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Nagyváradi Állami Filharmónia

15., 19 óra: szimfonikus hangverseny.
Mûsoron: A. Iorgulescu: Divertimento vo-
nószenekarra; W. A. Mozart: 2., D-dúr he-
gedûverseny, op. 211; H. Purcell: Abde-
lazer – szvit; B. Britten: Variációk és fúga
egy Purcell-témára. Vezényel Romeo
Rîmbu, közremûködik Cristina Anghelescu
(hegedû).

22., 19 óra: karácsonyi hangverseny. Mû-
soron: J. S. Bach: Karácsonyi oratórium,
BWV 248/I–III. – szólistákra, énekkara és

zenekarra. Vezényel Dorin Frandeº, közre-
mûködik Diana Þugui (szoprán), Iulia Merca
(alt), Tony Bardon (tenor) és Cristian Hodrea
(basszus), a filharmónia énekkarának részvé-
telével, karigazgató Lászlóffy Zsolt.

Nagyváradi Szigligeti Színház

15., csütörtök, 17 óra, nagyterem: Máli
néni – Juhász Gyula-bérlet;

16., péntek, 19 óra, Szigligeti Stúdió: Hol
van az a nyár?;

17., szombat, 17 óra, nagyterem: Az én
kis hûtõkamrám – Papp Magda-bérlet;

18., vasárnap, 19 óra, nagyterem: Az én
kis hûtõkamrám – Halasi Gyula-bérlet;

18., vasárnap, 19 óra, Szigligeti Stúdió:
Ütközések;

19., hétfõ 18 óra, Árkádia Színpad:
1880–2020 (Idõ-óda);

22., csütörtök, 19 óra, Szigligeti Stúdió:
Bányavirág;

26., hétfõ, 19 óra, Szigligeti Stúdió: Hol
van az a nyár?;

31., szombat, 19 óra, nagyterem: Maya –
bemutató, Szigligeti Ede-bérlet.

Programajánló decemberre
Az év utolsó hónapjában is színvonalas
szórakozást kínál a színház és a zene
barátainak a nagyváradi Szigligeti Színház
és a filharmónia. A koncerteket
csütörtökönként a filharmónia
Bartók–Enescu Termében tartják,
a bérletek érvényesek, jegyek a Szilágyi
Dezsõ (ma Moscovei) utca 5. szám alatti
székhelyen válthatók. 

mikor olvasóink kezükbe veszik idei utolsó lapszámunkat, már túl leszünk a
nehezén. Kiderül, ki vezeti az országot a következõ négy évben, és elemezhet-
jük, mire számíthatunk. Egy kicsit megpihenhetünk.

Ha visszagondolunk 2016-ra, szívbõl remélem, hogy az örömteli napja-
inkból többet tudunk elõsorolni, mint amennyi bánatot okozott. A fociked-

velõk Európa-bajnokságon szurkolhattak a magyar csapatnak, a világ emelt kalapot az
ugyancsak magyar úszócsoda, Hosszú Katinka olimpiai gyõzelmei láttán. Egy kicsit a
mienk is minden siker.

Készülünk a karácsonyra, és fájó szívvel emlékezünk az idén eltávozott családtagok-
ra, barátokra, ismerõsökre, mert hiányuk nem pótolható, de bánatunkat könnyíti, ha a
velük eltöltött örömteli napokra, együtt megélt élményekre gondolunk. Egy kicsit gaz-
dagabbak lettünk általuk.

Más dátumot írunk hamarosan a keltezésbe, pedig még a 2016-ot is alig szoktuk meg.
Nem volt stresszmentes ez az év, számtalan okát tudjuk a konfliktusoknak, amik fenn-
állnak még jövõre is. Tegyük meg mind, amit tudunk, hogy néhányat megszüntessünk
közülük. Egy kicsit reménykedjünk.

Áldott karácsonyt és békés, boldog 2017-et kívánok minden olvasónknak!
Máté Zsófia
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|önkormányzat

Diószegen folytatódik
a kastélyfelújítás

Nemcsak az épület eredeti formáját fogják
visszaállítani, hanem élettel akarják megtölte-
ni. A már felújított részben kapott helyet az
Érmellék élõvilágát bemutató múzeum, a
könyvtár és egy gyûlésterem. Turisztikai látvá-
nyosságnak szánják az ingatlant, amihez hoz-
zátartozik évszázados fáival az értékes kastély-
park is. Gasztronómiai fesztiválokat tervez-
nek, kulturális rendezvényeket, hiszen konfe-
renciáknak, találkozóknak szolgálhat helyszí-
nül az épület. Néhány szobát a korszakra jel-
lemzõ bútorokkal szándékoznak berendezni,
ily módon is bemutatva a korhangulatot.

A kastély nem is olyan rég, 2008-ban ke-
rült az önkormányzat tulajdonába. Négy évvel
késõbb, egy magyar–román határon átnyúló
pályázatnak köszönhetõen sikerült a mostani
állapotba hozni. A korábbihoz hasonlóan a
most induló projekthez is közel 500 ezer eurót
nyertek. A mostani tervekben nem szerepel a
pincerész felújítása, de Mados ígérete szerint
annak a finanszírozási lehetõségét is keresik.

