután hét évet játszott a román elsõ osz-
tályban. Szûcs 2004-ben mutatkozott be a ma-
gyar felnõtt válogatottban, abban az évben Eb-
bronzérmes, egy évvel késõbb vb-harmadik
lett, és tagja volt a pekingi olimpián elõdöntõ-
be jutó, végül 4. helyen záró válogatottnak.

Síppal és zászlóval…

A franciaországi labdarúgó Európa-bajnok-
ság után a riói ötkarikás játékokon is megbíza-
tást kapott a nagyváradi partjelzõ, Octavian
ªovre. Az olimpiai focitorna három mérkõzé-
sén mûködött közre az aradi Ovidiu Haþegan
egyik segítõjeként. A csoportkörben két mec-
csen (Németország–Mexikó és Brazília–Irak)
lengetett a váradi taccsbíró, majd a Brazí-
lia–Honduras elõdöntõben kapott szerepet
társaival együtt. A sípmester teljesítményérõl

elismerõen nyilatkoztak a Nemzetközi Labda-
rúgó-szövetség (FIFA) vezetõi.

…a döntõben

A váradi vízilabdabíró, Adrian Alexan-
drescu a világ egyik legjobb sípmesterévé vált
az utóbbi években, így számítani lehetett rá,
olimpiai döntõt vezet majd Rióban. A férfitor-
na elsõ fordulójában a döntõnek is beillõ ma-
gyar–szerb rangadót vezette, majd a nõi tor-
nán is kulcsszerepet kapott, végül az Egyesült
Államok–Olaszország nõi döntõben bizonyít-
hatta rátermettségét. A férfi csapatok vetélke-
désében váradi vízilabdázó nyakába is került
aranyérem, ugyanis az olimpiai bajnoki címet
szerzõ szerb válogatott elsõ olimpiai sikerébõl
a Nagyváradi VSK-Digi férfi pólócsapatának
hálóõre, Gojko Pijetlovics is kivette a részét.

Alexandrescu és ªovre sikere kevéssé tudta
orvosolni a román olimpiai küldöttség rendkívül
gyenge teljesítményét. A riói ötkarikás játéko-
kon egyetlen aranyérmet szereztek a román
sportolók, a nõi párbajtõrcsapat révén, emellett
egy ezüst- (férfi páros tenisz) és három bronz-
érem (súlyemelés, evezés, birkózás) lett a mér-
leg. Ezzel szemben a magyar olimpiai csapat re-
mek teljesítényt nyújtott, s nyolc arany-, három
ezüst és négy bronzéremmel zárta a küzdelmet.

H. A.

Augusztus 5. és 21. között a brazíliai Rio
de Janieróban rendezték meg a XXXI. Nyári
Olimpiai Játékokat. A sportvetélkedõk
királyaként számon tartott seregszemlének
voltak nagyváradi szereplõi is.

Váradi sportolók és bírók
az olimpián

Octavian ªovre (balról) Neymarék meccsén lengetett
az elõdöntõben; mellette Haþegan

A riói olimpiai
bajnok Gojko
Pijetlovics (jobb
szélen, köpenyben)
is váradi sportoló
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Szûcs Gabriella
kézilabdázó

a román
válogatottal jutott

ki Rióba



Következik a szalmagyopár és a szamóca bemutatása.

143. Szagos müge
(Asperula odorata L.)

A galajfélék családjába tartozó évelõ nö-
vény, román neve: vinariþã.

Árnyas erdõkben, fõleg bükkösökben he-
lyenként nagy tömegekben fordul elõ, illata a
szárítás során a szénára emlékeztet. Gyöktör-
zse vékony, föld alatt kúszó. Szára egyenes,
10-40 cm magas, négyélû el nem ágazó. Min-
den szárcsomóján örvösen 6-9 elliptikus, két
végén elkeskenyedõ, élénkzöld, fényes, 4-6
cm hosszú, érdes élû levél található. A virágok
fehérek, a szár csúcsán képzõdnek, május má-
sodik felében nyílnak. Termése gömbölyû
makkocska.

