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Katalóniába és Itáliába
Váradról a Tarommal
Decembertől menetrend szerinti légi járatokat
indít Nagyváradról a Tarom, jelentette be október
végén Pásztor Sándor, Bihar Megye Tanácsának
RMDSZ-es elnöke és Werner Wolff, a román állami
légitársaság vezérigazgatója.
A Bihar megyei önkormányzat fennhatósága alá tartozó Nagyváradi Nemzetközi Repülőtér fejlesztése érdekében több légitársasággal is egyeztetnek charter- és menetrend
szerinti járatok indításáról, erről lapunk is beszámolt. „A nyugat-európai nagyvárosokba tartó menetrend szerinti járatok beindításáról leggyorsabban a Tarom döntött” – idézi
Pásztor Sándor megyei tanácselnököt a Bi-

har Megyei Tanács Elnöki Kabinetjének Sajtószolgálata. A megyeházán megtartott sajtótájékoztatóról szóló közleményük szerint
december 1-től Barcelonába az El Prat,
valamint Rómába a Fiumicino vagy Milánóba a Malpensa repülőtérre viszi Nagyváradról
az utasokat a román állami légitársaság. Az
olasz úti célok sorrendjéről még egyeztetnek:
az egyik biztosan elérhető lesz decembertől,
a másik pedig jövő tavasztól. Ha a Tarom bővíti repülőgépflottáját, akkor további európai
nagyvárosokba – így Londonba és Frankfurtba – is indít majd járatokat, mondta Werner
Wolff vezérigazgató.
A barcelonai járatra várhatóan 150 eurótól kezdődnek a jegyárak (egy oda-vissza út),
az olaszországi célpontok esetében pedig egy
jegy legkevesebb 99 euróba kerül.

Fizessen elő kiadványainkra!
A Biharország folyóirat előfizetési díja: 1 hónapra 5 lej, 3 hónapra 13
lej, 6 hónapra 25 lej, 1 évre 50 lej.
A Várad folyóirat előfizetési díja: 1 hónapra 7 lej, 3 hónapra 18 lej,
6 hónapra 30 lej, 1 évre 50 lej.
Együtt mindkét kiadvány kedvezményes előfizetési díja: 1 hónapra
8 lej, 3 hónapra 25 lej, 6 hónapra 40 lej, 1 évre 75 lej.
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Szent király szobra áll
a nevét viselő iskolánál
A szentjobbi tanintézetet október 11-től
Szent István Általános Iskola néven kell
emlegetni. Az épület elé az államalapító király
egész alakos szobra került.

Szentjobb
általános
iskolájának
központi épületét
ezentúl Szent
István oltalmazza

Egy hónap elteltével mintha semmi sem
változott volna, legalábbis az időjárást illetően. Tarkópirító melegben avatták fel szeptemberben Szentjobb központi parkjában a települést mai nevén elnevező Szent László király
szobrát. Október második hetében, Szent István király fából faragott alakjának leleplezésekor hasonló, augusztusi nyarat idéző forróság
telepedett a falura.
Az iskola emeletes épülete előtt, a fehér lepel borította szoboralak körül gyülekeztek a
helybeliek, az iskolások, egyházi és politikai
vezetők, pedagógusok. Fehér lepel függött az
épület homlokzatán is, hiszen az iskola új névtáblája is leleplezésre várt. A többórás ünnepség levezetését Zatykó Jácint, a község alpolgármestere vállalta, magyarul, románul és
németül is köszöntötte a megjelenteket. A háromnyelvű kommunikációt egyrészt a községhez tartozó, románok lakta Berettyócsohaj és
az ottani iskola iránti tisztelet indokolta, más-

A szobor leleplezésének pillanata

részt a tanintézet német ajkú támogatóinak jelenléte. A tömegből szinte ki sem látszó helyi
iskolások rövid műsorát követően Kéry Hajnal megyei főtanfelügyelő-helyettes és Vajda
Zita Bonifácia ferences nővér, a tanintézet
igazgatója leplezte le a névtáblát, amely hirdeti, hogy az iskola felvette Szent István nevét.
Nyomban ezután Csűry István királyhágó
melléki református püspök, Fodor József római katolikus általános püspöki helynök és
Szabó Ödön parlamenti képviselő jóvoltá-

Új névtábla a tanintézet homlokzatán
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ból újabb lepelrántásra került sor: Szent István
fából készült szobra tárult a jelenlévők szeme
elé. Stolmár István alkotása fölé tetőt építettek, ilyen módon védve az időjárás viszontagságaitól. Ekként jártak el a névadó király
egész alakos szobrának esetében, valamint a
Szent Orbán alakját megjelenítő, a szőlőhegyen lévő emlékhely kialakításakor is.
Az ünnepélyes ceremónia alatt a Vitézi
Rend tagjai és hagyományőrző huszárok álltak díszőrséget. A szobrot a két egyházi méltóság szentelte, illetve áldotta meg, majd mind-

Sokan voltak
kíváncsiak
az ünnepségre

Kelemen Krisztina
dedikálja első
regényét

Iskolások
a szabadtéri
színpadon

ketten szóltak a jelenlévőkhöz. Fodor József a
tudásközpontú magatartást szorgalmazta, ez
nemzeti sajátosságunk – mondta –, és a település történetéről is beszélt. Csűry István
mondandójának alapjául a IX. zsoltárból vett
igerész szolgált. Isten cselekvő munkája ma is
érzékelhető, az iskola névadásakor, a szoborállítás kapcsán. Az Ő ajándéka mindez, becsüljük meg, és legyünk hálásak érte – összegezhetők a püspök szavai.
Az iskola támogatóinak nevében németül szólt az egybegyűltekhez Jakobe nővér, a
mallersdorfi ferences nővérek főnöknője. Arra
kérte a pedagógusokat, diákokat, hogy adjanak teret Szent István szellemiségének, ez vezet az egymással való még fokozottabb törődéshez. Szabó Ödön az államalapítót kiváló
vezetőként és gondos apaként is láttatta. Utalt
elsősorban a fiához, Imre herceghez írt Intelmeire, ezek máig ható érvényességére, hiszen
zsinórmértékül szolgálhatnak mind közösségi,
mind családi életünkben. Szent István fia elvesztésekor sem roppant össze, hite erőt adott
neki, az országot Szűz Mária oltalmába ajánlotta – fogalmazott Szabó.
Vajda Zita Bonifácia nővér a szentjobbi oktatás történetébe nyújtott betekintést. A dokumentumok tanúsága szerint 1882-ban kezdődött a tanítás a faluban, a református és
katolikus felekezeti iskolák államosításukig látták el feladatukat. Az igazgatónő ismertette a
tanintézetben az utóbbi időben végzett felújítási és fejlesztési munkálatokat, elmondta, hogy
játszótér építését tervezik, és a műfüves pályát
szeretnék befejezni. Molnár József, Szentjobb
polgármestere az iskola vezetését méltatva
megelégedésének adott hangot, egyúttal elmondta, hogy az önkormányzat eddig is támogatta anyagiakkal az oktatási intézményt, s ez
a jövőben sem lesz másként, ígérte.
Az események az iskolaudvaron folytatódtak, itt már le is ülhettek az ünneplők. A kialakított szabadtéri színpadon elsőként Kovács
Zoltán Zsolt, a bukaresti tanügyminisztérium
kisebbségi oktatásért felelős államtitkárának
kabinetfőnöke mondott beszédet, s elismerően szólt a látottakról. Kéry Hajnal üdvözölte az
iskola névadását, hiszen a név méltó a település múltjához. Az együttlétet a diákok verseszenés-táncos műsora színesítette. Felléptek a
helyi alsó és felső tagozatosok mellett az oktatási intézményhez tartozó berettyócsohaji ro-
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Telefon az iskolában?
Szomorú tény, hogy már olyan erősen kötődünk
a telefonunkhoz, hogy szinte egy órát sem
tudunk eltölteni nélküle. A diákok gyakran tanóra
közben is készülékükkel foglalkoznak, ez kihat
teljesítményükre, jegyeikre is. A mobiltelefonok
iskolai használatáról Kiss Máriát, a nagyszalontai
Arany János Elméleti Líceum aligazgatónőjét
kérdeztük.
– Mennyire korlátozzák a diákok telefonhasználatát az iskolában?
– A tanintézet belső szabályzata tiltja, hogy
a diákok órán telefont használjanak. Minden
osztályban van egy doboz reteszekkel ellátva,
óra alatt ott kell tartani a telefonokat lezárva.
Szünetben ki lehet venni és esetleg használni.
– Mi a tanárok, az igazgatóság álláspontja
a telefonhasználatról?
– A legjobb az lenne, ha nem is hoznának
telefont az iskolába a diákok. Elég sok konfliktus forrása a telefon és annak használata. Már
előfordult lopás/elvesztés, filmezés, fényképezés, és mindig nehézkes és időbe telik kideríteni az igazságot. Ezért lenne a legjobb, ha
otthon maradna a telefon. Ez ellen sajnos a
legtöbbször a szülők is tiltakoznak, mondván:
„és ha valami baj van?” Ha baj van, természetesen az osztályfőnök/tanító vagy a szolgálatos tanár is tudja értesíteni a családot, ez a mi
álláspontunk.

– Mi a helyzet a kisdiákokkal?
– A legkisebbek, az elemi osztályosok szerencsére tudtommal ritkán jönnek telefonnal
iskolába, de természetesen rájuk is ugyanaz
a szabály vonatkozik: órán nem lehet náluk a
készülék.
– Előfordul, hogy tanóra alatt a tanár mégis telefonhasználaton kapja a diákot?
– Szerencsére nem sokszor, de megtörtént
már. Ilyenkor a tanár elveszi a telefont, és leadja a titkárságon. Itt kikapcsolják, zárt borítékba teszik, és csak a szülőnek adják vissza, a
legtöbbször csak a tanév végén.

Balázs Anita

Szent király szobra áll a nevét viselő iskolánál
(folytatás az előző oldalról)
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mán tannyelvű iskola diákjai is. Majd az épületet is be lehetett járni; a fenyőágakkal díszített
folyosón régi osztálynaplók és egyéb kordokumentumok voltak kiállítva.
Az esemény szellemiségéhez nem kapcsolható módon, de jó időzítéssel az egyik osztályteremben könyvbemutatóra került sor. Kelemen Krisztina Christine Anne Colman írói
név alatt jelentette meg első regényét, ElveBiharország
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szetten címmel. A szerző Szentjobbon végezte
el a nyolc általánost, és nemrég érettségizett.
A könyvet Bányai Sipos Márta magyartanár
mutatta be a nem túl népes hallgatóságnak. A
történet két fiatal viharos, fordulatokban gazdag szerelmi kapcsolatáról szól, és továbbgyűrűzik majd a soron következő kötetben – ígérte a szerző.
Szentjobb ezúttal is igyekezett méltón megbecsülni a rá testálódott hagyatékot.

D. Mészáros Elek

oktatás

Lovászképzés Nagykágyán
Az eladható tudás megszerzése a cél
A nagykágyai 1. Számú Műszaki Líceumban az idei
tanévtől lovászokat is képeznek. Most debütál
ennek a mesterségnek a tanítása, ezért még sok
a bizonytalanság, de a lényeg, hogy elkezdődött.
A nagykágyai iskola vezetősége mindent
megtesz azért, hogy olyan szakmákat oktassanak, amelyek iránt nagy a kereslet. Ezért
az idei tanévtől a duális képzést is bevezették, vállalatokkal együttműködve hegesztőket nevelnek a tanintézetben. A lovászképzést
az országban elsőként Böjte Csaba ferences
rendi szerzetes kezdeményezte, már létezik
ilyen gyakorlati oktatás, de Bihar megyében
Nagykágyán találták meg most a jogi módját
a műszaki líceumban egy ilyen szak beindításának. Nem volt könnyű, sok utánjárás előzte
meg – tudtuk meg Karancsi Bélától, az iskola igazgatójától.
Rákóczi Lajost, a Román Lovas Szövetség Fogathajtó Szakbizottságának tagját kérték fel oktatónak, akinek a pedagógusi (magyartanár) végzettsége mellett állatgondozó
mérnöki képesítése is van. Rákóczinak is régen dédelgetett álma a lovászoktatás beindítása. Tizenkét évvel ezelőtt már nyilatkozott a
sajtónak ennek a szakmai képzésnek a szükségességéről. Előre látta, hogy a lovassport
fejlődni fog Romániában is, hisz előbb-utóbb
kialakul az a közösség, amely már anyagilag
megengedheti magának, hogy sportlovakat
tartson. A jó ló és a tehetős tulajdonos mellé pedig elengedhetetlen a lovakhoz értő szakember – vélekedett Rákóczi.
Már akkoriban nekilátott kezdeményezése megvalósításának, egészen a minisztériuNagykágyán
hagyománya
van a lovas
versenyeknek

Rákóczi Lajos tanítja a leendő lovászokat

mig eljutott az ötletével. Romániában sajnos
nincs hagyománya a lovászképzésnek, sehol
nem szerepel az indítható szakok listáján. Rákóczi Gergő többszörös kettesfogat-hajtó országos bajnok az országban az egyedüli lovas
edző, és ő sem idehaza szerezte a diplomáját.
A bajnok édesapja, Rákóczi Lajos elmondta
székelyföldi barátainak az ötletét, azok „le is
nyúlták” azonnal, s elérték, hogy a kaposvári lovasiskola kihelyezett szakot indítson Romániában. De szaktanárok híján nem sokáig
működött.
Karancsi Béla a háttérmunkáról szólva elmondta, hogy Nagykágyán a lovászoktatást
csak úgy tudták bevezetni, hogy betagolták
az agroturizmus szakba. Rákóczi Lajos kettős
végzettsége kapóra jött, s alkalmazták is. Egyszersmind szerződést kötöttek Rákóczi Gergő
vállalkozásával mint jogi személlyel, hogy ez
teremtse meg a gyakorlati képzés feltételeit.
Eszerint a köbölkúti farmon tanulhatják meg
a fiatalok a hároméves képzés során a szakma
minden csínját-bínját.
Rákóczi Lajos szerint a cél az, hogy eladható tudást sajátítsanak el a fiatalok, erre ösztönzik őket, ezért a fő hangsúly a gyakorlati
képzésen lesz. Ennek érdekében arra törekszenek, hogy cserediák-programok révén külföldi istállókban tökéletesíthessék tudásukat a
lovászinasok.
Az iskolaigazgató még elmondta, hogy az
egykori nagykágyai Pongrácz grófok leszármazottját, Pongrácz Vilmost foglalkoztatja a
gondolat, hogy a faluban lovardát létesítsenek.

D. Mészáros Elek
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Készül a konyha
a magyar iskolában
Immár egy éve annak, hogy megnyitották
Nagyszalontán az Arany János Elméleti Líceum
új épületének kapuit, ma már gyermekzsivajtól
zsong az iskola. Az emeleteken osztálytermek,
a tetőtérben a bentlakás kapott helyet, a földszinti
ebédlő és konyha is nemsokára működni fog.
A református egyház telkén megépült nagyszalontai szórványkollégiumban elkezdődött
az oktatás, de még tart a munka is. A tervekről s a haladásról Mikló István Boldizsár lelkipásztor számolt be lapunknak. Lassan elnyeri végleges állapotát a konyha, és beindulhat
az étkeztetés.
– A Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkársága a Nagyszalontai Református
Egyházközséggel való együttműködésének köszönhetően 15 millió forinttal támogatta az új
iskola és szórványkollégium konyhájához szükséges berendezések megvásárlását. Az egyházközség egy hónapot szánt a lehetőségek
felmérésére, valamint az árajánlatok bekérésére. Ezután augusztusban megvásároltuk az
eszközöket, ezeknek a kiszállítása és beszere-

Higiénikus és korszerű a felszerelés

Az ebédlő kulcsrakészen várja a nyitást

lése jelenleg is folyamatban van. Mindeközben
a működéshez szükséges megfelelő jogi háttér kialakításán is dolgozunk. Ez is elég bonyolult folyamat, azonban nemrég nagy előrelépés
történt, hiszen egyeztetésünk eredményeként
a helyi tanács elfogadta az egyházközség javaslatát, mely szerint a konyhát és az ebédlőt
külön épületegységként fogják kezelni.
A tiszteletes elmondta, előbb felmérik, mekkora igény van az étkeztetésre, ennek alapján meghatározzák, mekkora személyzetre
lesz szükség, milyen programmal működjék a
konyha, és természetesen beszerzik a szükséges engedélyeket. „Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy minél hamarabb elérhető legyen a diákok és tanárok számára az állandó
és megfelelő étkezés” – tette hozzá Mikló István Boldizsár.

Kicsomagolásra
és beszerelésre
várnak az új
konyhai
berendezések

Minden igénynek
megfelelően
alakították
ki a tároló
helyiséget is

B. A.
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Érmelléki növényhonosító
A mángold meglehetősen ritka növény, tájainkon
szinte teljesen ismeretlen. Szilágyi Dorin
tudományos megfigyelése alanyául választotta
ezt a tápanyagokban és vitaminokban gazdag,
ízletes zöldségfélét.

kona a cékla és a cukorrépa, a köznyelvben
leveles répának is nevezik. A levéllemez és a
levélnyél fogyasztható. Íze a spenótéra emlékeztet, ezért jobbára főzeléket készítenek belőle, de sajttal, olajbogyóval ízletes salátaadalék
is lehet. Levesnek is felhasználható. A levélnyelet a spárga receptje szerint készítik el,
de cukorral ízesítve kompótnak is megfelelő. Fagyasztva lehet tartósítani. Sok A-, B -,
B - és C-vitamint tartalmaz, emellett cukrok,
foszfor, kálium, kalcium, vas és magnézium is
fellelhető benne. Javítja a szem állapotát, jótékonyan hat a prosztatára, a tüdőre, a hasnyálmirigyre, a húgyhólyagra és a vastagbélre.
Kétéves növény, az első évben a levelei fejlődnek, a második évben megnő a szára, virágot és termést hoz, a levélképződés már kevésbé intenzív. Általában április végén, május
elején ajánlatos vetni, de augusztusban is lehet. Hetven nap a tenyészideje, akkortól a fagyok beálltáig lehet „szüretelni”. Sőt, Szilágyi
elmondása szerint ő még –10 Celsius-fokban,
a hó alól is szedett ép leveleket.
Több mint tízféle mángold ismert világszerte, Székelyhídon, a Szilágyi kertészetében hétféle változat található meg. Első ránézésre színük, leveleik mérete különbözik, de ízükben is
van némi eltérés. A magvakat Franciaországból szerezte be, mert nálunk – Dél-Erdélyt leszámítva, ahol kis mennyiségben termesztik – nem található. Pedig nem új zöldségről
van szó, a Földközi-tenger környékén már időszámításunk előtt ismert volt. Napjainkban az
Amerikai Egyesült Államokban, Japánban és
Indiában a legelterjedtebb. Az Európai Unióban Olaszországban 4 ezer, Franciaországban
2 ezer és Spanyolországban valamivel több
mint ezer hektáron termesztenek mángoldot.
A Kiskágyán (Székelyhíd egyik peremterülete) lévő kísérleti telepet is megtekintettük.
Az öntözőberendezések láttán felmerül a kérdés: mennyire felel meg az itteni éghajlat a
növénynek? Amint a szakember elmondta, a
mángold nem túl igényes, kedveli a laza ös�szetételű talajt, szárazság idején viszont öntözésre szorul. Betegségek, kártevők eddig nem
nagyon mutatkoztak rajta. Az érmelléki emberekhez hasonlóan egyelőre számunkra is ismeretlen a mángold.
1