Cristian Buzlea az általa képviselt intéz-
mény tevékenységérõl szólva elmondta, hogy
a térség élen jár a támogatások felhasználása
terén. A felújításra váró Zichy-kastély B-kate-
góriájú mûemlék, a legnagyobb ilyen vidéki
épület a megyében. Szabó Ödön megerõsítet-
te a Buzlea által mondottakat, emlékeztetve
arra, hogy a térségben nincs olyan község,
amelyiknek ne lenne sikeres pályázata. Ezúttal
is szóvá tette a támogatási rendszer hibáját, az
ugyanis kizárja ebbõl a körbõl az 50 ezernél
kevesebb lakosú kisvárosokat.

A konferencia végén a jelenlévõk megtekin-
tették a már hasznosításra átadott épületrészt.

D. M. E.

A projektnyitó konferenciát a Zichyek egy-
kori udvarházában tartották. Mados Attila
bihardiószegi polgármester itt köszöntötte a
Vidéki Beruházások Finanszírozása Ügynök-
ségének megyei igazgatóját, Cristian
Buzleát, Szabó Ödön parlamenti képviselõt
és a szép számban megjelent érdeklõdõket.
Dr. Szabó József helytörténész részletekbe
menõen vázolta az épület történetét, kitért a
Zichy-család diószegi tevékenységére is.

A kastély délkeleti szárnya 1701–1703 kö-
zött épült, a további bõvítés pontos dátumát a
helytörténész sem ismeri. A Zichyek 1822-tõl
1926-ig, a román agrárreform beköszöntéig
birtokolták az ingatlant, melyhez kápolna is
tartozik, illetve nagy borospince húzódik alat-
ta – sorolta a kastély történetét Szabó doktor.
Ha már a borospincénél tartunk, nem hagy-
hatjuk említés nélkül, hogy a helyi szõlõter-
mesztés kiteljesedése is a Zichyeknek köszön-
hetõ. Zichy Ferenc, aki 1820-as években Bi-
har megye fõispánja volt, 102 hektáros szõlõ-
birtokot hozott létre, és az országban elsõként
itt indult be a vincellérképzés 1870-ben.
Mindössze két évtized leforgása alatt négyszáz
szakembert képeztek Bihardiószegen.

Mados Attila a kastély teljes felújítását nagy
horderejû eseménynek tartja a falu életében.
A legfontosabbat a felújítás elsõ fázisában már
elvégezték: a további romlást megakadályoz-
ták a teljes tetõszerkezet cseréjével.

Az egykor a Zichy-család által birtokolt
bihardiószegi kastély részleges felújítása már
megtörtént. Novemberben írták alá azt
az újabb megállapodást, melynek célja az
ingatlan eredeti állapotába való helyreállítása.

Dr. Szabó József (állva) tartott helytörténeti ismertetõt

A diószegi Zichy-
kastély 2012-ben

részlegesen
megújult
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Reménykeltõ volt ugyan a délelõtti napsütés,
de amint kikászálódtunk a személygépkocsik-
ból, smirgliként „simogatott” a síkságon átro-
hanó szél. Itt már a falu házai nem nyújtottak
védelmet, a kígyózó aszfaltos utat pusztaság
szegélyezte. Régen várt beruházásnak értek a
végére, elkészült a Szalacsot Szilágypérrel ösz-
szekötõ út. Többé már nem zsákfalu Szalacs!

Az eseményen magas szinten képviseltette
magát mindkét érintett megye, jelen volt
Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács el-
nöke és Szatmár megyei kollégája, Pataki
Csaba is. Az összekötõ út szalacsi szakasza
már régebben elkészült, a Szilágypér felõl in-
dult aszfaltterítés mostanra érte el a falu, illet-
ve a két megye határát. Pásztor Sándor el-
mondta, hogy a szatmáriakkal már 2010-ben
aláírtak egy protokollumot az együttmûködés-
rõl, ennek egyik hozadéka épp a két település
közötti útépítés. Ezt megelõzõen pedig Mar-
gitta és Tasnád között végeztek hasonló mun-
kálatot. Pataki Csaba úgy vélekedett, hogy
ezek az összekapcsolódási pontok elsõsorban
az ott élõk, a helyiek mindennapi közlekedési,
kapcsolattartási gondjait oldják meg.

Térségfejlesztéshez intézmény

Az eseményen az „indokoltnál” több politi-
kus is részt vett, Cseke Attila és Szabó
Ödön parlamenti képviselõk mellett többek
között jelen volt a magyarországi Hajdú-Bihar
Megyei Közgyûlés elnöke, Pajna Zoltán is.
Õk tulajdonképpen az útátadást követõ ese-
ményre érkeztek, az Érmelléki Fejlesztési Ügy-
nökség alakuló ülésére; ezt a közigazgatásilag
Szalacshoz tartozó Ottományban lévõ Komá-
romi-kúriában tartották. Az együttmûködés a

Ha nem is a világ közepe, de legalábbis
a régió rendezvényközpontja volt Szalacs
novemberben. Beruházások átadása,
együttmûködési szerzõdések megkötése,
konferenciák zajlottak az észak-bihari
községben.

Szalacs nem
zsákfalu többé,
átadták a Szatmár
megyébe vezetõ
kijáratot. Bihar,
Szatmár és Hajdú-
Bihar megyei
elöljárók közös
térségfejlesztésen
dolgoznak 

Szalacson sokrétû
a jövõtervezés

Pataki Csaba és Pásztor Sándor kézfogása
a megyehatáron
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gi felzárkózást elõsegítõ szakemberképzés – fo-
galmazódott meg az alakuló ülésen.