A virágos hajtások olyan glikozidokat tartal-
maznak, melyekbõl száradás során kumari-
nok, iridoid-glikozidok, cserzõanyagok és
antrakinon-származékok nyerhetõk ki. Enyhe
nyugtató, máj- és epemûködést serkentõ hatá-
sa ismert, illetve enyhe hashajtóként is hasz-
nálják. Ilyen célra teakeverékek alkotórésze-
ként alkalmazzák. A népi gyógyászatban for-
rázatát neurotikus állapotok (idegesség, álmat-
lanság, fokozott ingerlékenység) és görcsök
enyhítésére is javallják, enyhe hatása miatt
gyermekeknek is adható.

Gyógyászati felhasználáson kívül különféle
italok, édességek, dohányáruk és sajtok illato-
sítására is hasznosítják.

|fûben-fában

Gyógynövény-ábécé

Szagos müge

Spárga

142. Spárga 
(Asparagus officinalis L.)

A liliomfélék családjába tartozó konyhaker-
ti növény, Európában és Ázsiában elterjedt.
Népies elnevezései: csirág, nyúlárnyék; román
neve: sparanghel.

A növény szárát jól emészthetõ rostok al-
kotják. A hajtások A-, B1-, B2-, C- és E-vita-
minban, folsavban gazdagok. Zsírtartalma je-
lentéktelen, nem tartalmaz koleszterint. Sok
értékes aminosavat, köztük az e növényben
felfedezett aszparagin nevû aminosavat is tar-
talmaz, emellett kalciumot, foszfort, vasat, sok
káliumot, a nyomelemek közül ónt, szilíciu-
mot, molibdént, ezért fogyasztása különösen
egészséges.

Vízhajtó készítmények összetételében sze-
repel. A népi gyógyászatban is elsõsorban víz-
hajtó és vesekõ-eltávolító hatása ismert, de
szárított porát fogfájás ellen is használták.

Az aszparaginsav amidja az aszparagin. Az
aszparaginsavat szintézissel vagy biotechnoló-
giai eljárásokkal állítják elõ. Kálium- és
magnéziumsója a két elem, illetve ionjaik je-
lentõs részét a szívizomba szállítja, a annak
mûködését kedvezõen befolyásolja. A spárga
gyökere szteroid szerkezetû szaponinokat is
tartalmaz, a fenti célokra nem használható fel.
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Krupnik – Gerslileves

Hozzávalók: 4 sárgarépa, 3 fej vörös-
hagyma, 2 petrezselyemgyökér, 4 evõkanál
vaj, 2,5 liter víz, 1 pohár árpagyöngy (gersli),
2 kiskanál só, 1/2 kiskanál bors, 2 evõkanál
apróra metélt petrezselyemzöld vagy kapor.

Elkészítés: A sárgarépát megpucoljuk, le-
reszeljük, a hagymát megpucoljuk, és apróra
vágjuk, a petrezselymet megpucoljuk, apró
kockákra vágjuk. Serpenyõben felolvasztjuk a
vajat, beleszórjuk a sárgarépát, a hagymát és
a petrezselyemgyökeret, majd folyamatos ke-
verés mellett, kis lángon kb. 15 perc alatt
megpároljuk. Beleöntjük a vizet, kevergetve
felforraljuk. Hozzáadjuk az átöblített árpa-

gyöngyöt, a sót és a bor-
sot. Többször keverget-
ve forrásig melegítjük,
majd takarékra téve kb.
1,5 órán át fõzzük. A le-
vest zöldfûszerrel meg-
szórva, forrón tálaljuk.
Gazdagíthatjuk gombá-
val, krumplival, fûszerez-
hetjük babérlevéllel, pi-
rospaprikával.

Leniwe pierogi – Lusta derelye

Hozzávalók: 1/2 kg zsíros túró, 2-4 tojás,
1 pohár liszt, csipet só, 1 evõkanál zsemle-
morzsa, 1 evõkanál vaj.