Székelyhídon és a környékbeli falvakban sokan ismerik Szilágyi Dorint, piaci napokon és
amikor a szükség úgy hozza, felkeresik állategészségügyi gyógyszertárában. Nemcsak kiszolgálja a vevőket, de esetenként tanácsokkal
is ellátja őket, hisz a gyógyszereken kívül állateledelt, vetőmagokat és egyéb kellékeket is
forgalmaz. Az állategészségügyi technikum elvégzése után néhány évvel ismét iskolapadba
ült, agrármérnöknek tanult. Három évvel ezelőtt pedig, immár 46 évesen, a mesteri diploma megszerzése után nekiveselkedett a doktori
cím megszerzésének is a Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetemen. Ez utóbbi
kapcsán a mángold meghonosítási feltételeinek
kutatásába kezdett. Amellett, hogy megfigyeli,
kutatja a növény fejlődését, annak igazodását
éghajlati viszonyainkhoz, a piaci lehetőségeket
is elemzi, vagyis keresi, miként ismerik, szeretik meg a fogyasztók a mángoldot.
A növény eredetéről, hasznosságáról Szi
lágyi Dorin lelkesen beszélt: legközelebbi roSzilágyi Dorin
mángoldtelepe
kuriózumnak
számít
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A baleseti kártyák
negyedét már kiosztották
Szeptember végi bemutatásától október közepéig
több mint ötezer baleseti kártyát osztottak
ki a Nagyváradi Magyar Diákszövetség (NMD)
képviselői a motorkerékpárosoknak.
Mint arról honlapunkon is beszámoltunk,
szeptember 21-én mutatta be a nyilvánosságnak a Save and Be Saved (SBS – Ments
és légy megmentve) baleseti kártyát az NMD
képviseletében Kőrösi Kristóf elnök és Jakab Róbert, a Hawks motoros klub részéről
Schmidt Róbert elnök és Barna György, illetve dr. Hadrian Borcea, a rohammentő szolgálat vezetője. A Bihar Megyei Tanács támogatásával 20 ezer kártyát készítettek el, ebből
már ötezernél többet eljuttattak az igénylőkhöz. Aki nem tudta személyesen átvenni, az
postán kapta meg, tudtuk meg Jakab Róberttől. Bihar megyében például Szalárdra,
Bihardiószegre és Margittára is kerültek baleseti kártyák, de az ország távolabb részeiről
is volt érdeklődés a valóban hasznos kezdeményezés iránt. Kértek baleseti kártyát Szatmárnémetiből, Nagybányáról, Aradról, Temesvárról, Kolozsvárról, de Brassóba, Giurgiuba,
Szucsávára, Tîrgu Jiuba, Foksányba, Bukarestbe, sőt Mangaliára is került belőlük.
A baleseti kártyát a bukósisakban helyezik
el, egyik oldalán a tulajdonos fényképe, neve,
kórtörténete, az általa kapott kezelések és allergiái szerepelnek. Ez a mentők és gyorsmentők dolgát könnyíti meg, hiszen ha a baleset

A sisakra kerül
az öntapadó
matrica

A kártyák mindkét
oldalán fontos
információk
vannak

áldozata öntudatlan, innen megtudják, szenved-e valamilyen betegségben vagy allergiában, milyen gyógyszereket szed stb. Szerepel
továbbá a kártyán annak a személynek a neve
és telefonszáma, akit értesíteni kell. A kártya
másik oldalán az elsősegélynyújtáshoz hasznos információk és ábrák találhatók, hogy ha
motoros ér elsőként a szerencsétlenség helyszínére, szükség esetén a mentők kiérkezéséig
tudjon segíteni.
A kártya mellé a bukósisakon viselendő öntapadó matricát is kapnak a motorosok, ezen
románul és angolul szerepel a „Ne vedd le
a bukósisakot!” (Nu scoate casca! – Do not
remove helmet!) felirat. A matricának kettős
szerepe van: egyrészt figyelmezteti azokat,
akik jó szándékkal bár, de hozzáértés nélkül
megszabadítanák a balesetet szenvedett motorost a sisakjától, ezzel akaratlanul is rontva
állapotán, másrészt a mentőknek jelzi, hogy a
sisak belsejében ott a baleseti kártya, s azon
létfontosságú információkat találhatnak.
Jakab Róberttől azt is megtudtuk, hogy október közepéig nem volt olyan motoros baleset, melyben szükség lett volna a kártya
használatára, és bár Bihar megyében október
6-án megtartották a szezonzáró motoros felvonulást, a kártyát iskolákban, egyetemeken
továbbra is népszerűsítik. További információk a Cardaccident Bike Facebook-oldalon
is találhatók, és a cardaccident@yahoo.com
e-mail-címen is lehet érdeklődni a kártyákról.

Fried Noémi Lujza
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Szervezni
és/vagy rászervezni?!
A

z összeesküvés-elméleteket gyártók biztosan úgy képzelik, valahol, jól elrejtve az
illetéktelen tekintetek elől, ül egy rosszindulatú manó, aki mindent lát, és úgy huzigálja a szálakat, hogy valamiképpen mindig összebonyolódjanak. Mi pedig, mezei szerencsétlenek,
bosszankodhatunk kedvünkre. A szerencsés természetűek talán nem is bosszankodnak, egyet legyintenek, és mennek tovább. Én viszont gyakran
mérgelődöm, mégpedig azért, mert ez a bonyolítás valójában tőlünk függ, a legtöbb esetben senki másra nem dobható, kenhető, hárítható át.
A mi „kezünk munkája”, miszerint egy Nagyvárad nagyságú városban képtelenek vagyunk
úgy szervezni a kulturális eseményeket, hogy a
hasonló célközönségnek legalább ne két lehetőség közt kellene választania. Épp csak az a baj,
hogy a célközönség nem választani akar, hanem,
mondjuk, mindkét eseményre szívesen elmenne. Igen, feltéve, ha sikerülne magunkat szétfűrészelnünk! Milyen jó is volna: összeforradáskor
a két rész vígan mesélné egymásnak a külön-külön átélt műélvezetet, mondjuk alvás közben. De
ez csak álom, mert ha netalán sikerülne is ez az
önkezünkkel előidézett tudat- és testhasadás, az
a gonosz manó bizonyára bekeverne egy harmadik vagy negyedik érdekes programot.
Próbáltam párszor elfogulatlanul végiggondolni, mi is lehet valójában az oka ennek a bugyutaságnak, de a rosszindulaton kívül egyéb elfogadható érvet nem találtam. Merthogy nem
New Yorkban, állandó, elkerülhetetlen műsorforgatagban élünk, az biztos. Csakúgy, mint az is,
hogy az élemedettebb korú és ízlésű közönség
egy csütörtöki napon például a bérlettel biztosított hangversenytermi helyét nem az útszéli szöveggel dúsított rapbemutatóért hagyná üresen,

ahogy ez utóbbi népes közönsége sem váltana a
romkocsmáról egy Kolozsváron bemutatott opera vendégjátékára a színházban. A legbosszantóbb viszont az, hogy az eseményeket szervezők
bármelyikét is kérdezné valaki, elsőre mindig városunk közösségének érdekeit és érdeklődésének
alázatos kiszolgálását mondaná föltétlen céljának. És ugyanez a helyzet a többnapos, nagyobb
szabású programsorozatok egymás nyakába lihegő megszervezésével is, hogy aztán az év nagy
része legföljebb a már sokszor emlegetett méltatlan, lacikonyhás vásározással vagy fél évszázaddal ezelőtti kedvencek felmelegítésével teljen el.
Az egyetlen, amiben sikerült a „közösség alázatos
szolgáinak” megegyezniük, a nemzeti ünnepek
koszorúzási időpontjainak leszögezése, ezáltal
elkerülve a huszonvalahány éve nevetségességbe
fulladt temetői jelenetet, amikor az egyik csapat
ment kifelé, a másik befelé, és mereven bambulva kerülték az ismerősök közt alapvető illendőségnek számító köszönést. Természetesen a közelben lévő mit sem értők nagy derültségére.
Nem tudom, szűkebb körben felmerült-e a kulturális műsorok hasonló egyeztetésének lehetősége, nem szándékom senkit sem elítélni, sem nevetségessé tenni, még csak cikizni sem, de ideje
volna már valóban felnőni a közösségszolgálat
szintjére, nem pedig folyton a ki a janibb versengést játszani, mint a tíz év alatti gyerkőcök. Hisz
ha tényleg az a cél, hogy a közösség tagjai minél
nagyobb számban vegyenek részt egy-egy rendezvényen, akkor azt szervezni kellene, nem pedig
rászervezni egy már meglévőre, és arra számítani, hátha szétfűrészelt érdeklődők szaladgálnak
majd egyik helyről a másikra, hogy még elcsípjék
a végszavakat vagy az utolsó dallamokat.

Molnár Judit
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Önkéntes segítők
72 órája Margittán
Margittai fiatalok is bekapcsolódtak idén
a közösségért vállalt, 72 óra kompromisszum
nélkül elnevezésű szociális, önkéntes, ifjúsági
akcióba. A jótékonysági programot 11. alkalommal
rendezte meg a római katolikus, a református
és az evangélikus egyház Magyarországon
és határain túl október második hetében.

Vidámabbá tették
az idősotthon falát
az önkéntesek

A kezdeményezés Németországból indult
2002-ben, később csatlakozott Magyarország,
Ausztria, Svájc, Szlovákia, Bosznia-Hercegovina, Szlovénia és Csehország is. A résztvevők és az elért eredmények száma évről évre
látványosan nő, ez bizonyítja, hogy a fiatalok lelkében él a segítőkészség, a jó szándék,
csak lehetőséget kell teremteni a megnyilvánulására. A 72 óra kompromisszum nélkül
program éppen ezt teszi. Jelmondata: „Több
vagy, ha adsz.” Az idei rendezvény magyarországi és itthoni fővédnöke Böjte Csaba ferences szerzetes. Felhívásában örömteli közösségi szolgálatot kíván a három napra és az év
többi részére is.

Kerítésfestés

A templomi rácsokat is lefestették

A margittai főszervező a helyi Caritas volt,
a Horváth János Elméleti Líceum és a történelmi egyházak fiataljainak közreműködésével. Majdnem 70 fiatal kapcsolódott be a háromnapos akcióba. Első megbeszélésükön
elkészítették az ütemtervet, vagyis összeírták
12
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az elvégzendő feladatokat a csoportokra oszlott fiatalok és a hozzájuk csatlakozó idősebbek számára. Kiss Károly, a margittai Caritas
igazgatója köszöntötte a segítőkész csapatot
és köszönetet mondott áldozatvállalásukért,
majd eredményes, jó munkát kívánt.
A három nap folyamán voltak, akik a
Szent Antal Idősotthon kapuját vagy az otthon ebédlőjének falát átfestve varázsolták azt
szebbé, egyedivé. Mások az otthonban lakó
idősekkel beszélgettek, segítettek nekik, vagy
margittai időseknek a ház körüli teendőkben –
takarításban, ablaktisztításban, udvari rendrakásban – nyújtottak segédkezet. A felkeresetteknek már a látogatás is mérhetetlen örömet
szerzett, volt kivel elbeszélgetniük, volt kivel
megosztaniuk örömüket, gondjukat. Egy másik csoport a plébánia kapuját és a templomi
rácsokat festette le, varázsolta szebbé. Szombat délután az önkéntesek és szervezők szalonnasütéssel látták vendégül a Nagyváradról érkezett Vár-lak ifjúsági csoportot. Ennek
tagjai az idősotthon lakóit jöttek meglátogatni, hogy hangulatos előadásukkal szebbé tegyék a hétvégét.
Időbeli egybeesés okán az önkéntesek bekapcsolódtak a szegényekkel való szolidaritást
kifejező, Egymillió csillag elnevezésű akció
margittai megszervezésébe/lebonyolításába

Azzal is jót
tettek, ha csak
beszélgettek
az idősekkel
Ablakpucolás

A szegényekért
gyújtott mécsesek
körül az önkéntes
fiatalok
A Vár-lak
ifjúsági csoport
az idősotthonban

is. Az Árpád-házi Szent Margit római katolikus templom előterében gyújtották meg az
együttérzés gyertyáit. Természetesen lehetőség volt adományok átadására is. Szép számban gyűltek össze az együtt érzők. A Caritas
zenés programról is gondoskodott: a Nagyváradról érkezett, egy éve megalakult Mécses
zenekar adott elő az alkalomhoz illő énekeket
gitárkísérettel. Általában keresztény muzsikát játszanak, a margittai rendezvényen méltóságteljes hangulatot keltettek a gyertyák fényével együtt ragyogó együttérzésnek.
Kiss Károly és a főszervező Kiss Csenge
elégedett a háromnapos önkéntesség eredményével. Eldöntötték, hogy a következő években is csatlakoznak a programhoz, reményeik
szerint még több részvevővel. Ezúton is köszönetet mondanak mindenkinek, aki részt vett a
jótékonysági akcióban.

Szőke Ferenc
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Megelevenedett
a szalontai csata
Jelentős eseménynek adott otthont szeptember
utolsó hétvégéjén a nagyszalontai Sándor
Péter Sportcsarnok mögötti terület és maga
a sportcsarnok. Több évszázadra visszatekintő
hagyományőrző-történelmi csemege várta
az érdeklődőket.
Az előzetes elképzelés szerint szabad ég
alatt zajlottak volna a rendezvények, de a viharos erejű szél miatt a résztvevők bevonultak a
Sándor Péter Sportcsarnokba. Az ünnepi esemény istentisztelettel kezdődött, Oláh Attila
tépei református lelkész hirdetett igét. Utána
Meleg Vilmos színművész alkalomhoz illő szavalata következett, majd Török László, Nagyszalonta polgármestere köszöntötte az érdeklődőket, vendégeket, hajdú és kuruc vitézeket,
hagyományőrzőket. A köszöntés után Darvasi
Zoltán, az Arany János Emlékmúzeum igazgatója tartalmas előadásban taglalta az Arany
Meleg Vilmos
szavalt
és a borosjenői
békekötést
ismertette
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család I. Rákóczi György fejedelem általi nemessé tételének történetét, majd a Continuo
régizene-együttes szolgálata következett.
A szívhez szóló dallamok után a közönség
megismerhette a magyarországi huszár hagyományőrző Csontos János idén megjelent
könyvét, A huszárok címűt. Ezután a nap talán leginkább várt eseménye, a szalontai csata
bemutatása következett.
A csata szereplői és a közönség tagjai kivonultak a sportcsarnok mögött kialakított helyszínre, és az ágyúdörrenés imitációja adott jelet a „hadviselő felek” megjelenésére: korhű
egyenruhába öltözött hajdú és kuruc vitézek,
valamint a törököket megjelenítő hagyományőrzők vonultak fel. A színpadról Gellért Gyula
nyugalmazott esperes ismertette az 1636. okFotók: Kovács István

Érdeklődő
közönség

Oláh Attila lelkipásztor a magyarországi Tépéről érkezett
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Kurucok, hajdúk
és törökök csaptak
össze

Kézművesfoglalkozás
és -vásár is
színesítette
a rendezvényt
Darvasi Zoltán
múzeumigazgató
az Arany család
nemessé tételéről
értekezett

tóber 6-i győztes szalontai csata eseményeit: I.
Rákóczi György erdélyi fejedelem megverte a
törököket, akik Bethlen Istvánt akarták visszaültetni Erdély fejedelmi trónjára.
A csataimitációt egy hajdú és egy török vitéz párbaja előzte meg, majd megindult a hajdú és kuruc sereg rohama, ezt a törökök vis�szaverték. A második roham sem járt sikerrel,

A Continuo
régizene-együttes
muzsikált

így mindkét fél visszavonult saját táborhelyére. A csata szünetében Adorján Csaba hagyományőrző őrnagy tartott előadást és bemutatót a karikás ostorról.
Utána folytatódott az ütközet: lezajlott a
hajdú és kuruc sereg éjszakai rajtaütése, ennek köszönhetően végül szétkergették a török hadat és megnyerték a csatát. A bemutató végeztével a győztes hajdú és kuruc,
illetve a legyőzött török sereg a színpad elé
vonult, és Meleg Vilmos ismertette az 1636.
november 6-án megkötött borosjenői béke
pontjait.
A csatajelenet mellett számos egyéb rendezvény tette még színesebbé a napot. Az
érdeklődők megtekinthették a Mátyás király
udvaráról szóló vetítést, és részt vehettek a
Sinka István Kézműves Kör által rendezett
kézműves-foglalkozáson. Emellett bemutatták
Schönberg Éva és Schönberg Gréti Mátyás
király udvara című kiadványát, majd az eseménysorozat az Arany János Emlékmúzeum
meglátogatásával ért véget.

Balázs Anita
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Szőlész, borász,
versenyszervező
A Monospetriben élő Tánki József életében
jelentős szerepet tölt be a szőlő és a bor.
Édesapja mellett már gyermekként „belenőtt”
a szőlőtermelésbe, borászatba. Mindig volt
egy darabka szőlője, majd nyugdíjba vonulása
után a falu egyik legnagyobb szőlőtermelője
és borásza lett. Emellett egyik főszervezője
a monospetri borversenyeknek, és nedűi révén
a környékbeli versenyekről is díjakkal tér haza.

Tánki József
a boraival
nyert kupákkal
és oklevelekkel
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Tánki József gálospetri születésű, ott végezte el az általános iskolát, majd Brassóban
tanulta ki az esztergályos szakmát. Ott kezdett el dolgozni katonaságig, utána Nagyváradon gyakorolta mesterségét. 1977-ben
Monospetribe házasodott, ezért Margittán,
majd Monospetriben keresett és talált munkát: a kőolajiparban karbantartó lett. Onnan
ment nyugdíjba 2015-ben. A rendszerváltás
után kezdett komolyabban foglalkozni szőlőtermesztéssel, nemes fajtákat – rizling, muskotály, cabernet – ültetett. Ezek gondozása egész
embert igényel, s az igény a nyugdíjba vonulással teljesült.

2018. november

A hidraulikussá alakított prés

Jelenleg 25 áron termeszt szőlőt. A faluban
az elsők között volt, akik nemes fajtákat ültettek, a magántermőket nemesre cserélték.
Legújabb terve az, hogy 1000 tő bakatort ültessen. Ez a fajta az Érmellék és környéke specifikus fajtája, szereti az itteni klímát és talajt.
Ehhez már előkészített egy 17 áras területet,
mely ültetés előtti pihenő állapotban van.
Borászként nemcsak saját termését dolgozza fel. Szüret idején Magyarországról, Moldvából vásárol szőlőt, és saját technológiájával
készíti el a finomabbnál finomabb nedűket. A
legmodernebb felszerelései vannak, s azokon
vasmunkásként olyan további változtatásokat
végzett, melyek megkönnyítik a munkáját. A
prést például hidraulikus nyomással automatává alakította.
A borkészítés tudományát már gyerekkorában elsajátította, később autodidakta úton,

mestermunka

olvasással tovább mélyítette ismereteit. A legnagyobb tanító azonban állítása szerint a sokéves tapasztalat. Tanácsait nagyon szívesen
osztja meg ingyen és bérmentve a fiatal borászokkal. Öröm számára, ha egy fiatal borásznál a legközelebbi borversenyen minőségi javulást észlel.
A jó bortermelő szereti a bort, de nem iszákos, ezt vallja Tánki József is. Követi a mondást: szeresd a bort, de légy erősebb. Fehér- és
vörösborokat egyaránt készít, nagy gonddal
és odafigyeléssel, így az év nagy részében
több időt tölt a pincében és a borházban, mint
otthon. Beszélgetésünk idején a kész bort épp
hordókba szűri tárolásra, de fontolgatja, hogy
egy részét majd palackozza. Mivel jó minőségű a bora, mindig talál rá vevőt; családi eseményekre, rendezvényekre vásárolnak tőle
nagyobb mennyiségben. Sokkal többet tudna
eladni, mint amennyit megtermel.
A család – felesége, fia, veje – is be kell
hogy segítsen a munkába, s reméli, ők is úgy
megszeretik majd ezt a foglalatosságot, mint
ő. Szeretné ezt a nagyon szép ősi szakmát a
felszereléssel és a szaktudással együtt átadni
utódainak.