Lánglovagok önkéntesen

Magyarországon a hivatásos tûzoltók mel-
lett jól képzett, kitûnõen szervezett önkéntes
egyesületek is mûködnek. A Kárpát-medencei
Tûzoltó Együttmûködés elnöke, Csóka Ká-
roly szintén az ottományi Komáromi-kastély-
ban tartott képzést a környékbeli önkéntesek-
nek ugyancsak novemberben. Három éve jár-
ják a Kárpát-medence magyarlakta vidékeit,
felkészítõ elõadásokat tartanak, gyakorlati be-
mutatókkal segítenek. A Székelyföldön több
ízben is megfordultak már.

Öt település önkéntesei voltak jelen az
ottományi felkészítõn, amit tovább szeretné-
nek bõvíteni egyfajta régiós központot hozva
létre. Csóka Károly elõadásában vázolta a ma-
gyarországi önkéntes tûzoltóság szerkezeti fel-
építését, tárgyi felszereltségüket, bevetési ha-
tékonyságukat. Horváth Béla házigazda pol-
gármester elmondta, hogy náluk lelkesedésbõl
nincs hiány, szakmai képzésre viszont nagy
szükségük van. Románia egyes régióiban nem
ismerik az önkéntes tûzoltó fogalmát sem, ép-
pen ezért országos szervezet nem is mûködik.
A magas politikában mozgókkal sem könnyû

három megye (Hajdú-Bihar, Bihar, Szatmár)
között nem új keletû, a változás az, hogy mos-
tantól intézményesített formában, még na-
gyobb intenzitással dolgoznak a térség fejlesz-
téséért. Az elmúlt évben Derecskén már meg-
alakult a Vásárszövetség, ez az országhatár két
oldalán élõk kistérségi kereskedelmét segíti
elõ. De ide sorolható a Hídtól hídig projekt
is, amely Szalacs és Hortobágy község között
jött létre. Pajna Zoltán elmondta, hogy náluk
már két éve mûködik az újjászervezett fejlesz-
tési ügynökség, több mint kétszáz leadott pá-
lyázatot regisztráltattak. Eddigi tapasztalatait
szívesen megosztja partnereivel.

A fejlesztési ügynökség célja a népesség
megtartása, de ehhez infrastrukturális fejleszté-
sekre is szükség van. Összpontosítani kell a he-
lyi erõforrásokra, támogatni a különbözõ szer-
vezeteket, az alulról jövõ kezdeményezéseket,
hogy az Érmelléken élõk komfortérzete
növekedjék– hangzott el. Erre van esély, egy-
részt mindhárom megye azonos kultúrtájhoz
tartozik, s ha ezt ügyesen kezeljük, európai
szinten is modellként lehet bemutatni. A hu-
mán erõforrás adott az együttmûködéshez, a
fejlesztések, a beruházások terén is lépni kell,
ehhez viszont a három megyét összekötõ úthá-
lózat további bõvítése szükséges. Újabb határ-
átkelõket kell nyitni a két ország között, ehhez
már az utak adottak, de jelenleg román részrõl
nincs politikai akarat hozzá. Megjegyzendõ,
hogy volt olyan idõszak, amikor a magyar kor-
mány utasította el a határátkelõk bõvítését. Az
Érmelléki Fejlesztési Ügynökség sikeres mûkö-
désében kulcsszerep hárul a térségben lévõ
egyetemekre is, ezeknek a feladata a gazdasá-

Horváth Béla
szalacsi
polgármester
köszöntötte
a térség önkéntes
tûzoltóit 

(folytatás az elõzõ oldalról)
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megértetni a katasztrófavédelem és az önkén-
tes tûzoltóság közötti különbséget. Állami tá-
mogatás híján a szükséges eszközök beszerzé-
se jórészt az önkormányzatokra hárul. Így a

legtöbb esetben kezdetleges vagy elavult a fel-
szereltségük a magyarországi társaikéhoz ké-
pest. Pedig az önkéntességen alapuló tûzoltás
elengedhetetlenül fontos, mert sok esetben
mire a hivatásosak kiérkeznek a helyszínre,
már csak a tûzeset tényét állapítják meg – fo-
galmazott az elöljáró.

Szalacson 1875 óta folyamatosan mûködik
önkéntes tûzoltó egyesület. Jelenlegi vezetõ-
jük Kovács Károly, és tizenhárom lánglovag
tevékenykedik a keze alatt. Mint mondta, az
önkormányzat támogatja munkájukat, a régi
eszközök helyett nemrég egy új benzines szi-
vattyút kaptak, valamint egy gyorsjárású te-
repautót. Az sem elhanyagolható – jegyzi meg
a parancsnok –, hogy saját egyenruhájuk is
van a szalacsi önkénteseknek, jövõre pedig a
tûzoltók napjára ( szeptember 13.) nagyszabá-
sú tûzoltóversenyt szerveznek.

Erõgépek, földkupacok
a sáncok mentén

A tûzoltók találkozójára igyekezve figyel-
tünk fel az ottományi utcákon folyó munkála-
tokra. Horváth Béla polgármester „megnyug-
tatott”, hogy Szalacs utcái sem különbek: föld-
kupacok, feltúrt árkok faluszerte.