Elkészítés: A túrót villával összetörjük, a
tojássárgájákat hozzáadjuk, picit sózzuk és
összekeverjük. Hozzáadjuk a lisztet, újra jól ki-
keverjük. A tojásfehérjéket felverjük, hozzáad-
juk a túrós masszához, és finoman összedol-
gozzuk. A kész tésztát lisztezett deszkára borít-
juk, és kb. 2 cm vastagságúra nyújtjuk, rom-
busz formájú darabokra vágjuk fel. Forrásban

ínyenceknek|

lévõ sós vízben fõzzük, amíg a víz felszínére fel
nem jönnek a derelyék. Ekkor szûrõkanállal
tányérra szedjük, és vajon megfuttatott zsem-
lemorzsával tálaljuk.

Szarlotka – almás lepény

Hozzávalók: a tésztájához: 1/2 kg rétes-
liszt, 3 tojássárgája, 1 egész tojás, 1/2 pohár
tejföl, 1 kanál sütõpor, 10 dkg cukor, 25 dkg
vaj, vaníliás cukor; a töltelékhez: 2,5 kg sa-
vanykás alma, fahéj, cukor, 3-4 kanál gríz, 5
dkg vaj, porcukor a tetejére.

Elkészítés: A lisztet a vajjal összemorzsol-
juk, hozzáadjuk a többi hozzávalót, és sima
tésztává gyúrjuk. Egy-másfél órára a hûtõbe
tesszük. Közben meghámozzuk az almát, ap-
róra vágjuk, hozzátesszük a cukrot, belekever-
jük a fahéjat és a grízt. A tészta felét kinyújt-
juk, és a tepsit kibéleljük vele. Világosra süt-
jük, ha egy picit kihûlt, rásimítjuk az almát, ar-
ra rámorzsoljuk a vajat, és egyenletesen el-
osztva ráreszeljük a tészta másik felét. Villával
több helyen megszurkáljuk, 175 fokra felme-
legített sütõben kb. 45 perc alatt megsütjük. A
tetejét porcukorral hintjük. Melegen, fagylalt-
tal tálalva a legfinomabb.
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Lengyel konyha
Manapság szívesen kóstoljuk meg
és készítjük el idegen országok, sokszor
egzotikus népek ételeit. Most egy térben
és történelmében, talán ételeiben is
hozzánk közelebb álló konyhából,
a lengyelbõl válogattunk pár receptet.



tonai parancsnok. 37. Város Pest megyében.
38. Ló halad így. 40. Nógató szócska. 41. Tá-
volra mutató szó. 43. Európa legnagyobb aktív
vulkánja. 44. A kripton és az oxigén vegyjele.
46. Híg sárban lépeget. 48. Osztrák és norvég
gépkocsik betûjele. 49. Egyik szemen viselt
üveglencse. 52. … Köztársaság – az Oroszor-
szági Föderáció egyik tagja. 53. Rag: -on, -…,
-ön. 54. Maga után húz. 56. A … – Gárdonyi
Géza színmûve. 57. … Fair Lady – F. Loewe
musicalje (1956). 58. Vinni képes. 59. Lábbal
tipor. 61. Ida betûi. 62. … Kaleh – egykori du-
nai sziget. 64. Kosztolányi múzsája. 66. Orosz
feleség. 68. Összehasonlító kötõszó. 70. Elõ-
tag, túlzásra utal. 72. Tamási személyneve.

FÜGGÕLEGES: 1. Spanyol exkirályné. 2.
„Áruló” A Pál utcai fiúk c. regényben (ék. h.).
3. Indiai idealista filozófiai elmélet. 4. Brian …
– angol billentyûs, producer, zeneszerzõ. 5. Ki-
csinyítõ képzõ. 6. Körülvesz. 7. Több budapes-