Bormustra
a pincében

A helyi egyesület
szervezte januári
borversenyen
Barcui Barna
polgármesterrel
és Popa Dorinnal

– Úgy tudom, Ön borversenyekre is jár,
és kezdeményezője a monospetri bortermelők egyesületbe tömörülésének, alapító tagja
az Eresztényi Borgazdáknak. Már 17 borversenyt szerveztek, és Ön az egyik főszervező.
Kérem, beszéljen a versenyekről!
– Igyekeztem a boraimat bemutatni szakértő zsűri előtt a környékbeli és az itthoni versenyeken egyaránt. Eleinte a bronz fokozatú díjig jutottam, de annak is nagyon örültem. Ma
már több olyan borom van, mely arany fokozatot ért el. Monospetriben, a környékbeli versenyeken – Szentimre, Diószeg, Székelyhíd,
Hegyközkovácsi – és Magyarországon már
30 arany fokozatot gyűjtöttem össze. A díjazottak között vannak saját termelésű és vásárolt szőlőből készített borok. Jó néhány éve
én nyerem el a Legjobb Monospetri Bor díjat. Ezek az elismerések ösztönzik a termelőket arra, hogy még jobb borokat készítsenek.
Az itthoni versenyre magasan képzett szakértő zsűrit hívunk, tagjai az értékelés mellett
szaktanácsokkal is szolgálnak. A monospetri
zsűri elnöke a nagyváradi dr. Dorin Popa szokott lenni, segítői pedig a szakma elismert,
minősített borkóstolói. Eleinte 30-40 borral
indultunk, az is mind magántermő volt, idén
azonban már 110 bor versengett, többségük
nemes szőlőből. Itthonról és Magyarországról
is szívesen hoztak borokat a versenyünkre, ez
jelzi, hogy kivívta a borászok elismerését.
– Mi kell ahhoz, hogy finom bor kerüljön
a pohárba?
– A jó bor titka már a szőlő ültetésével kezdődik. Alaposan előkészített talajba kell tenni a vesszőt, gondozni három éven keresztül,
míg termőre nem fordul. Utána is folyamatosan gondozni, ápolni kell, óvni a betegségektől, kártevőktől. Szüret után más technológiát
kíván a fehérbor, mást a vörösbor, s a gyártási folyamatot szigorúan be kell tartani. Ügyelni
kell a megfelelő forrási hőmérsékletre (15–17
Celsius-fok), majd fejtés, szűrés után kerülhet
a bor az erjesztő tartályokból a hordókba, melyek szintén alapos előkészítésen esnek át. Az
erjesztés helye a borház, a tárolásé a pince. A
munkálatok időpontjára és a tisztaságra nagyon vigyázni kell, mert ezekre a bor kényes.
Arra is oda kell figyelni, hogy milyen módon
emeljük a must cukorfokát, illetve korrigáljuk a
savtartalmát, ha erre szükség van. A jó borász
holtig tanul. Minden évben tanulok valami újat,
amit a következő évben kamatoztatni tudok.

Szőke Ferenc
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Magyarrá lett idegen
szavak
A
z utóbbi években a félszázat is meghaladó írásommal szókincsünk pallérozásához és gazdagításához kívántam hozzájárulni, egyszersmind csökkenteni
az idegen eredetű szavak használatát. Némi
önteltséggel azt reméltem, hogy
a latin nyelvet nem ismerő olvasóinkat sikerül a következőkről
meggyőznöm: a generáció helyett
használják a magyar megfelelőjét,
a nemzedéket, az optimista legyen
derűlátó, a pesszimista pedig borúlátó! Indítványom megvalósulását ellenőrizendő, hónapokon át
félszáznyi felnőtt és nagydiák szóhasználatát figyeltem: milyen mértékben iktatják beszédükbe e három
szót? Tapasztalatom elszomorított. A
nemzedéknek akadt ugyan 20 százaléknyi pártolója, ám a derűlátás s a borúlátás barát nélkül maradt.
De nem csak jómagam tapasztaltam, hogy
az idegen szavakat nem mindig sikerül magyarrá módosítani. Ez Arany Jánossal is megtörtént. 1870 táján a Tudományos Akadémia
főtitkári irodájába bevezették az új találmányú
telefont. Köztudott, hogy költőnk kiválóan is-

merte az ógörög nyelvet, és megértette, e két
szó jelentése: távolhangzó. Némi beavatkozással ezt ő messzehallóvá tette. Mindhiába.
Nemzetünk a görög szó mellett döntött.
Több százezres szókincsünk eredetéről a
XX. század legkiválóbb nyelvész tudósának,
Bárczi Gézának egyik tanulmánya világosított
fel. Anyanyelvünk szavainak származását kutatva három forrást tárt föl: 1. a finnugor és
ugor keletkezésűek; 2. nyelvünk sajátossága,
hogy új szavak csokrát fűzi eggyé összetétellel, képzőkkel, beiktat tájnyelvi és hangutánzó szavakat, kisgyermekek beszédét, indulatszókat; 3. más nyelvek hatására keletkezettek.
Ez utóbbi közléshez fűződő, szívderítő nyelvészeti adatszolgáltatással búcsúzom. A XX.
század szaktudósai kiderítették, hogy legjelesebb költőink – Vörösmarty, Arany, Petőfi,
Tompa – alkotásainak szókincse 90 százalékban magyar. Ez azt jelenti, hogy népünk ezer
éve magyarnak született vagy azzá nemesített
idegen szavakat tartósít emlékezetében, sőt
ezeket képzőkkel, társítással s egyéb módon
gyarapítja, a másoktól szerzetteket átalakítja.
Az idegenül hangzó szavak még egy tizednyit
sem képviselnek.

Dánielisz Endre

A Nagyváradi Állami Filharmónia novemberi műsora
A koncerteket csütörtökönként este 7-től a filharmónia Bartók–Enescu termében
tartják, a bérletek érvényesek, jegyek a filharmónia székhelyén (Szilágyi Dezső, ma
Moscovei utca 5. szám) válthatók hétköznapokon 11–16 óra között.
15., 19 óra: szimfonikus hangverseny. Mű
soron: W. A. Mozart: A színigazgató – nyitány, K. 486.; J. Haydn: C-dúr oboaverseny;
P. I. Csajkovszkij: IV., f-moll szimfónia, op.
36. Vezényel: Mark Kadin (Oroszország),
közreműködik: Gáti Sándor (oboa).
22., 19 óra: szimfonikus hangverseny. Mű
soron: A. Dvořák: Karnevál nyitány; M.
Bruch: 1., g-moll hegedűverseny, op. 26.;
W. A. Mozart: 36., C-dúr, Linzi szimfónia,
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K. 425. Vezényel: Josef Suilen (Hollandia),
közreműködik: Florin IonescuGalaţi (he
gedű).
29., 19 óra: Centenáriumi szimfonikus
hangverseny. Műsoron: T. Rogalski: Három
román tánc; D. Lipatti: Román táncok zongorára és zenekarra; S. Toduţă: II., d-moll
szimfónia orgonával, George Enescu emlékére. Vezényel: Romeo Rîmbu, közremű
ködik: Mihai Ungureanu (zongora).

kultúra

Könyvvásárral bővült
a tizedik Könyvmaraton
Október első hétvégéjén tizedik alkalommal
szervezték meg a Nagyváradi Könyvmaratont,
melyhez idén könyvvásár is társult.

Könyveket,
szerzőket ismertek
meg az érdeklődők
a Fehér teremben

Több hazai és magyarországi kiadó is képviseltette magát a könyvvásáron. A betérők
a Könyvmaraton négy napja alatt a szervezők, azaz a Várad Kulturális Folyóirat, a Holnap Kulturális Egyesület (HKE), a Szigligeti Színház kiadványai mellett a Bookart, az
Europrint, a Kossuth, a Lector, a Naphegy,
a Noran Libro Kiadó, az Országos Széchényi
Könyvtár Kiadója, a Pont és a Ventus Libro
Kiadó könyvei közül válogathattak a Szigligeti
Stúdió Fehér termében.
A nyitónapon, október 4-én, csütörtökön
Szűcs László, a Várad főszerkesztője, Simon Judit szerkesztő, a HKE vezetője és
Novák Eszter, a Szigligeti Társulat művészeti vezetője köszöntötte az egybegyűlteket.
Aznap tartották a színházak éjszakáját is, ennek több könyvmaratonos program – például a Dimény Áron színművésszel való beszélgetés vagy az Ars poetica című performance
Tasnádi-Sáhy Péter rendezésében – is része
volt, a stúdió udvarán pedig a maraton közönsége is megcsodálta a Nagyvárad Táncegyüttes zenés-táncos villámcsődületét.

A standoknál romániai és magyarországi kiadók
könyveiből lehetett vásárolni

Az idei maratonon több kolozsvári szerző
könyvét is bemutatták, és zenés beszélgetésre invitálták A. G. Weinbergert, vele szombaton este a stúdió Fekete termében találkozhattak a nézők. Csütörtökön Mikola Emese
Félrehallgatások című könyvének bemutatójával kezdődött a program. A nagyváradi, de
Kolozsváron „ragadt” szerzőt Szűcs László
kérdezte, s ő faggatta Szávai Gézát, a Pont
Kiadó vezetőjét is. A Fekete teremben a nagyváradi születésű Dimény Áron színművészt
(Kolozsvári Magyar Állami Színház) Simon
Judit kérdezte pályáról, színházról és filmszerepekről – játszott a Sorstalanságban, az
Europolisban, a Mansfeldben és az Undeva
la Palilula című filmben –, majd Tompa Andrea Omerta című kötetéből olvasott fel.
Pénteken a Fiatal Írók Szövetségének (FISZ)
tagjait láthatta a közönség, Korpa Tamás
FISZ-elnök Gothár Tamással és Barlog
Károllyal beszélgetett. Újabb kolozsvári szerzővel folytatódott a program, Lőnhárt Melindával Szaggatott című verskötetéről
Kemenes Henriette és a könyvet szerkesztő
Tasnádi-Sáhy Péter beszélgetett. Ezt követően
Demény Péter A kíméletlen látás. Bánffy
Miklós irodalmi portréi című könyvéről Ba-

Ø

(folytatás a következõ oldalon)
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Ø

lázs Imre József beszélgetett a szerzővel,
majd Gáspárik Attilát, a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház igazgatóját kérdezte Teátrális világ(unk)? című, esszéket és tanulmányokat tartalmazó kötetéről Simon Judit és Szűcs
László. Az est Biró Árpád Levente Kallódás
ellen című művének felolvasószínházi előadásával zárult.
Szombaton szintén kolozsvári szerző,
Keszthelyi György Beszámoló a látszatokról című kötetének bemutatójával kezdődött a
könyvismertetők sora. A szerző nem volt jelen, a kötetről Szűcs László és a szerkesztő,
Tasnádi-Sáhy Péter beszélgetett, ők olvastak
fel verseket is. Az Europrint Kiadó újdonságairól Derzsi Judit számolt be, majd a IV.
dráMÁzat pályázat kötetének bemutatója következett, a darabokról Biró Árpád Levente és
Nagy Orsolya beszélgetett. Ezután Demény
Péter faggatta Balázs Imre Józsefet új köteteiről (Kirándulás a felhőben; Gellu Naum:
Zebegény, a pingvin; Ezeregy mondat), Ba-

Simon Judit,
Gáspárik Attila
és Szűcs László

Fotó: Tóth Hajnal

(folytatás az előző oldalról)

Simon Judit
és Dimény Áron

A. G. Weinberger
zenélt is

Korpa Tamás,
Gothár Tamás
és Barlog Károly

lázs Imre József gitárt is ragadott, hogy megmutassa, gyermekversei nemcsak olvasva,
hanem megzenésítve is kellemes élményt
nyújtanak.
A szombati program és az idei könyvma
raton a Fekete teremben zárult: Szűcs László és Simon Judit kérdezte A. G. Weinberger
blueszenészt Singular című kötetéről, és természetesen a zene sem maradhatott el, hiszen
a váradi származású, magát „kereső embernek” valló zenész ízelítőt is adott művészetéből.

Fried Noémi Lujza
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Nem lehet hátradőlni
Dr. Pete István közgazdász, egyetemi docens, volt
szenátor, a mezőgazdasági tárca államtitkára,
a Számvevőszék korábbi főtanácsosa, jelenleg
az RMDSZ Bihar megyei Választmányának
elnöke. Közel három évtizedes politikai, közéleti
tapasztalatai, széles körű kitekintése alapján úgy
véli, kisebbségi jogainkért ma ugyanúgy meg kell
harcolnunk, mint a rendszerváltás után, ezért
szükséges az elkötelezettség és az összetartás.
– Elgondolkodtatott a legutóbbi választmányi ülésen elhangzott hozzászólása, miszerint azt hitte, lassan harminc év elteltével
már hátradőlhetünk, nem kell naponta a jogainkért küzdenünk, de látnunk kell, nem így
van. Ez éppen az elemi osztályokban a román
nyelv oktatását érintő tanügyminiszteri rendelet visszavonásakor történt. Hol is tartunk?
– A román társadalom a mai napig sem érti
a kisebbségi problémáinkat. Azt hittük, a 2530 éves párbeszéd meg az együtt megoldott
feladatok egyik-másik politikai erővel jobban
összekovácsolja azt az érdekközösséget, amivel kivívhatjuk mi is a jogainkat, sőt kivehetjük
ezeket az ügyeket a politikából. Azt gondolom
ugyanis, hogy a kisebbségi jogok az emberi jogok kategóriájába tartoznak, és nem kellene
politikai alkuk tárgyát képezniük. A politikumnak életbe kellene léptetnie, alkalmaznia kellene a már lefektetett szabályokat. Abban bíztam, eljutunk oda, hogy az elért eredmények
nem lesznek sértők senki számára, a jogszabályok szintjén elért eredményeket alkalmazzák is, a bevett rendszer részei lesznek, és tovább lehet lépni. Ehelyett egyik-másik párt
felhasználja a kisebbségi ügyeket szavazótábor
toborzására, de nem azzal, hogy egyre nyitottabb és barátságosabb a kisebbségekkel, hanem azt felmutatva, hogyan tud ellenállni a
kéréseink teljesítésének. Nem jutott el a társadalom arra a szintre, hogy felmérje: ki kell
vonni a politikumból a kisebbségi ügyet. Ezért
érzem, hogy három évtized elteltével is előrehaladás helyett meg kell harcolni a már elért
jogokért.