A történet 2012-re nyúlik vissza, akkor
kezdték el a szennyvízelvezetés kiépítését. Két
év alatt a víztisztító állomás és a hozzá tartozó
kiegészítõ egységek épültek meg, és lefektet-
ték a fõvezetékeket. A lakosság rácsatlakozá-
sát már tavaly elvégezték azokon a szakaszo-
kon, ahol az utakat aszfaltozták. Most a me-
gyei utak mentén és a még le nem aszfaltozott
részeken végzik a bekötést. Ha ezeket befejez-
ték, további 7 kilométer utcahosszt aszfaltoz-
nak le. Horváth fontosnak tartotta megjegyez-
ni, hogy a fõvezetékre való rácsatlakozás so-
rán 1,4 millió lejt spórol meg a lakosság, hisz
egy-egy bekötés 2000 lejbe kerül, de ezt az
önkormányzat finanszírozza.

D. Mészáros Elek

A közel másfél
évszázados
szalacsi önkéntes
tûzoltóegylet egyik
békebeli
dokumentuma

Kovács Károly
szalacsi
tûzoltóparancsnok

Csatornáznak
Ottományban

A szalacsiak
modern „harci”
jármûve
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Gyarak nevét IV. Béla királyunk 1249. ja-
nuár 21-én kelt adománylevele említi elõször,
amikor a tatárokkal vívott harcban szerzett ér-
demei elismeréseként kap itt földbirtokot a
Geregye nemzetségbeli Pál. A helybeliek
2014 januárjában egy hetet szenteltek a 765.
évforduló megünneplésére. Egy 1347-ben
kelt oklevélben ugyancsak szerepel a település
neve; 1429-ben Kis-Gyarak, 1481-ben Nagy-
Gyarak néven jegyezték fel. Akkoriban az
Izsáki, Bessenyey és Torday családok voltak
Gyarak birtokosai. A XX. század elején gróf
Tisza Kálmánnak, Kövér Mártonnak, Besse-
nyey Mihálynak, Balogh Györgynek volt itt
nagyobb uradalma. Hozzá tartozott Csegõd-
puszta is, az hajdan egyházas község volt, va-
lamint Hórindzsa és Királydarócz puszta is. A
Gyarak névalakhoz kapcsolt erdõ elõtag az
egykori erdõs voltára utal.

Az 1880-as népszámláláskor a falunak 972
lakosa volt, 859 magyar, 71 román; 857 re-
formátus, 71 ortodox, 28 római katolikus.
1992-ben 1922 lakost regisztráltak a faluban
a számlálóbiztosok: 904 románt, 845 ma-
gyart, 173 romát; felekezeti megoszlás szerint
1023 ortodoxot, 814 reformátust, 48 római
katolikust, 30 baptistát. A legutóbbi, 2011-es
népszámlálási adatok szerint 1609-re csök-
kent az itt élõk száma, 685 vallotta magát ma-
gyarnak. Most 1550-en lakják a falut, közel a
felük magyar, a többi román, és van 200 ro-
ma is.

A Gyarakhoz tartozó csegõdi Tisza-birto-
kon található a Bihar Megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Fõigazgatóság által mûköd-
tetett, mintegy ötven halmozottan sérült fiatalt
gondozó otthon. A kastély mellett, újonnan
épült bungalókban vannak elhelyezve az ápol-
tak. Miután a Tisza család tagjai – Tisza
György és Tisza Kálmán István – visszakapták
a birtokot, a megyei önkormányzat lakbért fi-
zet a tulajdonosoknak.

Helyben járás, jobb
utakon

Napfényes novemberi napon kerestem fel
Erdõgyarakot, bizony, nem is olyan
egyszerû eljutni a megye délnyugati
csücskében megbúvó településre.
Nagyvárad felõl Árpád az elsõ hely, ahol
útjelzõ tábla mutatja az irányt.
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Aszfaltos út visz
Erdõgyarakra, az új
megyei vezetés
érdeme
az elkészülte

Rostás István erdõgyaraki lakos, harmadik
mandátumát tölti Illye község alpolgármestereként



Aszfaltos út, kevés gyerek

A Nagyszalontától délre, az Illye–Tenke vas-
útvonal mellett fekvõ települést a Nagyvá-
rad–Temesvár országútról letérve két irányból
lehet megközelíteni: Szalontán és Árpádon át,
illetve Illyérõl (Ciumeghiu). A legfontosabb,
hogy mintegy fél éve – amióta újra RMDSZ-es
megyei vezetés van Biharban – mindkét irány-
ban befejezték az országút aszfaltozását
Erdõgyarakig. A faluban lenne még hol aszfal-
tozni, bizakodnak, hogy ez is elkészül. A tele-
pülés közigazgatásilag Illye községhez tartozik.

Rostás István alpolgármesterrel néztünk
körül a falu központjában, majd leültünk be-
szélgetni. Elmondta, hogy az általános iskolát
1990-ben helyben végezte el, tizenketted-
magával õk voltak az utolsó magyarul tanuló
nyolcadikosok. Akkor szûnt meg a magyar
nyelvû általános iskolai oktatás. „Sajnos há-
rom évvel ezelõtt az elemi oktatás is megszûnt
magyar nyelven – magyarázza az elöljáró –, a
gyerekek egy részét román osztályokba íratták
be a szülõk. Akik magyar nyelven akarnak ta-

faluról falura|

Erdõgyarak
református
temploma

A helybeliek
remélték, hogy újra

községközpont
lehet a falu 

(folytatás a következõ oldalon)
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nulni – közel húszan–, azok Nagyszalontára
járnak iskolába. Szerintem téves az a hit, hogy
román tagozaton jobban elsajátítják az ország
hivatalos nyelvét. Magam tapasztaltam, hogy
nem így van. A VIII. után Szalontára kerültem
a Mezõgazdasági Szaklíceumba, és semmi
gondot nem jelentett számomra a román
nyelv tökéletes elsajátítása.”