ti politikai lap neve volt. 8. Szikszay … –
Csûrös Karola szerepe a Szomszédokban.
9. Tudományos rendszer. 10. Lapos a
szélein! 11. Az emberi test rostos állomá-
nyú szerve. 12. Vízi állat. 17. Édesség.
19. Az õsmagyar mondavilág madara.
23. Francoise … – francia írónõ (1935–
2004). 25. Talál. 27. Akta része. 28. Az
itt levõ. 29. Fejalátét. 31. Olasz mester-
hegedû. 32. …bar – falatozó. 33. Koc-
káztatott pénz. 35. Az Úrilányok Erdély-
ben c. könyv írója (Zsolna). 39. Örökkéva-
lóság (gör.). 42. Fodros ruhadísz. 43. Szá-
mítógép kelléke. 45. Nagyon régi. 47.
Keleti szláv nép. 50. Becézett tanintézet.
51. London határai! 55. Az Isteni színjá-
ték írója. 57. Massenet operája. 58.
Pénzintézet. 59. A … – 1929–1938 kö-
zött megjelenõ igényes hetilap. 60. Ma-
gyar kalapácsvetõ olimpiai bajnok (Kriszti-
án). 61. Jó kedély. 63. Kivetítve nézhetõ
kép. 65. Luxemburg, Uruguay és Spa-
nyolország autójele. 67. A -ség képzõ pár-
ja. 69. Növényi egyed. 71. Régi római
súlyegység.

Barabás Zsuzsa

A helyes megfejtést szerkesztõségünkbe eljuttatók között
könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidõ: szeptem-
ber 29. Postacím: Biharország, 410068 – Oradea, Piaþa
1 Decembrie nr. 12.; e-mail: biharmegye@gmail.com.

VÍZSZINTES: 13. Nemesgáz. 14. Világhí-
rû musical. 15. Orrunkkal érzékeljük. 16. Ipa-
rilag cseppfolyósított levegõbõl kivonható ne-
mesgáz. 18. Érdektelenné vált számára. 20.
Afféle. 21. Ital. 22. Sportág. 24. Német vá-
ros, innen hajózható a Duna. 26. Emberbarát
állat. 27. Járom. 28. A paprikának is van. 29.
A Ludolf-féle szám. 30. Európai fõváros. 32.
Török császár. 34. Gyufaszálak! 36. Kozák ka-

|üdítõ

Lev Nyikolajevics Tolsztoj orosz író,
filozófus, az orosz és a világirodalom egyik
legnagyobb alkotója, a realista orosz
irodalom mestere. Egyik gondolatát
idézzük: „Az élet csak azt az…”
Folytatása a rejtvényben a vízszintes 11.
és a függõleges 221. alatt.

Augusztusi rejtvényünk (Az együttérzésrõl) helyes megfejté-
se: „Enyhül a fájdalom, ha szóba lehet önteni és rokonszív is
együttérzi azt.” Könyvjutalmat nyert: Antal JJózsef (Margitta) és
Szalkai MMargit (Ottomány).
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hirdetõ|

Itt megtalálja lapunkat!
Vidéken és a megyeszékhelyen is
több helyen megveheti szabadárusításban
minden hónapban a Biharországot.

Székelyhídon
a központban lévõ

vegyesboltban,
a buszmegálló

mellett
Margittán az RMDSZ-székház könyvüzletében

(Republicii út 2. sz.)

A rogériuszi piac közelében

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

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

A nagyállomással
szemben

A Bémer (ma
Ferdinand) téren,

a Fõ utca
torkolatában

A Szakszervezetek
Mûvelõdési Háza

mögött A nagypiac bejáratánál
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Joggal nevezték az utca jobb oldalán levõ régi bazárépület után Bazár-szorosnak a nagyváradi Fõ utca itt látható igen kes-
keny szakaszát. Az alig 9,9 méter széles közúton nehezen fértek el egymás mellett a szélesebb kocsik. A képeslap bal ol-
dalán az emeletes egykori Mayr-ház látható, ezt 1899 novemberében, a színház építésekor lebontották, hogy helyébe épít-
hessék a ma is látható bazárépületet, egyúttal 16 méterre kiszélesítsék a szûk utcát is. A Mayr-házzal egyszerre bontották
le a mögötte levõ földszintes Weiszlovits-házat, illetve az Apáca utca sarki emeletes, fémkupolás Hillinger-féle házat is

1900 októberére készült el a ma is ismert bazárépület id. Rimanóczy Kálmán terve alapján. Az az érdekessége, hogy ere-
detileg ideiglenes jelleggel építették azért, hogy a bérleti díjakból pótolják a színházépítés kiadásait. Késõbb ezt talán el-
felejtették, vagy talán nem akartak lemondani a város kasszájába így befolyt összegrõl, ki tudja már, az ellenben tény, hogy
a bazárépület ma is áll…