– Mennyiben volt más a küzdelem a rendszerváltás utáni első időkben?
– A ’90-es évek elején igen forró problematika volt ez, hiszen a romániai politika
nem ismerte a nemzetközi chartákat, egyezményeket, előírásokat, modelleket – spanyol,
dél-tiroli, svédországi –, nekünk kellett ezeket
megismertetni, behozni a köztudatba. Hiszen
a totalitárius rendszerben csak a többségi nézet, felfogás létezett, mindenkit románnak tekintettek, és az akkori fiatalok ezt el is sajátították, és egy emberöltő alatt nem sikerült ezt
levetkőzniük. Most talán olyan európai trend
is van, ami önmagukba fordítja az államokat,
az eddigi nyitott kapukat, ha nem is éppen bezárják, de szűkítik a mozgásteret. Még mindig az ország belügyének tekintik a kisebbségi
ügyeket. Nálunk hiába vannak jogilag szabályozva bizonyos eredmények, a gyakorlatban
nem érvényesülnek, egyéb kezdeményezéseket lesöpörnek az asztalról, megint másokat
az alkotmánybíróságon megtámadnak. Pedig ezek nem sértenek senkit, csak aláhúzzák,
hogy a sokrétű társadalomban nem vagyunk
egyformák. Ezért mondtam, hogy nem lehet
hátradőlni, nagyon is ébernek kell lenni, megvédeni az elért eredményeket. Nagyon apró lépésekkel tudunk előrehaladni, ezért ez a munka nagyon erős szervezetet követel meg, az
összetartást és a kitartást fokozni kell. Egyre
nagyobb kell hogy legyen az elkötelezettség,
amivel a kisebbségi problémákat kezeli a Szövetség, mélyebb és alaposabb odafigyelést követel. Most is a velünk való tárgyalás nélkül,
néha alattomosan hoznak meg döntéseket –
példa ez a tanügyi rendelkezés. Minden vis�szalépés a közösségünk elbátortalanításához
vezethet, és ha nem érzik a biztonságot főleg
a fiatalok, hosszú távon nagyon káros lehet:
akár az elvándorlásuk, akár a beolvadásuk a
közösségünk megcsappanásához vezet.
– Nehezebb volt-e a tárgyalás a többségi
nemzet képviselőivel a kezdetekben? Gyűjthetett erről tapasztalatot törvényhozóként,
az önkormányzatban, kormányszinten is…
– Azon kevesek közé tartozom, akik a legelejétől dolgozunk a Szövetségben. Nem tudom, hogy összehasonlítható-e a maival. Más
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dimenzióban tárgyaltunk, amikor megtaláltunk olyan partnert, akivel apró előrehaladást
értünk el, de a fontos, nagy jelentőségű döntésekben nem mertek mellénk állni a pártok,
mert az szavazatvesztéssel járt volna számukra. Láthattuk, milyen nehezen, lassan sikerült
létrehozni a magyar iskolákra vonatkozó törvényi keretet, a kétnyelvű helységnévtáblák kitételét csakis bizonyos népességarány fölött,
holott az lenne a normális, ha nem lenne ilyen
küszöb, ahol a kisebbség kérné, ott alkalmaznák, gesztust tehetne a többség ebben. Nem
értették, hogy ilyen intézkedések arra szolgálnak, hogy jobban érezzük magunkat a szülőföldünkön, ha már ugyanannak az államnak az
adófizető polgárai vagyunk. Hiába tettünk az
asztalra egy bővebb kisebbségi csomagot, csak
egy-egy lépést lehetett kialkudni, főleg a ’96–
2000-es időszakban, amikor a parlamentben
a Nagy-Románia Párt is jelen volt, és borzasztó hangulatot teremtett. Olyan ügyekben is nehéz volt a haladás, amelyek végeredményben
nem kisebbségi kérdések, mint az államosított
földek visszaadása vagy a jogtalanul elvett ingatlanok restitúciója. Ezek is emberjogi problémák, és mégis mekkora harc kellett hozzá.
Az 1991-es földtörvény óta sokszori módosítás
után néhol még a mai napig is rendezetlenek a
tulajdonviszonyok. A 2005-ös módosítás tárgyalásakor a szenátus részéről a mezőgazdasági minisztériumban tárgyaló bizottságban
voltam, és emlékszem, mekkora ellenszenvet váltott ki a javaslatunk, hogy ne korlátozzák a visszaadandó erdők területét – addig ez
legtöbb 10 hektár lehetett. Elértük valahogy,
óriási előrelépésként értékeltem, de men�nyi egyeztetéssel, vitával, sokszor az asztaltól
való felállással, visszajövéssel lehetett egyetlen
mondat megváltoztatását átvinni… Tehát nem
volt könnyebb akkor sem. Ma nagyon nehéz
konjunktúrát látok a romániai politikai életben,
a pártok részéről határozatlanságot, mintha útkeresésben lennének, pedig nem kellene, hiszen már rég az EU-ban vagyunk, aláírtunk
bizonyos feltételeket, jogaink vannak, egyértelmű az ország pozíciója, legalábbis egyértelmű kellene hogy legyen. De nem csak Romániára érvényes ez az útkeresés, hisz látjuk a
Brexitet, ami szerintem nagyon elhamarkodott
döntés volt. Ez is példa arra, hogy fennáll a veBiharország
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szélye bizonyos visszarendeződésnek – akár a
kisebbségi jogok területén is.
– Aztán elérkezett egy olyan köztisztségbe
– számvevőszéki főtanácsos –, amely miatt
a politikától hátrébb kellett lépnie. Mennyire volt nehéz döntés elvállalni a megbízatást?
Távolabb került-e Bihartól, Váradtól azzal,
hogy munkája a fővároshoz kötötte?
– Gyakorlatilag hat hónap híján húsz évig
Bukarestben dolgoztam, kezdve az államtitkárságtól, majd két mandátum szenátus, aztán 1998-tól a Számvevőszék. Utóbbi nagy
szakmai kihívás volt, de szép munka is. Az
intézmény a közpénzek felhasználásának felügyeletével foglalkozik. A Szövetségtől nem
távolodtam el, sőt az akkori munkám tapasztalatairól sokat tanácskoztam a kollégákkal,
önkormányzatiakkal is, hogy miként alkalmazzuk korrektül az előírásokat, és hol kell esetleg változtatni a szabályokon. Nagyon fontos
volt számomra ez alatt a kilenc év alatt, hogy
az ellenőrzés koncepcióján változtassunk, ne
a represszív oldala érvényesüljön, hanem a
tanácsadás. Nem mindig sikerült ez, hiszen
a számvevőknek széles az ellenőrzési jogkö
rük, nagy a függetlenségük, és ez az emberi
gyarlóságot is magával hozhatja. Azon igyekeztünk, hogy megállítsuk az esetleges túlkapásokat, visszaéléseket, és partneri viszon�nyá változtassuk a könyvvizsgálást, az auditot,
hogy ne a büntetésen legyen a hangsúly, hanem a korrekción. Most a parlament is változtatott a számvevőszéki törvényen, s ez valóban
más koncepcióra építi fel az intézmény működését, ettől talán hasznosabb lesz a munka,
eredményesebb a közpénzek felhasználása. Ez
a munka nagy rálátást ad az egész ország gazdaságára, az állami fennhatóságú cégek gazdálkodására; az én szakterületem a mezőgazdaság volt – az, amit 45 éven át csináltam – és
a szállítás, ez szintén nehéz gazdasági ágazat, sok a probléma. Bizony látszott, hogy nagyon sok pénz folyt el, egy része visszakerült,
sok része nem, néha bűnvádi eljárás is indult –
lásd az autópályák építését, a vasutat. A legnagyobb probléma, hogy az állami intézmények
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gazdálkodása rendezetlen – nem tudja, men�nyi a vagyona, hogyan használja fel, ki használja, joggal vagy jogtalanul stb. A volt állami
gazdaságok földjeinek tulajdonjoga is nagyrészt rendezetlen, a vasútnak is sok földje volt,
azt mondják, már azt sem tudják, hol vannak
a bakterházak. Az autópályáknál a kisajátítás
megy nagyon nehezen a telkek tulajdonjogának tisztázatlansága miatt. Ha csak azt mondom, az elmúlt 9 év alatt 10 vagy 12 szállítási
miniszter volt, nem is lehet csodálkozni.
– Mennyire lett bukaresti?
– Annyira nem, hogy a húsz év alatt soha
egyetlen szombat-vasárnapot sem töltöttem
ott, mindig hazajöttem Váradra. Nem is törekedtem rá, mert nem szerettem a város hangulatát, bár sokkal több lehetőséget nyújt, akár
kulturálisan is, hiszen főváros. A támaszom végül is az RMDSZ volt, velük találkoztam, velük tartottam a kapcsolatot, a parlamentben,
a kormányban, az intézményekben dolgozókkal, így telt jobban az idő. Amikor eldöntöttem, hogy odamegyek, megkérdezték, jó
lesz-e ez nekem. Attól féltettek, hogy számvevőszéki munkám miatt elszigetelődöm, hiszen
ez nem népszerű foglalkozás, s megszakadnak
a kapcsolataim a közösségi életben. Egy darabig tényleg magányos farkas voltam, az első
három év nehezebb volt, de aztán érkezett Lakatos Péter, vele sok mindent megtárgyalhattunk, egymás mellett volt az irodánk is, aztán harmadiknak érkezett Dézsi Attila, és még
kevésbé éreztem egyedül magamat. A közgazdász szakma csúcsának is nevezhető ez a
feladat, de ha belegondolok, bizony, nagyon
sokat voltam egyedül.
– Akkor tehát nem volt kérdés, hogy hazajön Váradra, ha letelik a mandátum, és itt a
szervezet életében újra aktívan szerepet vállal?
– Ez egyértelmű volt. Húsz év elegendő,
hogy hétfőtől csütörtök-péntekig távol legyél
otthonról, és közben még az egyetemi oktatást
is folytattam. 2000-től van katedrám a Babeş–
Bolyai Tudományegyetem közgazdaságtudományi karán. Az óráimat megtartani sem volt
egyszerű, általában péntekre tettem őket, s ha

csütörtök estére értem haza Váradra repülővel,
akkor kocsiba ültem, és éjfélre Kolozsváron voltam, s másnap reggeltől estig, ebédszünettel,
leadtam az anyagot. Nagyon szeretem a tanítást, és az elmúlt tizennyolc év alatt egy órámat
sem halasztottam el. Azok között lehetek, akik
létrehozták és megerősítették a magyar közgazdászképzést. A 2000-es évek elején indult,
s ma a kolozsvári közgázon minden tárgyat
magyarul lehet tanulni, nemcsak az alapképzésen, hanem a mesterin is. Büszkék vagyunk
arra is, hogy sok végzettünket sikerült ott tartani, a tanári gárdánk nagyon fiatal. Az egyetemi struktúra átalakításakor, 2011-ben éppen
ennek köszönhetően rögtön megalakítottuk a
mai napig is önállóan működő Magyar Közgazdaságtudományi Intézetet, hiszen több mint
húsz főállású fiatal oktatónk volt. Tavaly letettem a habilitációs vizsgámat, így doktori iskolát
is vezethetek. Nyolcvannál több publikációm
jelent meg, több mint hatéves munkával megírtam az első számviteli tankönyvet magyarul,
hogy legyen miből oktatni. Nem volt egyszerű a szakkifejezések átültetése s arra is figyelni,
hogy az érvényes hazai és nemzetközi előírásoknak megfeleljen a tartalma. Azóta többször
átdolgoztuk, most is esedékes. Emellett tucatnyi szakmai könyvem is megjelent, konferenciákon vettem részt. Nehéz volt összeegyeztetni
a bukaresti munkát a tanítással, hétköznap esténként jutott erre idő, de szerettem csinálni,
mindegyiket. Most már több időm marad a közösségi munkára, és ha szükség van rám, természetesen itt vagyok, segítek.
– Változtatásokat is kezdeményezett a választmányban…
– Rendszeres a választmányi munka, gyakrabban ülésezünk meghatározott időrend szerint, az is működik, hogy a választmányi tagok,
vezetők aktívabban részt veszünk a politikai
eseményeken, tartjuk a kapcsolatot a körzeti, helyi szervezetekkel, a polgármesterekkel.
Igyekszem, hogy a tapasztalataimmal segítsem
a közigazgatásban minket reprezentálókat. Dinamikus mozgásban akarjuk tartani a szervezetet, a bizottságok működésében még van
tennivaló. Igyekszem azt bevezetni, hogy a
szakbizottságok politikai témában is tudjanak
szakvéleményt kialakítani. Év végéig még ös�szeül a megyei választmány, meglátjuk, milyen
SZKT-döntéseket kell alkalmazni a februárban
esedékes kongresszusi előkészületekhez. Pezsgő választmányi életre kell számítani.
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A japán kultúra
jószolgálati nagykövete
Tóth Kálmán legalább három lábon áll. Egy
telefontársaság területi képviselője, számítógépes
grafikus és nyomdász, valamint több mint negyven
esztendeje amatőr színjátszó. Azt, hogy világot
látott, elsősorban a hobbijának köszönheti.
Most tért vissza tizenegyedik japán útjáról, ez volt
az apropója a beszélgetésünknek a berettyóújfalui
Nadányi Zoltán művelődési házban.

Tóth Kálmán már
tizenegyszer járt
Japánban

– Jól tudom, határ menti, de nem bihari?
– Bevándorló vagyok, szatmári gyerek;
1957-ben láttam meg a napvilágot Fehérgyarmaton. Ott jártam ki a zenei tagozatos
általános iskolát, zongorázni és furulyázni tanultam, és ott is érettségiztem. Szüleim pedagógusok voltak, bölcsészek. Édesanyám
az általános iskolában magyar–ének–történelem szakos volt, édesapám magyart, németet
és oroszt tanított a helyi középiskolában. Hál’
Istennek, még élnek, nagyon szép kort értek
meg. Hódmezővásárhelyre kerültem, egy évet
katonáskodtam ott mint „elő-felvett”, majd

A jószolgálati nagykövet a japán oklevéllel

Debrecenben az egyetemen folytattam tanulmányaimat matematika–fizika szakon. Négyen voltunk testvérek, sajnos a bátyám már
nem él. Édesanyámnak, aki szólót énekelt a
Csenki kórusban Debrecenben, voltak művészi hajlamai. Operaénekesi pályára szeretett
volna menni, de nagyapámék nem engedték.
– Miképpen adta a fejét színjátszásra?
– Már harmadéves voltam, mikor 1980ban megláttam a Hajdú-bihari Naplóban,
hogy a Pinczés István vezette Debreceni Színjátszó Stúdió felvételt hirdet. Általános iskolában már „színjátszóskodtam”, de ez a középiskolában abbamaradt. Jelentkeztem, egy évig
képzést kaptunk beszédtechnikából, színpadi
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mozgásból, énekből, táncból. Csíkos Sándor
színművész is oktatott minket a szép magyar
beszédre Montágh Imre szellemében. Én abban az időben nem nagyon szaggattam az istrángot az egyetemen, így a Stúdió mellett volt
időm statisztálni is a Csokonai Színházban.
Életemnek nagyon vidám időszaka volt ez.
– Hogyan élte meg az első sikereket?
– A legelső emlékezetes fellépésem a Stúdióval a vizsgaelőadásunk volt, a Lázár Ervinmesék, többek között a hazudós egeret játszottam. A második előadásunk egy musical
volt, nagy vállalás egy amatőr csoportnak, de
sikeresen megbirkóztunk vele. A darabot bemutattuk itt, Berettyóújfaluban is a művelődési házban, és a közönség soraiban ott ült
középiskolásként a későbbi feleségem. Ennek
apropóján ismerkedtünk meg. Az egyik leg-

Vacsorán a japán
vendéglátókkal.
A magyarok
jobboldalt,
kimonóban

Csehov darabja,
a Leánykérés
vezetett a japán
kapcsolathoz.
Próbakép;
Tóth Kálmán
(jobboldalt)
Lomov, a kérő
szerepében

sikeresebb darabunk az Efezusi özvegy volt,
ezt az évek során több mint hatvanszor játszottuk, és nagy sikere volt külföldön is. Ezt
is bemutattuk Újfaluban Csehov Leánykérésével együtt. Még akkor tanítottam, a diákok
nagyon élvezték, de számomra a legnagyobb
elismerés az volt, hogy másnap a tanítványaimtól kaptam egy csokor virágot.
– Most már ön is játszik a Leánykérésben…
– Mondhatom az is, hogy hozzáöregedtem… Egy biztos: a stúdió japán kapcsolata
ennek a Csehov-darabnak köszönhető. Még
nem játszottam benne 1981-ben, de ezzel
nyerték meg a kazincbarcikai Ifj. Horváth István Színjátszó Fesztivált, és Mort Clark meghívta New Yorkba az előadást. A meghívó tudta, amit a meghívottak nem, hogy egy tojamai
színjátszó csoport, a Bungeiza Gekidan is
játssza ezt a művet, méghozzá japán környezetben. Nagy siker volt az egymást követő,
kétféle stílusban bemutatott Csehov-mű, és
nagy barátság szövődött a két társulat között.
Japánban eddig hét előadásunkkal közel 40
alkalommal léptünk közönség elé. 1983-ban
voltam először tagja a küldöttségnek, és szereplője az Efezusi özvegynek, ami meghívást
kapott a Tojamai Nemzetközi Fesztiválra, ahol
közel harminc nemzet képviseltette magát.
Nemcsak sikeresen, hanem eredményesen is
szerepeltünk. Ez volt a legemlékezetesebb utazásom. Nem azért, mert az első volt, hanem
mert három hétig tartott. Egy koreai gép lelövése miatt csak korlátozottan lehetett használni az orosz légteret, így utaznunk kellett még
a repülőn kívül a transzszibériai expresszel,
majd hajóval jutottunk el Jokohamába. Aztán
kiszélesedett ez a japán együttműködés Debrecen és Tojama között, más művészeti csoportok is érkeztek, kiállítások is jöttek létre. A
japán fesztiválnak köszönhetően bekerültünk
a nemzetközi vérkeringésbe. Kétszer vettünk
részt fesztiválon az USA-ban (New York, Detroit), szerepeltünk Svédországban, Belgiumban, a komáromi Jókai Napokon és Erdélyben.
– Nagyváradon is járt?
– A debreceni Csokonai Színházzal voltam
többször is, de a Stúdióval csak az elmúlt esztendőben játszottuk a John Lennon életéről
szóló zenés darabot a Hangfogó együttessel
a váradi vár színpadán. A darabban Lennon
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menedzserét játszom, és szájharmonikázom is
a Love Me Do című dalban, mert a főszereplő nem tud ezen a hangszeren játszani. Bár lehet, hogy Lennon sem tudott, mert a korai
felvételen nem egyértelmű, hogy ő szólaltatja-e meg a herflit. Japánban viszont 11 alkalommal jártam. Mindig úgy mentem, hogy na,
ez lesz az utolsó, de az élet aztán mindig adott
egy újabb esélyt. A harmadik-negyedik utazás után mindig reménykedtem, hogy mégis
csak lesz még egy, ezért a nyelvet is tanulmányoztam. A három írásmódjukból kettőt egész
tűrhetően elsajátítottam, igaz, ma már egy kicsit hézagos a tudásom. A rút kiskacsa volt
az első darab, amit japánul mutattunk be, ebben is szükség volt a szájharmonikára. Nagy
volt a gyerekek meglepődése, amikor a műsor után odajöttek, és kiderült, hogy bizony mi
nem is tudunk japánul. Ezzel a darabbal még
két turnét szerveztek, több mint húsz előadásunk volt.
– Azt mondja, egy idő után már egész jól
elboldogult a nyelvvel…
– Japánban nagy hagyománya van az ajándékozásnak. Ha megyünk, az egyik bőröndben csak ajándékok vannak, és bizony visszafele is teli van. Én nagyon szeretem a kreatív
ajándékokat, ezért az egyik alkalommal összeállítottam egy tematikus „japán–magyar, magyar–japán nagyon kicsi kisszótárt” a 300 legfontosabb szóval, s a szavak mellett ott volt
fonetikusan a kiejtés. Ötven ilyen szótárt készítettem, akkora volt egy, mint a fél tenyerem. Nagy sikert aratott.
– A nyomdai munkát is saját kezűleg végezte?

– Már az egyetemen kapcsolatba kerültem
az informatikával, így egy ideig a tanítás mellett számítógépes grafikával is foglalkoztam.
Később feladtam a tanítást, és nyomdaipari
vállalkozásból tartottam el a családot. Alapvetően szita- vagy számítógépes nyomással
dolgozom. Egy időben magyarországi kerékpárgyárakat láttam el matricákkal. Négy-öt
alkalmazottam, automata gépsorom volt, de
2008-ban a vállalkozásom jelentős részét eladtam. Ma már egyedül dolgozom, a saját
tervezésű matricáimat árulom országszerte. Mellette egy telefontársaság területi képviselője vagyok, és most már az is számottevő, amit a fellépések után kap az ember.
Három szép gyerekünk van. A legkisebb lányom amellett, hogy angolt tanít egy nyelviskolában, hat esztendeje ő is színjátszó. Sokat
játszunk együtt, ötször voltunk Japánban.
Tavaly a Lúdas Matyit játszottuk japánul.
Most nem volt velünk, mert a Leánykérésben nincs szerepe. Az évek során tagjaink
közül sokan felvételt nyertek a Színművészeti Főiskolára/Egyetemre, és mára ismert színésszé, rendezővé váltak, többek között Bertók Lajos, Csuja Imre, Eszenyi Enikő, Garay
Nagy Tamás, Hajdu „Steve” István, Jámbor József, Kállóy Molnár Péter, Kerekes
László, Pinczés István, Szarvas József. Mások a rádióhoz, tévéhez kerültek, vagy előadóművészként, színjátszó-rendezőként, drámatanárként, bábszínészként dolgoznak. Az
együttes jelenlegi tagjai: Bander Hajnalka,
Jámbor József, Hajdu Steve, Hajdú Péter,
Hell Krisztina, Liptai Dóra Judit, Pinczés István, Tóth Kálmán, Tóth Réka és Vlajk Mária. Hogy megyünk-e még Japánba, nem tudom, de legközelebb a János vitézt mutatjuk
be. 2011-ben hárman a stúdióból megkaptuk
a Tojama Megye Jószolgálati Nagykövete elismerést. Nagyon jólesett, de azt hiszem, ez a
kötelességünk, hogy a magyar kultúrát képviseljük Japánban, és a japánt népszerűsítsük idehaza. Jó példa erre dr. Pinczés István,
neki több elismerése is van, és 2016-ban a
japán császár által 1875-ben alapított és a
japán kormány által odaítélt A Felkelő Nap
Arany és Ezüst Sugárpárjának Rendje kitüntetésben részesült, s a japán nagykövetségen
vehette át. Ő volt az első, aki nem japánként
megkapta ezt az elismerést.