Egyébként nagyon kevés gyerek jár a gyaraki
általános iskolába, összevont osztályokban taní-
tanak, és félõ, hogy teljesen megszûnik az ok-
tatás. Az óvodában is csak román nyelvû cso-
port van, a pedagógusok egy része itt lakik, a
többiek Szalontáról, esetleg Váradról ingáznak.

Erdõgyarak 1968-ig községközpont volt.
2000 elején arra készültek, hogy elválnak
Illyétõl, és ismét községközpont lesz a falu, de
az errõl szóló helyi népszavazáson az ellenzõk
kerültek többségbe.

Rostás István foglalkozása állategészségügyi
technikus, harmadik alpolgármesteri mandátu-
mát kezdte meg a nyári önkormányzati válasz-
tás után. „A régi polgármesterrel sok minden-
ben nem értettünk egyet. Úgy érzem, a jelenle-
givel jobb viszonyt alakítottam ki, bizonyára az
eredmények is jobbak lesznek a község magya-
rok által is lakott két falvában, Gyarakon és Me-
zõbajon. A helyi önkormányzatban jelenleg ket-
ten vagyunk magyarok az RMDSZ képviseleté-
ben, ez visszalépés az elõzõ mandátumokhoz
képest, amikor hárman voltunk. A másik taná-
csos, Jakab Gyula mezõbaji.”

Az alpolgármester szerint nehéz kiharcolni a
falunak valami fejlesztést, és ha nem valósul
meg a lakosok elvárása, tõle kérik számon, pe-

dig a román pártok képviseletében van még öt
tanácsos Gyarakról – az elmúlt mandátumban
heten voltak. „Amit az emberek nem látnak, és
nem tudják úgymond megtapogatni, annak hi-
ányáért az alpolgármester a felelõs – mondja
Rostás István. – Amit tudunk, azt megvalósít-
juk. Idén a helyhatósági választások elõtt a volt
polgármester segítségével építettünk 5 kilomé-
ter járdát, leaszfaltoztunk egy útszakaszt, ját-
szóparkot alakítottunk ki, mûfüves focipályát
fejeztünk be – igaz, ezt már régebben elkezd-
tük építeni.”

Arzénes víz

A helybeli megélhetési lehetõségekrõl meg-
tudtuk, hogy a földek nagy részét a tulajdono-
sok árendába adták, õk maguk nem mûvelik,
mert nincsenek hozzá mezõgazdasági gépeik.
Néhányan kertészkednek, az állattartás szinte
teljesen megszûnt. A fiatalok egy része
szalontai munkahelyekre ingázik, de a mini-
málbérbõl alig tudják eltartani családjukat. So-
kan inkább külföldre mennek dolgozni, Né-
metországba, Angliába. „Ha újra kellene kez-
deni, az én generációm nagy része is a külföl-
di munkahelyet választaná” – teszi hozzá be-
szélgetõpartnerem.

Szórakozási lehetõség is kevés van a falu-
ban, rendeznek farsangi bált minden évben,
falunapot viszont nem, ennek az egyik oka az,
hogy ha õk tartanak, akkor kellene Illyén is,
ám a községközpontban állítólag képtelenség
lenne ilyet összehozni.

A vízvezeték-hálózat 2009 óta ki van épít-
ve ugyan, de a víz arzént tartalmaz, ezért nem

Az egyházközség
lelkészi hivatala,
a parókia 
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Helyben járás, jobb utakon

Idén 2 leány és 5 fiú konfirmált, rég volt ilyen nagy
csapat. Jövõre négyen lesznek, 2018-ban pedig már
csak egyetlen gyermek



iható. Az egész környéken hasonló a helyzet,
még a határon túl is. Emiatt a csorgókutakat
is le kellett zárni, ezt néhányan értetlenül fo-
gadták. „Nekem ne mondd, hogy ez a víz iha-
tatlan, hiszen legalább ötven éve ezt iszom” –
idézte Rostás István az egyik véleményt.

A csatornázás kiépítésére most próbálnak
pénzforrást találni. Az EU-s pályázattal elnyer-
hetõ 2,5 millió euróból nehezen futná a kanali-

zálásra, az aszfaltozásra és a három települést
kiszolgáló szennyvíztisztító állomásra is. Ráadá-
sul messze is van a két falu a községközponttól,
Mezõbaj 5, Erdõgyarak mintegy 7 km-re.

Apadó, de bízó gyülekezet

Földesy Márta Katalin helyi református
lelkésszel is sikerült felvennem a kapcsolatot, õ
beszélt a gyülekezet és templom történetérõl.

„Templomunk a valamikori Száldobágy ré-
szen áll, még emlékeztet a név eredetére a né-
hány megmaradt öreg hársfa. 1819-ben, Mol-
nár Ferenc öreglelkész szolgálata idején épült
fel az elsõ olyan épület, amely istentiszteleti
helyként, paplakként és iskolaként is szolgált,
addig sorra a házaknál tartották az alkalmakat.
Az új helyen már az új felszentelt lelkész szol-
gált Joós Dániel személyében.”

1852-ben emeltek különálló imaházat, öt
év múlva bõvítették a paplakot és az iskolát.
Az egyházközség úrvacsorai edényei 1862-
bõl, a keresztelõ edények 1906-ból valók. Az
istenháza 1881-ben nyerte el mai formáját. A
tiszteletes asszony a jelenre is kitért:

„Én 2010. március 1-tõl vagyok parókus
lelkésze az egyházközségnek, azóta minden
évben javítunk és újítunk az épületeken, de re-
ményeim szerint a lelki épületen, a közössé-
gen még inkább. Sajnos apadunk: az átvett
513 reformátusból elhalálozás, elköltözés, a
fiatalok elvándorlása miatt mostanra 450 alá
csökkent a nyilvántartott tagok száma. Vi-
szont az egyházi életbe bekapcsolódó gyerme-
kekkel, ifjakkal és nõkkel különféle alkalmakat
tartunk. 2011-tõl minden március elsõ pén-
tekjén a Sinka Piroska Református Nõszövet-
ségünk vendégül látja Erdõhát (Tenke, Árpád,
Nagyszalonta, Mezõbaj, Ant és Tamáshida) re-
formátus asszonyait a keresztény nõk világ-
imanapi rendezvényén. A gyerekek szomba-
tonként több csoportban járnak parókiai val-
lásórára, és minden félév végén a csoportok
külön templomi gyermek-istentiszteleten mu-
tatják be a gyülekezetnek a szerzett bibliai is-
mereteiket. A kétéves konfirmációi oktatást
követõ kátézás fontos mérföldkõ a gyerekek
életében, utána ifjúsági bibliaórák és istentisz-
teletek, találkozók, kirándulások, nyári tábo-
rok (Csillagpont, IKE fesztivál) résztvevõivé
válnak. Reménységgel készülünk a jövõ évi
500. reformációi évfordulóra, bízva az Úr Is-
tenben, hogy az emlékezésre méltó múltunkra
ad egy (meg)élhetõ jövendõt!”

Deák F. József
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Változatos egyházi
rendezvényeket
szerveznek
a református
gyülekezetben

Rendezett utcarész
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– Lehet-e a brexitnek olyan kedvezõ hatá-
sa, hogy hazatérnek a most ott dolgozó er-
délyi magyarok?

– Tündérmesékben nem hiszek. Akik mun-
kát vállaltak Nagy-Britanniában, gazdasági
okokból hozták meg ezt a döntést. Akkor jön-
nek haza, ha több, jobb lehetõségeket látnak
itthon, és erre kell törekednünk a kohéziós ala-
pok felhasználásával. Infrastruktúra, kedvezõbb
életkörülmények, magasabb jövedelmi szint el-
érése a cél, le kell küzdenünk a bürokráciát. Ott
nem találkozik a polgár a nálunk jellemzõ, min-
denben jelen lévõ, agresszív állammal. A vállal-
kozók állandóan panaszolják, hogy meg kell
küzdeniük az állami bürokráciával.

– Ha a felzárkóztatáshoz ilyen nagy szük-
ség van a kohéziós alapokra, miért merült
fel a hétéves uniós költségvetési ciklus köze-
pén ezek csökkentése?

– Onnan akarnak elvenni, ahol sok pénz
van. Az EU büdzséjének egyharmada szolgál-
ja az agrárpolitikát, ehhez nem akarnak nyúl-
ni, egyharmad jut a kohéziós alapokra, és az
összes többi kiadásra a maradék egyharmad
fordítható. A rossz felhasználással pedig – hi-
bás pályázatokkal, korrupcióval – az alapokat
felhasználó tagállamok támadási felületet ad-

– Szinte nincs olyan romániai, azon belül
erdélyi, partiumi család, amelynek ismerõ-
sei között ne akadna valaki, aki Angliában,
brit földön dolgozik. Az Európai Unióból
való kilépésrõl döntõ népszavazás után mi-
re készüljenek õk?

– Hivatalosan 175 ezer román állampolgár
dolgozik Nagy-Britanniában, és 9200-an ta-
nulnak brit egyetemeken. Theresa May minisz-
terelnök, aki nyilatkozatai szerint mindenkit
hazazavarna, márciusra ígérte a szigetország
EU-ból való kilépésének hivatalos bejelentését.
Hosszú és komplex folyamat indul meg, még
ott is vitáznak a mikéntrõl. A közhangulat
azonban máris a vendégmunkások ellen for-
dult, pedig az ország gazdaságának több ága-
zata, például az egészségügy összeomolna, ha
egyik napról a másikra eltûnne a több millió
külföldi uniós polgár. Politikai nyomás kell az
EP részérõl is, hogy megvédjék a xenofób,
rasszista megnyilvánulásoktól az ott dolgozó-
kat. Van lehetõség arra, hogy Nagy-Britannia
a közös piac tagja maradjon, mint Norvégia
vagy Svájc, de meg kell fizetnie az árát. Az
nem megy, hogy csak a kedvezményekbõl ré-
szesüljön továbbra is, de cserébe ne vegye ki a
részét a közös terhekbõl. Az uniós tagországok
kormányainak és az EP-nek arra kell figyelni-
ük, hogy a kilépési szerzõdés garantálja az ott
dolgozó állampolgárok jogait, a nyugdíjelszá-
molást, a gyermekek jogait, a társadalombizto-
sítást vagy a diplomák elismerését. Ugyanak-
kor tekintetbe kell venni azt is, hogy rengeteg
brit alattvaló él az Unió más országaiban.

|gazdaság 
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Párhuzamos válságokra
közös válasz kell
WINKLER GYULA európai parlamenti
képviselõ, az EP regionális fejlesztési
bizottságának tagja, korábbi Hunyad
megyei képviselõ, kereskedelmi miniszter
járt nemrégiben Nagyváradon. A brexit
és az EU-s költségvetés félidei
módosításának lehetséges
következményeirõl, hatásairól nyilatkozott
lapunknak.



dött, haszonélvezõje volt például Ausztria,
Spanyolország, Portugália, Finnország, ezért
a 2004-ben és 2007-ben csatlakozottak is él-
ni akarnak ezzel a lehetõséggel.