Kocsis Csaba
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Dél-Csehországban
jártunk
Október első hétvégéjén kétnapos kiránduláson
vehettünk részt Dél-Csehországban.
Sok évszázados épített örökség egyedi
darabjaiban, várak, kastélyok gondosan
megőrzött környezetében gyönyörködhettünk.
A mintegy félszáz, főleg székelyhídi lakoshoz Magyarországon még csatlakozott néhány útitárs, ugyancsak jobbára Székelyhídról
elszármazottak. A román–magyar országhatárt az érmihályfalva–nyírábrányi határátkelőn léptük át – meglehetősen lassan, mivel a
két ország határőrsége alaposan megvizsgál
minden személyi igazolványt, útlevelet. Végül elindultunk, Budapest, Győr érintésével
érkeztünk Ausztriába, és Bécs mellett elhaladva jutottunk Csehországba, – ahogyan azt
a székelyhídi szervező, Sóki Béla tanár megfogalmazta a kirándulás beharangozójában –
„a középkori várak, csodás kastélyok és festői
kisvárosok birodalmába”. Igen, a leírás megfelel a valóságnak, valóban csodálatos vidéket
ismerhettünk meg ott-tartózkodásunkkor.
České Budějovice
főtere, kiállításra
készülődtek.
Az óratornyos
épület szemközt
a városháza

Serfőzde és emeletes híd
Első állomásunk České Budějovice volt, itt
alkalmunk nyílt betekinteni a sörgyártás folyamatába, bár szombat lévén a gyárban csak a

A híres-nevezetes Fekete torony

karbantartók dolgoztak. Egyheti munka után
a hatalmas csarnokokban levő gépeket át kell
vizsgálni, a szükséges javításokat el kell végezni, hogy a következő munkanapon ne legyenek gondok. Ha sörtöltést nem is láttunk,
de meghallgathattuk idegenvezetőnk, Novák
Ágnes ismertetőjét a Budvar (Budweiser) sör
gyártási folyamatáról. Megtekintettük a hatalmas tartályokat, amelyekben a sör érik, és
meg is kóstolhattuk az eredeti, híres nedűt. A
főbejárat melletti bemutatóüzletben a látogató
vásárolhat is. Érdekesség a Budweiser sörrel
kapcsolatban, hogy a nagy olasz filmszínész,
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Bud Spencer a keresztnevét állítólag ettől a
kedvenc sörétől kölcsönözte.
A világhírű sörgyár után a várossal ismerkedtünk. Az impozáns belvárosban éppen
rendezvényre készülődtek a helybeliek, sátrak színes sokasága lepte el a főteret. A sör
és a ceruzák városának is nevezik a Moldva
(Vltava) és Malše folyók összefolyásánál elterülő České Budějovicét. II. Přemysl Ottokár
cseh király alapította 1265-ben, a XIX. században vált ipari központtá; római katolikus

Csak
megkülönböztető
viseletben engedik
be a látogatókat
a hatalmas
sörtartályok közé

Háromszáz
méter mélyről
szivattyúzzák
a jó minőségű vizet

Sörösládák
sokasága
és a Budweiser/
Budvar gyár címere
messze ellátszik

püspöki székhely, és a Dél-csehországi Egyetem városa is. Főterén a látogató igazi történelmi sétát tehet: a háromtornyú városháza
1727–1730 között épült, a tér közepén álló
barokk szökőkút Sámson alakját örökíti meg.
A város jellegzetessége a 72 méter magas Fekete torony, mellette áll a barokk stílusban
épült Szent Miklós római katolikus katedrális, ezt ottjártunkkor alkalmunk volt felkeresni. A főteret nagyrészt lábas házak övezik, az
árkádok alatt főleg szuvenírboltok találhatók.
A házak homlokzata jellegzetes, stílusuk hasonlít egyes nyugat- és észak-európai városok
épületeiéhez.
Mintegy négy-öt órát töltöttünk České
Budějovicében, egy evangélikus templomot is
felkerestünk, igaz, azt csak kívülről láthattuk.
A kicsi, keskeny utcák épületei a város egykori lakóinak anyagi jólétéről árulkodnak. Akinek alkalma nyílik rá, érdemes felkeresnie a
dél-csehországi települést.

A világörökség része
Ugyanaznap délután még egy történelmi várost kerestünk fel, az UNESCO világörökségi listájára felkerült Český Krumlovot.
Amikor az ember felsétál a magas dombra épült várba, és onnan letekint a több száz
éves óvárosra, nehezen tud elmozdulni. No,
nemcsak a lenyűgöző látvány miatt, hanem
azért is, mert körülötte turisták ezrei szeret28
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A krumlovi
várkastély
impozáns épülete
A Moldva folyó
Český Krumlovnál
Kilátás a krumlovi
óvárosra,
az UNESCO
világörökség része

Sóki Béla felvétele

nék megcsodálni a kilátást. Legtöbbjük japán,
de találkoztunk magyarországiakkal is, a nagy
autóbuszparkolóban volt helye minden járműnek.
A vár a XIII. században épült, a Vitek (Vít
kovci) dinasztia székhelyeként. 1602-ben a
város II. Rudolf német-római császár és magyar király tulajdonába kerül, majd II. Ferdinánd osztrák főherceg ajándékaként az
Eggenberg család tulajdonába, később a
Schwarzenbergekébe. A vár később, mint nemesi székhely, fokozatosan kastéllyá alakult át.
Egyébként a Hradzsin után ez a Cseh Köztársaság második legnagyobb kastélykomplexu-

ma, Közép-Európa legjelentősebb műemlékei
közé tartozik. A hátsó részéből egyedülálló,
többszintes, úgynevezett palástos híd vezet a
mély várárkon át. A hídról fenséges látvány
nyílik. A Moldva folyó kanyarulatában terül el
a belváros, egy részét alkalmunk volt bejárni.
Lenyűgöző látvány, az ember csak kapkodja a
fejét, merre nézzen, hogy minél több élmén�nyel gazdagodjon. Ezt a gyönyörű várost is érdemes felkeresni.

A Hluboká kastély

A székelyhídi
kirándulók
Hluboká vára előtt

Az egész napos utazás, mászkálás után jól
esett az éjjeli pihenés Telc városka egyik szépen berendezett, nagyon tiszta szállodájában.
A bőséges reggeli után irány a második nap
első állomása: a Hluboká nad Vltavou településen található kastély. Kirándulásunk számomra legszebb helyére egy kisvonatra emlékeztető jármű két kocsiból álló szerelvénye
szállította a turistákat, de nem vasúti sínen,
hanem közúton.
Idegenvezetőnk, mint mindig, most is kiadós ismertetővel vezetett be bennünket a várkastély „titkaiba”. Meg-megállva gyönyörködtünk az épületben, megállapítva, hogy stílusa
Európa eme vidékén nem szokványos, inkább
Nagy-Britanniára jellemző. A romantikus, Tudor-stílusú várkastélyt az angol uralkodó rezidenciájának, a windsori kastélynak a mintájára alakították át; óriási és gyönyörű angolpark
közepén fekszik. Az eredeti, XIII. századbeli
királyi vár több átépítésen esett át, az 1845–
1871 között végrehajtott, utolsó felújítás után
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a Schwarzenberg hercegi dinasztia fényűző,
neogótikus stílusú székhelyévé vált.
Lenyűgöző az a főúri pompa, melyben a
hercegi család élt. Minden teremről, amit bejártunk, magnóra felvett ismertetőt hallgathattunk magyar nyelven is. Elhangzott, hogy
Hlubokát a többi Schwarzenberg-kastélyhoz
hasonlóan sohasem lakták egész éven át. Ide
általában ősszel, a vadászszezonra érkeztek.
A jelentős látogatókat a nagy vadászkönyvbe jegyezték be, ez is megtekinthető a kastélyban. Sajnos a termekben tilos a fotózás,
ezért cikkemhez az internetről származó képet mellékelek a díszes burkolatokról, festményekről, bútorokról. Számomra a legérdekesebbnek a fegyvertár bizonyult, mely állítólag
Közép-Európa egyik legnagyobbja. Hlubokán
található a faliszőnyegek legnagyobb csehországi gyűjteménye: összesen 57 flamand, túlnyomórészt brüsszeli gobelin. A legértékesebbek közé tartozik az 1644-ben készített,
nyolc részből álló, Közmondások című teljes sorozat, illetve a szintén nyolcrészes Lovaglóiskola. A legrégebbi egy 1600 körüli keleti szőnyeg, melyet az örökkévalóság és a
bölcsesség buddhista szimbólumaival díszítettek. Azt is megtudtuk a tájékoztatóból, hogy
a földszinti reprezentációs termeket és a magánlakosztályokat meleg levegővel fűtötték. A
pincetérben elhelyezett nyolc hatalmas, fafűtéses kazánból a falban lévő aknákon át áramlott a meleg levegő a helyiségekbe. A kastély
átépítésekor a lakosztályokban fürdőszobát és
vízöblítéses vécét is felszereltek.
A kastély utolsó tulajdonosa, Schwarzenberg
Adolf herceg a II. világháború kitörése után
külföldre menekült, és soha nem tért vissza, a
vagyont 1940-ben a német állami titkosrendőrség vette át, és saját gondnokot nevezett ki
Hlubokára. 1945. május 8-án a vagyont nem-

Třeboňban,
a várkastély
udvarán

Třeboň város
főtere

A Hluboká kastély
egyik belső terme

zeti igazgatás alá helyezték, majd 1947-ben államosították. Ma a gondnokságot a Nemzeti
Műemlékvédelmi Intézet látja el.
Útban hazafelé egy tündéri városkában,
Třeboňban álltunk meg. Elsőként az egykori
gótikus vár helyén kialakított, pompás reneszánsz kastély udvarát kerestük fel, majd a főteret, ahol vasárnap lévén csak kevés üzlet volt
nyitva. Itt is középkori épületek, lábas házak
gyönyörködtetik a látogatót. A XII. században
létesített település a Rožmberk/Rosenberg dinasztia székhelye volt századokon át, jelentős
halgazdaságként lett ismert. A XVII. századtól
ez is Schwarzenberg-birtok. Ma a város környéke természetvédelmi körzet és az UNESCO
bioszféra-rezervátumának része.
Több halastavat is láttunk, de már csak az
autóbuszból, hazafelé tartva. Az odaúttól eltérő útvonalon, éjfél körül érkeztünk a magyar–
román határra, ugyanoda, ahol két nappal
előtte elhagytuk az országot, de ezúttal a határőrök gyors ütemben nézték át okmányainkat, és nemsokára befutottunk a végállomásra, Székelyhídra.
Idegenvezetőnk – aki kitűnően látta el feladatát –, mielőtt elköszönt tőlünk, még elmondta, hogy mintegy 1450 kilométert buszoztunk, de ő a gyaloglásainkat is lemérte,
ezek szerint a két nap alatt nagyjából 20 kilométert tettünk meg gyalog. Felejthetetlen
élményben részesültünk, s megvallom, nem
számítottam annyi szépségre, mint amit DélCsehországban láttunk. A közel félszáz kiránduló-társam véleménye megegyezik az
enyémmel.

Dérer Ferenc
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Bejártuk a nagyváradi
színház kulisszáit
A színházak éjszakáján, október elején egyebek
mellett villámcsődülettel, előadásokkal,
nyílt próbával és kulisszabejárással várták
a közönséget a nagyváradi Szigligeti Színházban
és a stúdió udvarán.
Október 4-én volt a X. Nagyváradi Könyv
maraton és Könyvvásár nyitónapja és a váradi
teátrum éjszakája is, így az előbbi megnyitóján, a Dimény Áron kolozsvári színművésszel
való beszélgetésen és az Élő Várad meg a színház közös, Ars poetica című performance-án
közös volt a közönség. A Nagyvárad Táncegyüttes tagjai a Szigligeti Stúdió udvarát és a
Sonnenfeld-ház folyosóit, ablakait kihasználva
tartottak látványos fellépést, produkciójuknak
mind a néptánc és népzene, mind a kortárs
tánc és kortárs zene része volt.
A 23 órakor kezdődő kulisszabejárásra érkezőket a színház mögött Biró Árpád Levente, a Szigligeti Színház kommunikációs felelőse
várta. Ő vezette végig az érdeklődőket a színházban, s a közel egyórás kalandozás alatt sok
érdekességet tudhattunk meg tőle és Vajda Zoltán ügyelőtől, illetve abból a játékos kérdezzfelelekből, melynek során megtippelhettük,
igaz vagy hamis-e az, amit Biró elmesélt.

A rámpa
biztonságos,
felmehetünk

Éjszaka kulisszák mögött

Biró Árpád Levente
(jobb szélen)
a színpadon kezdte
a rendhagyó
színházi
„túravezetést”

Miután kitárult a hátsó ajtó, egy fémrámpát
támasztottak a színpadra vezető feljáróhoz,
így bejutottunk az épületbe (a rámpán hozzákviszik egyébként a díszleteket). A nagyváradi
színházat 1900. október 15-én nyitották meg,
a bécsi Fellner és Helmer építésziroda tervei
alapján emelték; ők tervezték egyebek mellett
a kecskeméti színházat, a budapesti operettszínházat, de Bécsben, Odesszában, Zürichben és Prágában is dolgoztak.
A nézőtér felé lejtő színpadon kezdtük a terepszemlét: fölöttünk a zsinórpadlást, rendezői balról pedig az ügyelő fülkéjét láthattuk.
Vihart is megidéztek a technika segítségével,
s az első kérdezz-felelek után kiderült, hogy a
színpadvilágítás teljesítménye 500 kilowatt, ez
két kisebb falu áramellátására elegendő.
A süllyesztők nem biztonságosak, ezért
nem használják őket, tudtuk meg, miközben
a színpad alá ereszkedtünk. Dobos Imre színművész máig viseli annak a nyomát, hogy a
süllyesztő emelvénye letört alatta. A színház
legutóbbi, több évig tartó felújítása során sem
nyúltak a színpadhoz. Egy határon átívelő pá-
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lyázatnak köszönhetően azonban korszerű
forgószínpadot szerelnek majd be, s a hangtechnikát is megújítják, hangzott el.

Bunker és besúgók
Az utunk a színpad és az utca szintje alá vezetett, a nézőtér alatti folyosókon kanyarogtunk. A tűzoltósági engedélyeztetésen túl van
a színház, ehhez kötődött a következő kérdés
is: igaz-e, hogy a tűzoltóság időközönként lezárja az alsó tereket, mert azok összeköttetésben vannak a város alatti bunkerrendszerrel,
melyet 1977-ben, Nicolae Ceaşescu látogatása előtt építettek? Bár a történet jól hangzik,
hamis. A valóság az, hogy a színházat építésekor korszerű szellőztető rendszerrel látták el,
minden szintjének megvolt a maga szellőztető
berendezése, s ezeket irányították lentről.

A süllyesztőket
nem használják

A zsinórpadlás
a színpadról

Vajda Zoltán
a zenekari árokban

Nem bunker,
szellőztető

A meglehetősen alacsony, szűkre szabott
zenekari árokba is benéztünk, s Vajda Zoltán
elmondta: valamikor onnan nyílt a súgólyuk
is. S bár szintén hihetőnek tűnt a történet, kiderült, hogy az előző rendszerben nem poloskázták be a zenekari árkot államellenes összeesküvéstől tartva, besúgók ellenben voltak a
váradi színházban is.

Földszint és páholyzseb
Benézhettünk a női öltözőkbe, majd a színház előcsarnokában felidézhettük az időkapszula megtalálását. Az emeleti páholyzsebben
láthattuk az aznap megnyitott, Gábor József
100 című kiállítás képeit, s újabb kérdezz-felelek nyomán megtudhattuk, mindössze városi
legenda az, hogy az igazgatói szoba felé nyíló
ajtót Somogyi Károly színidirektor vágatta attól tartva, hogy a Kurucfurfang című előadás
miatt meglincselhetik őt a színügyi bizottság
32

Biharország

2018. november

kultúra

A páholyzsebben
Táncos villámcsődület a Sonnenfeld-palotában,
a Szigligeti Stúdió előtt

Belestünk
a zsinórpadlás
szintjére

és a városi elöljáróság tagjai. A tűzvédelemre
szolgáló vasfüggöny kapcsán viszont elhangzott, hogy a Fellner és Helmer építésziroda
Bécsben megépítette az úgynevezett Tűzmodell-színházat, ott kísérletezve figyelték ugyanis a lángok terjedését. Közel hatvanszor égették le az épületet, végül már belépőjegyeket is
szedtek a szokatlan látványosságra.
A színházlátogatás végén, az igazgatói iroda után még benéztünk a művészeti titkárok
irodáiba is. Itt megtudhattuk, hogy nehéz volt
felkészülni a váradi színjátszás idei, 220. év-

Az egyik női öltöző

fordulójára, ugyanis 1975-ben a színház akkori igazgatója felégette a levéltárat, 1949 előtti
anyagok nem maradtak meg…

Fried Noémi Lujza
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Elfeledett világsztárunk:
Zilahy Lajos (3.)
Nagyszalonta szülötte a második nagy háború
előtt világszerte a legolvasottabb magyar írók
közé tartozott; a Halálos tavasz regényként is,
megfilmesítve is világsiker lett. Fordulatokban
gazdag élete drámai mélyponton ért véget.
Budapestről folyamatosan figyelemmel kísérték Zilahy amerikai életét. A belügy vizsgálta: haza lehetne-e hívni, mint Páger Antalt,
és ez mennyi hasznot hozna. „Rendelkezésre álló adatok szerint igen erős honvágya van,
s reménykedik abban, hogy Magyarországra
visszatérhet. Hazatérése igen nagy hatással
lenne úgy a kinti, mint a hazai írókra, ezért
javasoljuk, hogy személyével önkéntes hazatérésre való bírás céljával foglalkozzunk” – írták egy 1962. március 23-i II/3-B alosztályi
jelentésben. „Politikailag csupán 1957 tavaszán kompromittálta magát. Eddigi hazatérésének ügyével nem kellő súllyal foglalkoztunk,
holott lehetőség lett volna arra, hogy nevezettet önkéntes hazatérésre bírjuk, s ezzel bizonyos fokú bomlasztást idézzünk elő az irodalmi emigrációban. Zilahy feltételei hazatérését
illetően túlzottan ideálisak, és abban feltehetőleg a State Departmenttel [az USA külügyminisztériuma – szerk. megj.] fennálló kapcsolatai is befolyásolják, ezért e kérdés sürgetése
részünkről nem lenne időszerű” – olvasható
egy másik jelentésben.

„Író úr, jöjjön haza”
A Kádár-korszakban elindult egy óvatos rehabilitációs folyamat. 1957-ben a Petőfi Színház bemutatta Zilahy egykori sikerdarabját, A
szűz és a gödölyét, 1964-ben pedig a szegedi
Nemzeti Színház tűzte volna műsorra Tizenkettedik óra című drámáját. A premierből végül nem lett semmi, az író nem járult hozzá a
színpadra állításhoz. Könyveit viszont továbbra sem adták ki, és a filmjeit sem lehetett látni.
34

Biharország

2018. november

Halász Péter újságíró 1966 őszén látogatta
meg az írót New Yorkban. Beszámolója szerint – ami akkoriban nem jelenhetett meg a
magyar sajtóban – Zilahy szerény kis lakásban
lakott, szobája falán csak két dísz volt: egy közös fénykép Illyés Gyulával és Déry Tiborral,
meg egy másik fotó halott fiáról, Mihályról.
Sokat panaszkodott: „Írták nekem, hogy bontják a Blaha Lujza téren a Nemzetit. Olyan,
mintha engem bontanának… Húsz darabomat játszották ott. Tudod, hogy még mindig
igazgatósági tagja vagyok az Akadémiának? S
tudod, mit ír rólam az Akadémia kiadásában
megjelent lexikon? Tizenöt sort. Néhány művet megemlít. És a végén: Jelenleg Amerikában él, ahol a Magyar Népköztársaság ellen
fejt ki ellenséges tevékenységet. Frankfurtban
Bölöni Gyurkával futottam össze, megbeszéltünk másnap egy találkozót. Két férfi jött vele.
Azt mondja az egyik: – Író úr jöjjön haza… –
Nem megyek. – Miért? Fél? – Félek. – Mitől?
Letartóztatják? – Nem. Attól félek, hogy kezet
kell fognom egynémely emberrel.”