– Az Unióban precedens nélküli változá-
sok elõtt állunk. Ha tizenöt-húsz év múlva
visszatekintünk a mára, vajon az EU szerke-
zetét alapvetõen megváltoztató idõszakként
fogjuk látni?

– Ha erre válaszolni tudnék, akkor én len-
nék a Földön a legokosabb ember! Az tény,
hogy ilyen sok párhuzamos válság még sosem
volt Európában 1945 óta. Regionális válságok
tevõdnek egymásra a migrációs válsággal,
amely a globális válság határesete. Évtizedek
válságkezelésére kell berendezkedni, hiszen a
világban szerte meglévõ konfliktuszónák és a
keletkezõ újak állandó forrásai a kontinenst is
érintõ nehéz helyzeteknek. Minden eddiginél
nagyobb lett az egyenlõtlenség a világ régiói
között, ezen enyhíteni kell. Kevés a szolidari-
tás, a társadalmak meghasonlottak, az eddig
irányító vezérelveket nem ismerik el, a politi-
kumba vetett bizalom a legalacsonyabbra zu-
hant. Mindezekre közös európai válaszokat
kell találni, mert erõsebbek lesznek, mint a sa-
ját nemzeti válaszok. Nem lehet nehezebb a
helyzet ma, mint a II. világháború után volt,
pedig akkor született meg az ENSZ és az Eu-
rópai Unió.

Máté Zsófia

nak. Románia például 20 százalékkal több
pénzt kaphat ebben a ciklusban, mint az elõ-
zõ hét évben, de Brüsszelbõl az látszik, hogy
nem használja fel. A költségvetés félidei átter-
vezését három prioritás vezérli: a gazdasági
fejlõdés és a munkahelyteremtés, a munka-
erõhiány megszüntetése fõleg a szakképzettek
terén, illetve a menekültkérdés kezelése. El-
mondható, hogy van gazdasági növekedés, és
elemzik, miként fogja ezt megérezni a lakos-
ság is. A munkanélküliség csökkentésére, el-
sõsorban a fiatalok körében, forrás kell, és sok
pénz kell a határvédelem megerõsítésére, a
terrorfenyegetettség csökkentésére. Veszélyes
az a javaslat, hogy a többletforrást a kohézió-
ra szánt összegbõl vonják el. Az érintett orszá-
goknak most az a feladatuk, hogy meggyõz-
zék az alapok hasznos felhasználásáról a
brüsszeli döntéshozókat. Kelet–nyugati érdek-
ellentét alakult ki. Nagyon kemény csatákat
kell megvívni a következõ hónapokban a kor-
mányok szintjén és az EP-ben is. Partnereket
kell keresni, a politikai szálakat meg kell moz-
gatni, szövetségeseket kell találni. Van is erre
hajlandóság, hiszen hasonló helyzetben van
Lengyelország – bár ott jobban áll a gazda-
ság –, Csehország, Szlovákia, Bulgária. A
csatlakozáskor érvényes rendszer szerint az
újonnan belépõk 20 évig részesülhetnek a fel-
zárkóztatást szolgáló forrásokból. Ez a kohézi-
ós politika az elmúlt harminc évben jól mûkö-
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A magyar iskola
vezetõsége
a tanulók
pályaválasztásához
kínált segítséget

Harmincnyolc különféle foglalkozású meg-
hívottat kérdezhettek a nagyszalontai középis-
kolások munkájukról, szakmájuk elõnyeirõl és
hátrányairól a hajdúvárosi magyar iskola pálya-
orientációs napján. A klubhelyiségben tartott
megnyitón Mészár Julianna igazgató kö-
szöntötte a diákokat, bemutatta az esemény
meghívott elõadóit, és ismertette a nap prog-
ramját.

A 2016-os Aranyemberek rendezvényen
tájékoztató elõadást tartott szakmájáról Bajó
Zsanett turisztikai menedzser, légiutas-kísérõ,
Balogh Péter agrármérnök, Balogh Réka,
Barabás Arnold és Bodó Péter informati-
kus, Bereczki Zsolt tûzoltó, dr. Bordás Le-
vente és dr. Borz Tibor Sebestyén orvos,
Borsi Balázs újságíró, Coroiu Mária gyógy-
szerész, Csabai Zsolt biológus, Csukás Má-
tyás gépészmérnök, Czele Júlia újságíró,
korrektor, Czirják Enikõ képzõmûvész,
Domján Orsolya rendõr, dr. Nagy-György
Tamás mérnök, dr. Petõ Csilla tanfelügye-
lõ, egyetemi tanár, dr. Szabó Attila fogor-

vos, Herman Ferenc színész, Kelemen No-
émi magánvállalkozó, Kis József asszisztens,
Kiss Ernõ fizikus, Kovács Zoltán divatterve-
zõ, Lozsádi Loránd kamionsofõr, Madarász
Andrea közgazdász, Major Andrea jogász,
Moldován Norbert biológus, Papp Gábor
festõmûvész, Szabó Éva Anita fodrász,
Szalók Sándor kisiparos, Szalók Ibolya
gyógymasszõr, Szél Dóra nyelvész, tolmács,
Szemes Imola és Szemes Lajos József in-
formatikus, Tóth Enikõ pincér, Turzó Zsu-
zsanna tanár, Vura Otília pszichológus,
Zsirka-Klein Katalin gyógypedagógus.