Vajdasági sikerek
Nem volt igaz, hogy nem akart hazamenni. A hatvanas évek végétől egyre foglalkoztatta ez a gondolat, sőt néha fel is tűnt Budapesten. Újvidékről vezetett az útja a magyar
fővárosba. „Elmondta, hogy az USA-ban
írásból nem lehet megélni, olyan alacsony a
kultúrigény, és ő főleg európai tantiemekből
él. Főleg Jugoszláviával és Svédországgal van
kapcsolata. Rendkívül dicsérte a jugoszláv viszonyokat” – ment egy jelentés 1962-ben a
Belügynek.
Az ügynökök jó nyomon voltak, Zilahyt valóban vonzotta Jugoszlávia. Ott továbbra is
népszerű író volt, Tito rendszerének pedig
nem volt baja vele. Zilahy az ötvenes évek közepétől kezdve egyre több időt töltött a Vajdaságban – főleg Szabadkára ment, ott a Hotel
Parkban lakott. A szabadkai Népszínház több
darabját is bemutatta, a jegyeket hetekkel a
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Zilahy portréja
egy 2016-os szerb
postabélyegen

bemutató előtt szétkapkodták. Irodalmi esteket is tartott, és műveinek helyi kiadását intézte. Élvezte, hogy sikere van.
Az újvidéki Fórum kiadó egymás után jelentette meg könyveit szerb, horvát és magyar
nyelven is. Nem adták ki Magyarországon, de
magyar nyelvű könyveiből több ezer példány
átkerült Szegedre, a feketepiacon lehetett hozzájutni, jó drágán. Itthon azt beszélték, Zilahy
Amerikából visszajár a magyar határhoz. Kibuszozik Röszkéhez naponta, nézi a sorompón túli magyar tájat, egykori hazáját…

magyar állampolgárságát, amiről sosem mondott le, de meg akarja tartani az amerikait is,
a nyugdíj miatt. Összes szerzői jogát a magyar
államra ruházza, de úgy, hogy azt egy testület
kezelje. És közben hozzáfogott, hogy megvalósítsa utolsó projektjét.
Mivel főleg Jugoszláviából és Spanyolországból kapott jogdíjakat, úgy döntött, spanyol–jugoszláv–amerikai
koprodukcióban
forgatja újra a Halálos tavaszt. A filmnek két
rendezője volt, a spanyol Miguel Iglesias és
a jugoszláv Stevan Petrovic. Mindkettő leforgatta a maga részét a saját elképzelése szerint, de Zilahy kéréseit egyikük sem vette figyelembe. Anyagi problémák is felmerültek,
többször leállt a forgatás, óriási káosz lett az
egész. A film azelőtt megbukott, hogy bemutatták volna.
A hivatalos szervek közben foglalkoztak
hazatérési kérelmével. Szokás szerint lassan,
vontatottan ment az ügyintézés, de úgy tűnt,
Zilahy sem nagyon erőlteti. Az ígéret ellenére
sem bízott benne, hogy megtarthatja amerikai állampolgárságát. Aztán egyszer csak eltűnt, nem jelentkezett többé senkinél.

Megbukott, mielőtt bemutatták
volna

Egy ócska írógép maradt utána

A hatvanas évek vége felé Budapesten, a
körúti Palace Hotelben találkozott ismerőseivel, rokonaival. Nemeskürty Istvánnal is kapcsolatban volt, egyszer még Aczél György is
fogadta.
Az idős Zilahyt több terv is foglalkoztatta.
1971-ben a csehszlovákok újraforgatták az
1941-es Valamit visz a víz filmjét. A magyar
származású, Oscar-díjas Ján Kadár, a csehszlovák új hullám sztárja volt a rendező. Még
Darvas Ivánnak is jutott benne egy kisebb szerep. A film jó kritikákat kapott, és viszonylag
sikeres is volt. Az írót Olaszországból is megkeresték, hogy megfilmesítenék a Két fogoly
című regényét. Zilahy többször Rómába repült a filmtervekről tárgyalni, itthoni ismerőseitől Jancsó Miklós felől érdeklődött, őt szerette volna rendezőnek. Talán ekkor merült fel
benne az ötlet, hogy megcsinálja újra a Halálos tavaszt.
Többször eljátszott a hazatelepülés gondolatával is, de nagyon sok aggálya volt. 1973
októberében már konkrétan meg is fogalmazta hazatérésének feltételeit egy kormányhoz
intézett beadványban. Szeretné visszakapni

Az idős író teljesen összeomlott. Nem kereste a barátait, nem ment vissza Amerikába
a feleségéhez. Szegényen, elesetten élt kis hotelszobájában. Nem tudott már fizetni sem,
húsz év után kirakták a Park Hotelből, és a lepukkant Vojvodina szállóba költözött át. Egy
szerb kiadó próbált segíteni nyomorán, jelképes szerződést kötöttek vele, így tudtak neki
némi dinárt utalni. Amikor már járni sem tudott, a szálló alkalmazottai széken hordták le
a portára telefonálni.
Állapota egyre rosszabbodott, bevitték a
kamanci tüdőklinikára, és ott is tartották akarata ellenére. Utolsó napjaiban állítólag könyörgött, hogy vigyék haza meghalni. Zilahy
Lajos, a valamikor legnépszerűbb magyar író
teljesen magára hagyva hunyt el 1974. december 1-én. Egy pár fekete cipő a szék alatt,
sötét öltöny, télikabát, sál és kalap a fogason, egy kopott bőrönd és egy még kopottabb írógép maradt utána a kórházban. Belgrádban hamvasztották el, maradványait 1974.
december 30-án a Farkasréti temetőben helyezték el.
Szilágyi Aladár összeállítása
2018. november
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Komor Marcell születési
évfordulója
Ez év november 7-én volt Komor Marcell
műépítész, építészeti szakíró születésének
150. évfordulója. A magyar szecessziós építészet
jelentős alakjaként tartják számon, Lechner
Ödön magyaros irányzatának követőjeként, Jakab
Dezsővel együtt.
Felsőfokú tanulmányait a budapesti Királyi József Műegyetemen végezte, 1891-ben
szerzett oklevelet. Kezdetben Czigler Győző,
majd Hauszmann Alajos műtermében dolgozott, később egy évig Francsek Imre mellett a Fővárosi Mérnöki Hivatalban. Dolgozott
még Lechner Ödön irodájában is, itt részt vett
a Földtani Intézet pályadíjnyertes tervének,
majd kiviteli tervének elkészítésében. 1897ben Jakab Dezsővel közös irodát nyitott, ez
az első világháború végéig működött. Életének ez volt a legsikeresebb korszaka, társával együtt több pályázatot nyert, és terveiket
nagyrészt meg is valósították. Közösen tervezték egyebek mellett Szabadkán a zsinagógát
1902-ben, a városházát 1908-ban, Palicson
fürdőtelepet 1909-ben, Marosvásárhelyen a
városházát 1907-ben, a Népoperát Budapesten 1912-ben és számos fővárosi köz- és lakóépületet is. 1918-tól részben egyedül, részben
fiával, Komor Jánossal dolgozott együtt.
Komor Marcell építészete 1930 után már
a modernista irányzatok felé fordul, az ebben
az időben tervezett lakóépületeinél figyelhető meg a változás, például Budapest II. kerületében, az Árvácska utca 4. szám alatti villánál. Építészeti tárgyú cikkek írásával
is foglalkozott. Ő alapította 1901-ben a Vállalkozók Lapját, melynek főszerkesztőjeként
a lapban Ezrey álnéven publikált. 1944 novemberében származása miatt elhurcolták.
A Német Birodalomhoz tartozó Ausztriában,
Sopronkeresztúrnál (Deutschkreutz) ölték
meg 1944. november 29-én.
A továbbiakban Komor Marcell és Jakab Dezső közös nagyváradi alkotásait mutatjuk be.
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Komor Marcell

Adorján-ház I.
E sarki emeletes ingatlant – számozása szerint Színház (Patrioţilor) utca 6. szám – 1903ban építették. Még 1902 nyarán vásárolta meg
Adorján Emil a díszletraktártól a Szilágyi Dezső (ma Moscovei) utca sarkáig terjedő két telket (a mai 4. és 6. szám alatt), hogy a sarokra
egy díszes bérpalotát építsen. A tervet Komor
Marcell és Jakab Dezső fővárosi műépítészektől rendelte meg. Az új bérház 1903 novemberére készült el. A kétemeletes sarki ingatlan
mindkét homlokzatát hatalmas, háromkaréjos
oromzatok uralják, de az alattuk levő traktusok
nyílászáróinak formája és elhelyezése különböző. A jelentős esztétikai értékű ingatlan a szecesszió lechneri irányzatát képviseli. Ha igaz,
rövidesen felújítják homlokzatát.

Adorján-ház II.
Adorján Emilnek ezt a második házát 1904–
1905-ben építették a Színház (Patrioţilor) utca
6. szám alatti telekre. Még 1903-ban el szerette volna adni ezt a 30 méter utcafrontos tel-

a régi Várad

ket, s mert nem talált megfelelő vevőt, végül
ő építtetett ide egy újabb kétemeletes bérpalotát ugyancsak a Komor–Jakab páros terve
alapján. Ez a bérház az előzőnél is díszesebb
lett, és még inkább hasonlított Lechner Ödön
munkáihoz. Talán ezért is hasonlították össze
Lechner budapesti Postatakarékpénztárával,
amelyet e stílus prototípusának tart a szakirodalom.

A Stern-palota

építsen. A kiírt tervpályázatot Komor Marcell
és Jakab Dezső nyerte meg. Érdekesség, hogy
a tervezőpáros sokkal gazdagabb homlokzati
díszítést írt elő, de a kivitelezés során ezt egyszerűsítették.
A kivitelezésre kiírt versenytárgyalást Rendes Vilmos építészmérnök nyerte el, s 1906
augusztusában, miután lebontotta a sarki telken levő régi Huzella-féle házat, már hozzá is
fogott az építéshez. Az új székház 1907. május végére készült el, de csak júniusban adták
át. Az épületet 2000-ben a műemléki előírások tiszteletben tartásával restaurálták.

Fekete Sas palota
A Szent László (ma Unirii) tér északkeleti részén levő régi Fekete Sas Szálló helyére 1907–1908-ban építették szecessziós stílusban, Komor Marcell és Jakab Dezső terve
alapján. Építtetője dr. Kurländer Ede és dr.
Adorján Emil, kivitelezője Sztarill Ferenc. A
palota építését 1907. április 6-án kezdték el,
1908. november 16-án adták át hivatalosan.
Komor és Jakab a lechneri stílus követőjeként készítette el ennek a szecessziós épületkomplexumnak a tervét, gazdagon díszítve
magyaros motívumokkal. A palota esztétikai
értéke mellett el kell ismerni azt is, hogy miközben a szecesszió jegyében a tervezők többnyire csak a homlokzati architektúrára helyezték
a hangsúlyt, ebben az esetben az építészpáros
– akárcsak Lechner Ödön – nagy fontosságot
tulajdonított az alaprajznak is; korszerű funkcionális és szerkezeti megoldásaik függetlenek
az alkalmazott ornamentikától.
Nemrég végeztek az épületkomplexum külső felújításával, de a belső helyreállítás egyelőre várat magára.

Stern-palota
Ugyancsak 1904–1905-ben építették szecessziós stílusban, a Fő utca 10. és 10/A alatti
telken. A századfordulón még egy földszintes
ház állt ott, melyet néhány évig ideiglenes városházaként használtak. Erre a dupla telekre
Stern Miklós terveztetett kétemeletes bérpalotát Komor Marcell és Jakab Dezső fővárosi
műépítészekkel. A kivitelezés során anyagi
megfontolásból ifj. Rimanóczy Kálmán sokat
egyszerűsített a homlokzati díszítésen. Nemrég fejezték be az ingatlan példás homlokzati felújítását.

Az Ipar- és Kereskedelmi
Kamara székháza
A Teleki (ma Primăriei) utca és a Dudek sikátor (ma Duiliu Zamfirescu utca) sarkán levő
telket 1906 májusában megvásárolta az Iparés Kereskedelmi Kamara, hogy ott székházat

Okányi–Schwartz-villa
Az egykori Iparés Kereskedelmi
Kamara székháza.
Napjainkban
a Vízművek
otthona

A Szaniszló (ma Eminescu) utca 25/A szám
alatti sarki telken található épületet 1911-ben
emelték a Komor–Jakab páros terve alapján.
A rendszerváltás után eléggé elhanyagolt állapotba került, de napjainkra szépen felújították. Több intézmény is otthonra lelt benne.
Egyes feltéttelezések szerint a Strand sétány 8. és 14. szám alatti villákat is a Komor–
Jakab műépítészpáros tervezte.

Péter I. Zoltán
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Kocsmamesék
Kakasos Bendegúz
A kakas miatt többen is bosszankodtak a kocsmában. No nem azért, mert zavarta őket a kukorékolása. Erről szó sincs. A kakas ugyanis meg sem mukkant, viszont elfoglalt egy egész széket, és Döme, a
fájós lábú favágó nehezen bírta az álldogálást, már
nagyon le szeretett volna ülni.
– A fene egye meg a kakasát a ketrecével együtt! –
kiáltotta oda Bendegúznak, a tanyasi kakasos fickónak, aki ma is, mint minden szerda este, beült a kocsmába, és magával hozta a ketrecbe zárt, vörösbarna
tollú kakasát, s lerakta a mellette álló székre.
– Mi a baja a kakasommal? Tán zavarja a piálásban? – emelkedett fel a negyven év körüli izmos ember, és összehúzott szemöldökkel várta a választ.
– Fáj a rohadt lábam – nyögte Döme –, és már
nem bírok állni. Ha levenné a kakasát a székről, le
tudnék ülni.
– Az más – bólintott Bendegúz, és a ketrecet maga
elé rakta az asztalra. Beleivott a korsó sörbe, de nem
vette le a szemét a jószágról. Erősen figyelte, így aztán mások is érdeklődve kezdték nézni.
Az öreg kakas egy darabig nézelődött, aztán egyszer csak pillogni, bóbiskolni kezdett előreejtve súlyos taréjú fejét, és lehunyta sárgás szemhéját. Ekkor
Bendegúz rácsapott a ketrec tetejére, amitől a szárnyas felriadt és tovább nézelődött. Ez így ment vagy
másfél órán át, amíg be nem zárt a kocsma. Akkor
Bendegúz fizetett, felült rozsdás kerékpárjára, maga
elé rakta a ketrecet, és visszakarikázott a négy kilométerre lévő tanyájára.
Eltelt egy hónap, és a negyedik szerda este is megjelent Bendegúz a kakasával. Később Döme, a favágó is megérkezett, s hogy le tudjon ülni, a kakast az
asztalra tette Bendegúz. Dömének jó napja volt. Egy
szekér fát vágott fel az öreg géppel a tiszteletesnek,
jól keresett vele. Fizetett is egy deci vodkát a kakasosnak. Bendegúz nem akart adósa maradni Dömének, vett hát neki egy korsó sört, hogy kvittek legyenek. Egy vodka, egy sör, mi kell más a megfáradt
munkásnak? Egész jó hangulat kerekedett, még az
Akácos utat is énekelni kezdte a favágó, amikor a kakas bóbiskolni kezdett. Bendegúz bedugta a rácson
a pipaszárát, és nagyot koppintott a szárnyas fejére,
amitől az felriadt, kornyikált vagy kettőt, és nézelődni
kezdett. Látszott rajta, hogy igen fáradt, egyre sűrűbben kellett a fejére koppintani. Többen is megsajnálták a kakast. Végül Döme tette fel a kérdést.
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– Mondja, cimbora, miért nem hagyja békén azt a
szegény jószágot? Nem látja, milyen kimerült?
– Nagyon helyes, legyen csak a nagypofájúja kimerült. Este 10 óráig nem hagyom aludni, mert ha
hamarabb elalszik, akkor hajnali négykor elkezd veszettül kukorékolni, és kiveri az álmot a szememből. Aztán már nem tudok visszaaludni, és délutánra
olyan fáradt leszek, hogy alig bírom elvégezni a munkámat. Így aztán este 10-kor együtt fekszünk le, és
reggel hatig úgy alszik, mint a tej, meg sem mukkan.
Akkor kezd kukorékolni. Felkelek én is, és még idejében elkapom a városba induló buszt. Nem is késtem
el a munkából, amióta nem hagyom aludni! Ahogy

lektűr

számolom, még egy hét, és nem kell többet a fejére
koppintsak. Megszokja, hogy este 10-kor van alvás,
és reggel hatkor felkelés. – Ugye, kispofám? – szólt
oda a kakasnak, majd fizetett, felnyalábolta a ketrecet, és távozott.

Friss hírek
A legfrissebb híreket a városban történtekről a leggyorsabban a kocsmában lehet megtudni. El sem kell
olvasni az újságot, csak be kell térni egy pohár sörre valamelyik ivóba, kicsit hallgatózni, és máris meg-

tudhatjuk, hogy a piros 1-es villamos nem jár csak az
Olaszi temetőig javítási munkálatok miatt. Hogy X.
politikust megvesztegetés gyanújával előzetes letartóztatásba helyezték, az egészségbiztosító vezetőjét
többmilliós csalás miatt szintén bekasztlizták. Hogy
a polgármester azért túrta fel az egész várost és épít
annyi hidat, felüljárót, hogy a saját építőcégét futtassa. A Gomba feljáróhoz vezető, milliós összegekből
kiépített utak két hónap alatt szarrá mentek, és most
javítani kell őket.
Valaki hallotta, hogy 8 százalékkal emelik a lakásadót. Ennek csak Rumecz úr örül, mert ő hajléktalan.
Rozsnai cipészmester szólt, hogy megjöttek a fűtéstámogatást igénylők számára a típuskérvények, azokat
egy héten belül kitöltve le kell adni a szociális ügyosztályon vagy a lakótársulásoknál. Rumecz urat ez sem
érdekli, mert ő ingyen melegszik a városszéli meleg
vizes csőhálózat mellett.
A halászok itt tudják meg a Körösök vízállását, és
hogy lesz-e eső aznap vagy sem. A krumpliárus as�szony, aki minden délelőtt betér a kocsmába meginni egy deci szívmelegítőt, elmondja, hogy milyen
árak vannak a piacon. Mennyivel ment fel a káposzta, burgonya, padlizsán és paradicsom ára. Hogy a
viszonteladók milyen mocsok gazemberek, mert hatszoros áron adnak túl a kistermelőktől felvásárolt
portékán.
Gyula tanár úr látott egy plakátot a belvárosban,
amin a kolozsvári magyar opera vendégszereplését
hirdetik, de ez senkit nem érdekel. Aztán a villanyszerelő szomorúan közli, hogy szegény sánta Domokos nem jön többé a kocsmába vodkát inni, mert
meghalt vérmérgezésben. Elfertőződött a seb a lábán, amit akkor szerzett, amikor részegen elesett a
biciklijével. Két nap múlva temetik a Steinberger kápolnából, déli egy órakor. Egyedül Anka, a kisegítőlány siratja meg.
De jó hír is van, mert hazajött Németországból Józsi, az ács. Befejezte a melót. Minden évben fél évet
külföldön dolgozik. Nagy keletjük van ott az ácsmestereknek, és jól meg is fizetik őket. Örülnek is a törzsvendégek, hogy újra maguk között tudhatják Józsit,
mert ilyenkor két napig mindenki ingyen ihat az ács
számlájára, sőt ki is fizeti a legjobb haverei tartozását.
Ja, és reggel itt járt a rendőrség, egy rosszarcú férfi portréját mutogatva. Azt akarták tudni, felismeri-e
valaki benne azt az embert, akinek a tetemét tegnap
húzták ki a Körösből. Brrr. Kész horror. Erre inni kell.

Tóth Ágnes
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Megújítás önerőből
Karikás Noémi angol nyelvből diplomázott,
és a szinkronstúdióban fordítóként dolgozott.
Munkája mindennap újat jelentett, vagyis nem
érezte lelketlen robotnak, ám amikor 2016-ban
egészen másféle lehetőség nyílt meg előtte, már
a legelején tudta: hazaérkezett.

Az egyediség
a lényeg

Két éve foglalkozik – immár önálló vállalkozóként – bútorfestéssel, helyesebben bútormegújítással a nagyváradi Karikás Noémi.
Egyre több a megrendelése, most a következő lépésén, egy üzlet megnyitásán gondolkodik. A munkáiról készült képeket nézegetve
legelőször az merült fel bennem, hogyan születhet ilyen nagy fokú kreativitás egyik percről a másikra.
– Esetemben szó sincs valami különös csodáról, egyetlen perc alatt kibontakozott kreativitásról, ugyanis már kiskoromtól kezdve
foglalkoztatott a virágrendezés. Valószínűleg azóta szunnyadhatott bennem a közvetlen környezet önerőből való szebbé tételének
a vágya: ha valami elromlott vagy elkopott,
megpróbáltam javítgatni, helyrehozni. Nem
emlékszem az alkotási vágy tudatos elnyomására, de arra sem, hogy a klasszikus értelemben vett képzőművészet felé szerettem volna
indulni. Fordításra is feltehetőleg azért vállalkoztam, mert a változtató kreativitást érezhettem benne. Amikor viszont 2016-ban a sógornőm hozott ebből a krétafestékből, rögtön
belém hasított: induljak el ezen az úton! Mesélt az angol Annie Sloanról, a festék feltalálójáról, aki körülbelül harminc éve foglalkozik
bútorok és lakberendezési tárgyak dekorálásá-

Karikás Noémi megfiatalítja a bútorokat

val, átalakításával. Minden jelentkezőt maga
képez ki, utána mindenki úgy „játszik”, ahogy
akar. A festéket viszont csak tőle lehet beszerezni, immár a forgalmazói hálózatán keresztül. Ez a krétafesték nemcsak Európában van
jelen, hanem világszerte népszerű; nálunk

Egy szekrény új élete
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A régi bőröndök is
új feladatot kapnak

Sámli-variációk

sem kapható nagykereskedésben, de ha valakit érdekel, akkor a www.chalkpaint.ro honlapon meg lehet találni a hivatalos árusítók elérhetőségét. A forgalmazóvá válás alapfeltétele
a dekorációs bútorfestésben elért széles körű
tapasztalat, ugyanis ők tanácsadással segítik
a kezdő bútorfestőket. Annie Sloan személyesen választja ki a forgalmazóit, és ha elfogad
egy jelentkezőt, akkor el lehet menni tanulni
tőle. Énrám még vár az oxfordi kiképzés.
– Mi a titka ennek a festési módnak? A
mai túltechnologizált, rengeteg „okos” eszközzel felszerelt világban miért is örvend
ilyen nagy keresettségnek és sikernek?

Bármit meg lehet
újítani

– Magában a festékben rejlik a titok, valójában egyáltalán nem boszorkányság. A legnagyobb előnye, hogy akármilyen felületen megtapad. Nem igényel komplikált előkészítést,
épp csak a felületet kell letisztítani. A kön�nyű kezelhetőség miatt valószínűleg más tevékenységi körök is kipróbálják majd. Nagyváradon tudtommal én foglalkozom egyedül
üzletszerűen ilyen festett bútorok, dekorációs
tárgyak árusításával. Az első lépésem kopottas fotókeretek átalakítása volt – fülbevalótartókká. Barátnőimnek készítettem, nagy örömükre. Majd következtek a próbadobozkák,
ezután pedig elkezdtem járni kézműves foglalkozásokra. Minden érdekelt, mindent megnéztem, mindenből tanultam, nagyon ügyes,
kreatív embereket ismertem meg. Elsősorban
nők foglalkoznak ilyesmivel, de természetesen akad egy-egy ügyes kezű férfi is. Nagyon
nagy szerencsém, hogy a családom támogatja
a munkámat, jönnek velem, amikor megnyílik
egy-egy workshop.
– Az utóbbi években egyre gyakrabban
hallottam a legkülönbözőbb helyeken tematikus kézművesvásárokról. Részt vesz-e hasonlókon, mi a tapasztalata?
– Vásáron legelőször tavaly vettem részt,
a Moszkva kávézóban, akkor már a kis cégem, a Manoka Arts & Crafts képviseletében. A barátok adták az ötletet, hogy a nehezebben mozdítható bútorok helyett vigyek
kisebb tárgyakat. Így kezdtem a fogasok újrahasznosításához, lapítók felújításához, és
különböző kis akasztókkal nagyon jó kulcsvagy üzenőlap-tartó kerekedett ki belőlük.
Mostanában sámlikkal foglalkozom sokat,
de azon is gondolkodom, nem lehetne-e valahogy a virágkötészettel is összekapcsolni a
munkát. A workshopokon egyébként mindenféle technikát igyekszem eltanulni, majd
pedig visszavinni a bútorokra vagy más fatárgyakra. A legújabb nagy szerelmem a falióra, most épp újabb modellek kidolgozásával
foglalkozom.
– A filmszinkron elmaradását nem sajnálja?
– Nem maradt el teljesen, a magyar részleg elköltözött ugyan Váradról, de a fordítást
tovább végzem. Nem vagyok kockáztató természetű, és mivel mindkét munkával itthon
foglalkozhatom, a feladatok nem zárják ki
egymást. A következő lépés a saját bolt, már
találtam lehetőséget, meglátjuk, hogyan tu-

Ø
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A budapesti székhelyű Abigail Galéria és Aukciós
Ház a kezdetektől feladatának tekinti, hogy
a művészet segítségével hidakat építsen,
kapcsolatokat teremtsen. Ennek a nemes
célnak az élharcosa a nagyszalontai születésű
Hajdú Kata, az ő a jóvoltából ismét kiemelkedő
jelentőségű, ezúttal fényképekből válogatott
tárlatot láthattak a hajdúvárosiak.
Immár negyedjére ajándékozta meg a hajdúvárosi közönséget az Abigail Galéria tulajdonosa egy különleges gyűjteményt bemutató kiállítással. Három magyarországi fotós
– Markovics Ferenc fotóművész, Rédei Ferenc fotóriporter és ifj. Szigeti Tamás – képeit tárták az érdeklődők elé; a válogatás ilyen
összeállításban még sehol nem volt kiállítva.

Török László polgármester üdvözölte a megjelenteket

Az október közepén az Arany palotában
megnyílt tárlaton vannak zenészeket bemutató fotók, sportfotók és portrék, számos kivételes remekmű, melyeknek mély mondanivaló-

Megújítás önerőből
(folytatás az előző oldalról)
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dunk majd megegyezni. A vállalkozás ugyanis már olyan szintre nőtt, hogy kellene egy kis
műhely, ahol dolgozni is tudnék, illetve volna
hely megszárítani a tárgyakat. Húsz és negyven perc között szárad, tavasszal és nyáron
kint még hamarabb is. Mivel megvan a hivatalos magánvállalkozásom, bármikor tarthatok én is workshopot, egyet már tartottam
is a Körös-parton. Van ilyen falfesték is, de
azt még nem próbáltam. Néha a megrendelők bútorrestaurálást kérnek, de el kell utasítanom, mert ez nem restaurálás. Én csak megújítok egy elhasznált, kopottas darabot, és
általa az egész környezetet vidámabbá tehetem, de a restaurálás külön szakma, nagyon
sok, nagyon összetett mesterségbeli fogással,
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Fotók: Szenkó Melinda

Arcképek és dallamok

megoldással együtt. A restaurálás művészet,
én pedig – az utóbbi időben, a gyorsabb kivitelezés érdekében – sablonokat is használok.
Márpedig a sablon a művész ellensége! De a
kreativitás semmiképpen sem szorul háttérbe, sőt. A barátnőimnek például nagyon nagy
segítségükre voltam és vagyok folyamatosan
gombok, bizsuk, fa, üveg, textil lakberendezési tárgyak felújításával. A könnyen használható festék miatt költséghatékony az eljárás,
mert maga a festék nem olcsó ugyan, de bárki számára könnyen és hamar elsajátítható a
csináld magad módszer, ami megkönnyíti a
lakás újravarázsolását. Ezért olyan hasznosak
a workshopok, mivel ott kiderül, milyen egyszerűen lehet varázsosan szép dolgokat készíteni önerőből.

Molnár Judit

közélet

Soltész Rezső a megnyitón is közreműködött

juk és elgondolkodtató tartalmuk van. Mielőtt
a publikum közelebbről is megismerkedett volna a neves kiállítók munkásságával, Soltész
Rezső énekes ajándékozta meg két dallal a jelenlévőket. A szívhez szóló indítás után a házigazdák nevében Török László polgármester
mondott köszöntőt, majd Hajdú Kata galériatulajdonos osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel, illetve a művészek egy-egy személyes történetet meséltek el valamelyik kiállított
fotóval kapcsolatosan.
Az érdekes, olykor meglepő információkkal
tűzdelt visszatekintés után a kiállítást hivatalosan is megnyitotta és méltatta dr. Kovács

Hajdú Kata új
tárlatot hozott

Hangosan
szólt az ének
a művelődési
házban

Árpád professzor, a magyar Költségvetési Tanács elnöke, majd a közönség érdeklődve vette birtokba a tárlatot, a művészek pedig készséggel válaszoltak az összes feltett kérdésre.
A tárlatnyitón elhangzott ízelítő után a
Zilahy Lajos Művelődési Házban összegyűlt
nagyszalontaiak bővebben is élvezhették Soltész Rezső dalait. A koncertet megelőző percekben a műsorvezető a már hagyományosnak mondható decemberi jótékonysági estre
hívta fel a figyelmet. Ebben az évben december 7-én tartják majd az adománygyűjtő rendezvényt a Böjte Csaba vezetésével működő
Szent Ferenc Alapítvány égisze alatt nevelkedő gyermekek javára. A rendezvény teljes
bevételét természetesen ez alkalommal is a
nagyszalontai gyermekotthonban élő kicsik és
nagyok ellátására fordítják.
A művészeteket ötvöző október közepi kulturális nap zenés estjén ismert slágerek, örökzöld dallamok csendültek fel. Az előadó, a
Corvina együttes egykori frontembere, akit
a Magyar Köztársaság Elnöki Aranyérmével
tüntettek ki, saját bevallása szerint ma is úgy
érzi, ő és egykori kollégái valóban addig állnak majd színpadon, amíg csak élnek, hiszen
a legtöbb szeretetet a közönségtől kapják. E
gondolat jegyében valóban hangosan szólt az
ének és a taps, a lélekmelengető zenés esten
szemmel láthatóan minden jelenlévő remekül
szórakozott.

Balázs Anita
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Margitta város
rockegyüttese
Nem mindennapi történet, hogy egy városnak
saját rockzenekara van. Talán ez is egy lépés abba
az irányba, hogy a fiatalok a vakációkban vagy
egyetemi tanulmányaik végeztével szívesebben
térjenek haza Berettyó-parti szülőhelyükre.
A Detox rockzenekar kizárólag élő koncerteket ad, és népszerűsége meredeken ível felfelé mind Margittán, mind a környékbeli településeken. Elvből nem használ playbacket.
Megalakulása az első, 2011-ben megszervezett Margittai Iskolatalálkozónak köszönhető.
Ugyanis az együttes egyik tagja a találkozó fő
szervezői közé tartozik, és erre az alkalomra
megalakították az Iskolatalálkozó Zenekart.
Az alkalmi, öttagú rockbanda csak az iskolatalálkozókon lépett fel, de a köztes időszakban is zenélt hobbi szinten, majd idővel újabb
tagokkal bővült, és 2016. március 19-én létrehozták a Detox együttest. A nevet a tagok
javaslataiból sorshúzással választották ki. Úgy
gondolják, hogy aki őket hallgatja, egy kicsit
megtisztul, erre utal a név.
Az új bandának az iskolazenekartól teljesen különálló repertoárja volt. Tagjai Costa
Az idei
városnapokon
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A Detox: (első sor) Costa Attila, Antal Patrik, Pop
Teofil, (állva) Papp Nándor, Tatár Attila

Attila énekes, Pop Teofil dobos, Tatár Attila basszusgitáros, Papp Arnold ritmusgitáros
és Papp Nándor szólógitáros voltak. Felléptek
az iskolatalálkozókon és a városi ünnepeken
is, mint a városnapok, sörfesztivál, majális.
A közönség kedvelte a zenéjüket, népszerűségük fellépésről fellépésre nőtt. Tavaly Papp
Arnold külföldre költözött, helyette Lakatos
Stefi lépett be a zenekarba. Egy év elteltével
ő is kilépett, és az idén Antal Patrik vette át

zene

a ritmusgitárt. Tatár Attila és Papp Nándor
vokálozik is.
Mindegyik tag szívvel-lélekkel teszi a dolgát,
ezáltal belopták magukat a margittai közönség szívébe. Koncertjeik ma már nagy tömegeket mozgatnak meg. Idén legutóbb a város
napján léptek fel ezres nagyságrendű rajongótábor előtt. Sikert arattak a Szabadság Feszten
és a környékbeli falunapokon is. Igény van a
koncertjeikre, mivel a környéken „egyeduralkodók” a rock terén, a hallgatóság pedig szereti zenéjüket. Eddig feldolgozásokat játszottak, de nemrég saját számot készítettek Mikor
beléd harapok címmel. Szövegét a Csík Zenekar, a Kárpátia és a Hungarica zenekar szövegírójaként is ismert, margittai születésű,
most Szilágy megyében élő Thököly Vajk írta,
a hangszerelést a zenekar jegyzi, a zenei vonal megszerkesztése Tatár Attila és Sebestyén
Nagy Beáta közös munkája. Mivel sikere volt
a számnak, úgy döntöttek, a továbbiakban is
készítenek saját zenét.
Mindenben közös megegyezéssel döntenek, nincs kinevezett zenekarvezetőjük.
Repertoárjukat mindig az aktuális fellépési helyszínhez, annak közönségéhez alakítják. Fiatalabb és idősebb hallgatóság számára egyaránt vannak zeneszámaik. Igyekeznek
minden alkalommal más-más repertoárral
színpadra lépni. Megtehetik, mivel bőségesen
vannak számok a tarsolyukban. Kisebb kö-

Tavaly a majálison
is koncerteztek

A rockbanda logója

zönség előtt is fellépnek, ha meghívást kapnak. Például zenéltek már Mikulás- és Valentin-napi bulikon is, rendezvénytermekben.
Idén szeptemberben a nagyváradi Simó Zsolt
hangmérnök segítségével stúdiófelvételeket is
kezdtek készíteni.
A zene nem megélhetési forrásuk, hiszen
valamennyiüknek van tanult szakmájuk, de
életük szerves része, nélküle nem tudnák elképzelni a mindennapjaikat. A jövőben igyekeznek további saját számokat készíteni és
még több margittai és környékbeli hallgatót
a színpad elé csalni fellépéseiken. Egyre többen ismerik el tehetségüket, így koncertjeiken
mindig szép számú rajongótömeg gyűl össze
és a taps erejével biztatja őket további munkára. A Detox egyértelműen a város kulturális
életének egyik fontos szegmense és a kedvencek közé tartozik. Az együttes két tagját közeljövőbeli vágyaikról faggattam.
Tatár Attila: Nagyon jólesne, ha a városvezetés odafigyelne a munkánkra, és támogatna bennünket. Sajnos jelenleg semmilyen támogatást sem kapunk, pedig többször
is kértünk ingyenes próbatermet. Kaptunk
egyet a strand területén, de az még nyáron is
alig használható, télen pedig egyáltalán nem,
mert nincs fűtése. Jólesne az is, ha a városvezetés legalább annyira értékelné a munkánkat,
mint a máshonnan meghívott zenekarokét.
Costa Attila: Mi büszkék vagyunk arra,
hogy margittaiak vagyunk és a hazai közönségnek zenélhetünk. A közönség ezt el is ismeri, de a vezetéstől sajnos csak annyit kapunk, hogy elismernek a „mi fiainknak”, ám
érdemben nem segítenek. Nem várunk el akkora ajnározást, mint a sztáregyüttesek, de
minimális megbecsülést igen.

Szőke Ferenc
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Sajtó és múltmentés
A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE)
idei őszi találkozójának Gyergyószárhegy adott
otthont. Munkatársunkat, Szilágyi Aladárt
Életműdíjra érdemesítette a szakmai szervezet.

A MÚRE idei
nívódíjait Sabin
Gherman, Márkus
Etelka, Lehőcz
László, Márk
Boglárka és Kovács
Hont Imre vette át
a találkozón

Az őszi levelek színorgiája lenyűgözött
mindannyiunkat a Biharból Gyergyóba vezető
közel ötórás autóút során. Szerpentinek, emelkedők, völgyek váltották egymást a négytagú bihari küldöttség csodálatára. Már délutánba fordult az idő, mire október 12-én megérkeztünk
a romániai magyar sajtós érdekvédelmi szervezet szakmai tanácskozásának „főhadiszállásául”
szolgáló gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központba.
Jó volt találkozni a régi szaktársakkal, barátokkal. A meleg ebéd elköltése és egy kis kötetlen terefere után munkának is látott a társaság. A találkozó témájához – Sajtóarchívum:
a hagyományostól a digitális felé – igazodva
több előadó is kifejtette véleményét, illetve javaslatokat fogalmaztak meg. Például a budapesti Országos Széchényi Könyvtár osztályvezetője,
Moldován István helyzetelemzése során kitért
az erdélyi médiatermékek digitalizálási esélyeire
is. Mravik Gusztáv, a Magyar Sportújságírók
Szövetségének alelnöke hiányolta a felvételek
megőrzésére kidolgozott szabályzatot. Példaként
említette, hogy több válogatott mérkőzés közvetítésének filmanyaga elveszett. Szűcs László
MÚRE-alelnök, a Várad folyóirat főszerkesztője a Bihar megyében megszűnt lapok helyzetét
ismertette. Rácz Éva MÚRE-elnök elmondta,
hogy feltérképezik a hazai könyvtárak digitalizálási lehetőségeit, illetve e téren együttműködésre
kérik fel a különböző lapok vezetőit.

Gyergyószárhegyi látkép a római katolikus templom
előtti térről

Másnap településnézőbe ment a társaság. Átruccantunk Gyergyószentmiklós nevezetességeit is megtekinteni, és a Szárhegyen épp ezekben
a napokban tartott káposztafesztiválra is ellátogattunk. A délután kötetbemutatókkal telt. Szűcs
László Szilágyi Aladárnak a Flandriától Ticinón
át Lombardiáig című riportkötetét méltatta.
Már sötét ülte meg a fölénk magasodó hegyeket, mire a községháza dísztermében elkezdődött a MÚRE 2018-as nívódíjainak átadása.
A televíziós elismerést a Román Televízió Kolozsvári Stúdiójának volt szerkesztője, Márkus
Etelka vehette át, az írott sajtóst Márk Boglárka, a Maszol munkatársa megosztva kapta
férjével, Kovács Hont Imrével, aki a Hargita Népe főszerkesztő-helyettese. A Temesvári
Rádió szerkesztője, Lehőcz László részesült a
rádiósoknak járó kitüntetésben. Életműdíjat kapott Cseke Péter és Szilágyi Aladár. Utóbbi riporteri és publicisztikai munkásságát Szűcs
László méltatta, és felolvasta a díjazott ez alkalomra küldött üzenetét, mivel ő személyesen nem volt jelen. Az etnikumok közötti jobb
kapcsolatokért munkálkodó román sajtósnak
járó Pro Amicitia díjat ebben az évben Sabin
Gherman érdemelte ki.
Bihariak számára ilyenkor még szokatlan,
fagypont körüli hideg este fogadta az ünnepségről távozókat. A találkozó harmadik napjának
reggelén még egyeztettek a kollégák, teendőket beszéltek meg, aztán mindenkitől elköszönve nekivágtunk a hazavezető 400 kilométernyi
útnak.

D. Mészáros Elek
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Lábtenisz-vb Kolozsváron
Az országos bajnok Nagyszalontai Tengo
csapatának játékosai alkotják a román futnet(lábtenisz-)válogatott gerincét az e hónap közepén
Kolozsváron sorra kerülő világbajnokságon.
A rangos nemzetközi erőfelmérőn 20 ország nemzeti csapata lép pályára a kincses
város 7000 férőhelyes sportcsarnokában november 16–18. között. A világbajnokságra a
myticket.ro és az entertix.ro honlapokon lehet belépőt vásárolni. A szervezők a háromnapos eseményre szóló bérletet 50 lejért hozták forgalomba, a napijegyek ára pedig 10, 15
és 20 lej.
A hazaiak mellett a cseh és a szlovák szurkolók jelezték részvételüket az eseményen.
Két éve a csehországi Brnóban zajlott a világbajnokság, az ottani döntőket telt ház, 3300
néző előtt játszották. A román válogatottban
akkor is főszerepet kaptak a Tengo Sportklub
játékosai: Georgel Bobiş egyéniben második
lett, a páros bronzéremmel zárt, triplában pedig az ötödik hely jutott nekik.

Bajnoki címvédés

Nemzetközi női
tornát tartottak
Nagyszalontán

A hajdúvárosiak hazai pályán védték meg
a tavaly megszerzett bajnoki elsőségüket. A
Sándor Péter Sportcsarnokban megtartott
rájátszásban hat csapat szerepelt, az erdélyi csoport négy képviselője mellett a bukovinai széria legjobb két gárdája szállt harcba
a serleg elhódításáért. Id. Sorean László
együttesének nem okozott gondot a címvédés, a fináléban 3–1-re verték a legfőbb rivális, a Kolozsvári JSF gárdáját. A bronzérmet a
Szilágysomlyói Simex szerezte meg 3–2-re legyőzve a torna meglepetéscsapatát, a Nagyváradi Futnet Teamet.

A világbajnokságon is főszerepet kapnak a szalontaiak

A bajnoki serleg mellé idén a Román Kupában is két elsőséget szerzett a Tengo SK –
egyéniben és párosban –, míg a klubvilágbajnokságon a dobogó harmadik fokára álltak fel
a szalontaiak. A bajnokcsapat tagjai: Georgel
Bobiş, Sorean Alex, ifj. Sorean László,
Nagy Darius, Denis Purja, Illyés Gergő,
Bagosi István.

Leány- és ifjúsági torna
A férficsapat mellett már női csapata is van
a hajdúvárosi klubnak, s komoly nemzetközi
tornát is rendeztek Szalontán. A Tengo Kupán magyar és cseh csapatok is pályára léptek. Egyéniben harmadik lett a hazaiak fiatal
tehetsége, Andreea Neag.
Az ifjúságiaknál két korcsoportban (10–12
és 13–16 évesek) rendeztek erőfelmérőt, szintén nemzetközi részvétellel. Mindkét korosztályban voltak dobogósaik a hazaiaknak. „Két
napon át 130 fiatal pattogtatta a labdát a Sándor Péter Sportcsarnokban, s a döntők színvonala elérte rangos nemzetközi tornákét” – értékelt id. Sorean László, a Tengo SK vezetője.
Ő a közelgő vb-n is jó szereplést vár tanítványaitól. „A cseh és a szlovák csapat idén is a
legesélyesebb az első helyre, mellettük a magyar, a francia, a svájci vagy a dél-koreai válogatottal kell majd megküzdenünk az éremszerzésért” – véli a szalontai edző, egyben a
román válogatott szövetségi kapitánya.

Hajdu Attila
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zöldövezet

Beültettem kiskertemet
17. Bromélia
Az egyszikűek osztályába tartozó broméliafélék (Bromeliaceae) közel 500 fajt magában
foglaló családjának tagja. A broméliafélék vadon csak Amerikában élnek, közéjük tartozik
a trópusi vidék szülötte, az ananász is.
Többnyári fás kórók vagy félcserjék, bőr
nemű, merev, gyakran tövises szélű, sűrű spirálban sorakozó levelekkel, különböző módon csoportosuló virágokkal. Leggyakrabban
örökzöld évelők vagy törpecserjék, de sokat
közülük szobanövényként tartanak, és talajtakaróként is elterjedt.
Vannak korhadéklakó fajai is, ezeket virágládába helyezett száraz ágakon a lakásban is
nevelhetjük. A tölcsért alkotó levelei között a
növény vizet tárol, mert hazájában a száraz és
esős időszak váltakozik. A széles tölcsért nevelő fajoknál juttassunk ide is vizet, de csak
melegben.
Napos, meleg helyen fejlődnek a legszebben, de nem kényesek, megélnek félárnyékban, árnyékban és alacsony hőmérsékleten is.

Az egyik kedvelt
broméliaféle
a szúrós
lándzsarózsa

A csattanó
maszlagnak
minden része
mérgező
Legközelebb a csillagőszirózsát és a csillagsomot mutatjuk be.
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18. C
 sattanó maszlag
(Datura stramonium)
A burgonyafélék családjának képviselője.
Gyom- és gyógynövény, de erősen mérgező,
ezért házi szerként nem szabad alkalmazni.
Elég nagy termetű, 70–150 cm magasra megnövő, erős szagú, igen gyorsan terjed.
Erőteljes szára elágazó. Levele tojásdad, karéjos vagy fűrészes szélű, szórt állású. Virágai
magányosan nyílnak, nagyok (5–10 cm), fehérek, esetleg rózsaszín árnyalatúak, a szulák
virágára hasonlítanak, tölcsér alakúak, a pártacimpák hegyesek. Termése négy kopáccsal
nyíló, erősen tüskés, szúrós tok. Nagyszámú
fekete vagy sötétszürke, apró, 3-4 milliméteres, vese alakú magot rejt.
Fagyra érzékeny, ősszel elpusztul, a következő évben a magok hajtanak ki. Június-szeptemberben virágzik.
Dekoratív, dísznövényként is alkalmazható
rokona az orvosi maszlag (Datura innoxia)
és az angyaltrombita (D. suaveolens). Ezek
Dél-Amerikából származnak, ugyancsak fehér, esetleg sárga, lila, tölcsér alakú virágaik
akár 25 centiméteresre is megnőnek, és kellemes illatúak. Dugványozással szaporíthatók,
sok napfényt és vizet igényelnek, fagyra érzékenyek. Ezek is mérgezők!

ínyenceknek

Csínján a kalóriákkal!
Tél közeledtével sokan hajlamosak vagyunk
laktató, kalóriadús étrendre váltani.
Szervezetünknek nincs szüksége a hideg
évszakban sem az energiafelhalmozásra, ezért
igyekezzünk a kiadós főételhez könnyedebb,
vitamindús fogásokat társítani.
Lengyel céklaleves
Hozzávalók: 1 nagy fej cékla, 1 nagy sárgarépa, 1 szem krumpli, 1 közepes fej vöröshagyma, 2 evőkanál olívaolaj, só, őrölt bors,
kevés zöldpetrezselyem, tejszín vagy tejföl, 6
dl zöldség alaplé.
Elkészítés: Felaprítjuk a hagymát, és az
olajon üvegesre pároljuk. Megmossuk, meghámozzuk a zöldségeket, és egyforma, apró kockákra vágjuk, majd hozzáadjuk a hagymához.
Pár percig pirítjuk, végül felöntjük az alaplével
(ennek híján vízzel), és 30 percig főzzük. Amikor a zöldségek megpuhultak, kiveszünk a levesből egy-két merőkanálnyit, botmixerrel
pürésítjük, majd vis�szaöntjük. Ez a folyamat el is hagyható.
Kevés apróra vágott petrezselyemmel
megszórva, kevés tejszínnel vagy tejföllel
tálaljuk a levest.

Bakonyi sertésszelet
Hozzávalók (4 személyre): 80 dkg sertéstarja szeletelve, 1 nagy fej vöröshagyma, 3-3
evőkanál olaj, 10 dkg liszt, 30 dkg gomba, 3
dl tejföl, 1 teáskanál pirospaprika, só, bors.
Elkészítés: A megtisztított, kiklopfolt hússzeleteket sózzuk, borsozzuk, és lisztbe forgatjuk. Egy serpenyőben felhevítjük az olaj felét,
ezen hirtelen átsütjük a húsok mindkét oldalát,
és áttesszük őket egy magasabb peremű serpenyőbe. A maradék zsiradékon üvegesre pirítjuk
a felkockázott hagymát, hozzátesszük a megtisztított, feldarabolt gombát, és egy kis pirítás

után megszórjuk pirospaprikával. Két-három dl
vízzel felengedjük, és az egészet a húsra öntjük.
Aztán együtt lefedve puhára pároljuk. Ha kész,
a tejfölben elkeverünk 1 evőkanál lisztet, ezzel
besűrítjük az egészet. Rizskörettel tálaljuk.

Barackos túrógombóc
Hozzávalók: 25 dkg tehéntúró, 2 tojás, 4
evőkanál gríz, só, 4 őszibarack (befőtt is lehet),
15 dkg zsemlemorzsa, 2 evőkanál olaj, porcukor.
Elkészítés: A túrót villával összetörjük, beleütjük a tojásokat, adunk hozzá egy csipet sót
és a grízt, alaposan összedolgozzuk. A megtisztított őszibarackokat negyedekre vágjuk.
Vizes kézzel a túrós masszából tyúktojás nagyságú adagot veszünk, a közepébe teszünk egy
negyed barackot, és gombócot formázunk belőle. Közben sós vizet teszünk fel főni, ha forr,
a gombócokat beleengedjük, és főzzük, amíg
fel nem jönnek a víz tetejére. Ezalatt kevés
olajon aranybarnára pirítjuk a zsemlemorzsát,
a kiszedett gombócokat ebbe forgatjuk bele.
Porcukorral meghintve tálaljuk.
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Jókai Mór gondolata
A nagy író, akinek életműve meghatározó
a magyar irodalom fejlődésében, a Magyar
Tudományos Akadémia tagja volt.
Egyik megállapítását idézzük a rejtvényben
a vízszintes 2. és a függőleges 1. alatt.

N

1

2

3

4

13

16
21
26

27

T

34

30
35

38

39

L

50

45
51

55

56

H

65

GY
ÄK
71

60
66
72

hangszer. 36. Egy személy sem. 37. Magasodik. 38. Kisebb házi állatot levág. 40. Szögfüggvény – röv. 41. Mutató szócska. 43. Folyó
az Ibériai-félszigeten. 45. Teodolit része! 47.
Attila névváltozata. 49. Betegség. 50. Elismerést fejez ki. 53. A szerb királyok palotája Belgrádban. 55. Bosszúság kifejezésére is használt
indulatszó. 56. A fizika egyik erőegysége. 58.
Vízszintes: 13. Számítógép tartozé- Nagyváros Szerbia keleti részén. 59. Aktában
ka. 14. Csillagkép az égi Egyenlítőn (Kaszás). van! 60. Autogram része! 61. Rendre a szek15. Francia női magazin. 16. Pénzegység In- rénybe helyez. 63. Örökkévalóság. 65. Arra
diában. 18. … Piaf – francia sanzonénekesnő. a helyre. 67. Hangversenyek színhelye. 69.
20. Értelmi képesség. 21. Részben betilt! 22. „… csavarodott a természet feje” (Arany J.: TolÉrdeklődést felkeltő hatás. 24. Az urán és a di estéje). 71. Sportklub alkalmazásában álló
sziborgium vegyjele. 26. Olasz helyeslés. 27. A szakember. 73. Lélegeznek. 75. Lopakodik.
paprikának is van. 28. Illeti. 29. Azonos másFüggőleges: 2. Aranynyúl (brazílisalhangzók. 30. Már előre. 32. Kút jelzője is ai rágcsáló). 3. Ábrával kapcsolatos. 4. Közélehet. 34. …hárfa – a szél által megszólaltatott pen pirít! 5. Zokogni kezd! 6. Az … tekintetes – Gárdonyi regénye. 7. Kossuth-díjas
5
6
7
8
9
10
11
12
Ê író (Sándor, 1903–1966). 8. Dior betűi. 9.
Tölt. 10. Gerecse határai! 11. Megfelelő
15
14
mennyiségű. 12. Luxemburg és Lesotho
autójele. 17. Buenos …. 19. Éljen! 23.
20
18
17
19
Kacag. 25. Téli sportot űzött. 27. Tova.
22
23
24
25
28. Páratlan Éden! 29. Személyes névmás. 30. Idő … – korán. 31. Személye28
29
met. 32. Mely személynek? 33. Összelapítható, rugós cilinder. 35. … Kenzaburo
31
32
33
– Nobel-díjas japán író. 39. Műsorszóró
36
37
berendezés. 42. Kosztolányi felesége. 44.
Kedvünkre való. 46. Előtag, kicsiséget je41
44
40
42
43
löl. 48. Vörösmarty alkotta női név. 51.
Frissen készült. 52. Cin. 54. Régi római
47
46
49
48
pénz. 57. Sergio … – olasz filmrendező
53
52
54
(1929–1989). 59. Régi magyar pengetős
hangszer.
60. Kossuth-díjas filmrendező
57
58
59
(Béla). 61. A telefon feltalálója. 62. A radon és az einsteinium vegyjele. 63. Vis�61
62
63
64
sza: kuruc brigadéros (Tamás). 64. Ket67
68
69
70
tőzött tiltószó. 66. Két művész együttese.
68. Kossuth-díjas zeneszerző (László). 70.
74
73
75
Rengeteg. 72. Román ember. 74. Kocsis
Zoltán névbetűi.
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A

Októberi keresztrejtvényünk (Csoóri Sándor mondotta) helyes
megfejtése: „Hinni valamiben még nem megoldás, de a megol
dás kezdete.” Könyvjutalmat nyert: Szűcs Erzsébet (Ottomány),
Hasznosi Csaba (Margitta) és Ladányi László (Szatmárnémeti).
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Barabás Zsuzsa

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

közélet

Történelmi összegzés
szalontai szerző tollából
Magyarország történelme röviden címmel
a nagyszalontai id. Nagy Árpád összefoglaló
munkát írt. A könyv bemutatóját a hajdúvárosi
RMDSZ-székházban tartották októberben, számos
érdeklődő részvételével.

Id. Nagy Árpád
(baloldalt)
munkáját Otohál
Ottó mutatta be

Darvasi Zoltán, az Arany János Emlékmúzeum igazgatója a könyvbemutató nyitányaként elszavalta Szentmihályi Szabó Péter
Trianon sebei, illetve Kiss Menyhért Feltámadás című versét. Ezt követően Gali Teréz előadóművész id. Nagy Árpád kérésére
szép dalcsokorral ajándékozta meg a publikumot, majd maga a szerző köszöntötte a jelenlévőket és fejezte ki köszönetét mindazoknak,
akik segítették a könyv létrejöttét: az RMDSZnek, amiért helyet adott az írás idejére, továbbá Szabó Tünde irodafőnöknek, Rajos Gyulai Rózsikának és Horváth Péternek. „A könyv
szerkesztéséért fiamnak és menyemnek, Ildikónak tartozom hálával. A korrektori munkáért pedig az időközben sajnos elhunyt szomszédomnak, Bődi Enikőnek” – hangzott el.
Otohál Ottó történelemtanárnak a könyv
bemutatását köszönte meg.
A szerző azt is elmondta, hogy a kötetet
Budapesten nyomtatták, és csaknem hat esztendőn át dolgozott rajta. Elmondása szerint
mindig is szerette a történelmet és a földrajzot,

így örömmel készítette el a saját történelmi témájú írását, s az minden bizonnyal a magyar
közösség hasznára lesz. Egyébként ő nem történész, hanem nyugalmazott könyvelő.
A folytatásban Otohál Ottó, az Arany János Elméleti Líceum történelemtanára ismertette a munkát vetített fényképes bemutató segítségével „Az a jó ebben a könyvben, hogy
nagyon sok adatot kínál különböző személyekről, olyan adatokat, amiket így összegezve más történelemkönyvekben nem nagyon
találunk meg” – fogalmazott. A bemutatót is
olyan képekből és adatokból állították össze,
amiket tartalmaz a könyv, így az érdeklődők
egy kis ízelítőt kaphattak a kiadványból. Az
előadás alatt már többen is forgatták a bemutatott könyvet, s amint látni lehetett, sokan
már szinte belefeledkeztek az olvasmányba.
A kötetből nem hiányoznak a magyar királyok, Bocskai István, Nagyszalonta alapító fejedelme, a bemutató előadásban Bethlen Gábor erdélyi fejedelem életútja is szóba került,
s az 1848–1849-es szabadságharcon át végül
Orbán Viktorhoz, a mai Magyarország miniszterelnökéhez jutott el.
A rendezvény végén Török László polgármester a nagyszalontai alkotó közösséget
s benne a szerzőt is méltatta: „Milyen szerencsések vagyunk, mert a sok kihívás ellenére
számos alkotó ember van a közösségünkben,
mindenki tesz a városért, és hála Istennek, ide
sorolhatom Árpi bátyámat is. Hálás vagyok
neki azért, hogy az elmúlt 27 esztendőben,
amióta szabadabban mozgunk ebben a légtérben, munkásságával, életvitelével markánsan
meghatározta a közösségünk életét, és ezért
én és a város is köszönettel tartozunk Önnek
mint presbiternek, mint RMDSZ-aktivistának,
mint a magyar közösség olyan tagjának, aki
soha nem torpant meg.”
A jó hangulatú rendezvény dedikálással és
kötetlen beszélgetéssel zárult. Aki a bemutatón elmulasztotta beszerezni a könyvet, az 20
lejes áron megvásárolhatja az RMDSZ nagyszalontai szervezetének titkárságán.
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Fenti levelezőlapunk Tenkét, a fürdő egyik részletét örökítette meg. A Fekete-Körös partján fekvő, Árpád-kori eredetű falu a XIX. században iparosodott, s amint a helyi református egyházközség honlapján olvasható, járási központ is
volt, 1848-ban mezővárosi rangot kapott. Az akkor még túlnyomó többségében magyar lakosságú település mára már
a szórvány részévé vált. A ma is meglévő fürdőjét ellátó gyógyvizet 1846-ban fedezték fel; az ásványokban gazdag forrásvíz az emésztőrendszeri panaszokat enyhíti. A fürdőkomplexum mellett panziók is várják a kúrára jelentkezőket
Lenti képeslapunk Nagyvárad legértékesebb és legszebb szecessziós épületét, a Fekete Sas palotát ábrázolja. E képeslap érdekessége, hogy a közismert főhomlokzat mellett a passzázs főtéri bejárata is látható. A passzázs bejáratából még hiányzik a fekete sast ábrázoló színes üvegkép. A mai üvegképet egy jó évtizede készítették egy itteni régebbi, hasonló témájú vitrail helyébe. Mindkettő annak a passzázs központi kupolája melletti eredeti, ólmozott
üvegképnek a hasonmása, amely 1909-ben készült Neumann Károly nagyváradi üvegfestészeti műtermében. A Fekete Sas épületkomplexum egyik tervezője Komor Marcell volt. Rá emlékezünk lapszámunk egyik cikkében