A megnyitó után a tantermekbe vonultak a
résztvevõk; minden teremben más és más hi-
vatással ismerkedhettek a diákok csoportjai,
egy-egy beszélgetés 30 percig tartott. Az elõ-
adások jó hangulatban teltek, a diákok többsé-
ge kíváncsian kérdezgette a különbözõ szak-
mák képviselõit, és szívesen bekapcsolódott az
interaktív tájékoztatókba.

A nap végén, a pályaorientációs programot
összegzõ és értékelõ gyûlésen Mészár Julianna
köszönetet mondott minden szervezõnek, elõ-
adónak és diáknak a részvételért, majd a ren-
dezvény egyik kezdeményezõje, Szemes Lajos
mondta el a programmal kapcsolatos gondola-
tait. Petõ Csilla tanfelügyelõ, egyetemi tanár
szintén megosztotta észrevételeit, és Borsi Ba-
lázs, a Reggeli Újság fõszerkesztõje is szólt a
jelenlévõkhöz.

A pályaorientációs napra emlékeztetõként
és köszönetképpen minden meghívottnak em-
léklapot és plakettet adtak át a szervezõk, majd
az eseményt megörökítõ csoportkép elkészíté-
sével zárult a rendezvény.

Balázs Anita
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Közvetlen segítség
a pályaválasztáshoz

Aranyemberek 2016 címmel szervezett
pályaorientációs napot a nagyszalontai
Arany János Elméleti Líceum vezetõsége
az intézmény tanulói számára. Ez volt
a második ilyen rendezvény, amelyen
a diákok különbözõ szakmák sikeres
képviselõivel találkozhattak. Érdekes foglalkozású emberek beszéltek munkájukról
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Együtt
gondolkodtak
a helyes válaszon

Már kora reggel szorgoskodtak a
nagykágyai református gyülekezetnél segédke-
zõk, kávéval, üdítõvel, süteménnyel várták az
érkezõket. A hosszú út után jól is esett egy ki-
csit felfrissülni, falatozni, hiszen nemcsak a
környékrõl, de távolabbi egyházmegyékbõl is
jöttek a bibliavetélkedõ kerületi döntõjére. Az
egyházmegyei selejtezõk elsõ helyezett csapa-
tai vehettek részt a Nagykágyán megtartott
döntõben. A csapatok négy tagból álltak, a ki-
lenc egyházmegye képviseletében érkezõk
mellett az elõzõ évi gyõztesek, ezúttal a
magyarkéciek is részt vehettek a vetélkedõn.

A helyszín kiválasztása felajánlás alapján tör-
ténik, ezúttal a nagykágyai egyházközség vál-
lalta a házigazda szerepét. Lelkipásztoruk, Bán
Alpár az Érmelléki Református Egyházmegye
ifjúsági elõadója is, õ paptársainak javaslata
alapján állította össze a kérdéseket. Ötven kér-
désre kellett válaszolniuk a csapatoknak. A ver-
senyizgalmak leküzdését a magyarkéci gyüle-
kezet Élõ kövek nevû ifjúsági együttese mo-

dern egyházi énekekkel segítette, majd Csûry
István királyhágómelléki püspök tartott áhíta-
tot Eszter könyvébõl vett ige alapján, amely a
purimról, a zsidó ünneprõl szólt. Mint mondta,
az Ige örök, ezért ma is érvényes üzenete van.
A világ öröme mulandó, tárgyakban, a testnek
szolgálva keresi az ünneplés értelmét. Ezzel
szemben a keresztyének ünneplése Istentõl ka-
pott öröm, ajándék. Ez a bibliaismereti vetélke-
dõ is ünnep kell hogy legyen minden résztvevõ
számára, függetlenül attól, hogy ki hányadik
helyen végez, hisz „az Ige által Istennel talál-
koztok” – fogalmazott a püspök.

Miközben a templom padsorai között a csa-
patok a feltett kérdések megválaszolásával bí-
belõdtek, addig szorgos asszonyok a gyüleke-
zet konyháján a finom ebédet készítették. Dél-
utánra maradt a válaszok kiértékelése és az
eredményhirdetés.

Az elsõ helyezett, ahogyan az elmúlt évben
is, az érmelléki egyházmegyébõl került ki. Az
elérhetõ legmagasabb pontszám 93,6 százalé-
kát és egyben a gyõzelmet a szalacsi négyes
szerezte meg. Bán Alpár házigazda lelkipásztor
úgy értékelte, hogy az 50 százalékos teljesít-
ményt nyújtók már alapos felkészültséggel ren-
delkeznek. Ennek alapján elmondható, hogy
mindegyik csapat elfogadható tudásról tett ta-
núbizonyságot, hisz a legutolsó helyezett is
54,77 százalékos eredményt produkált. A „szi-
gorú” kérdések mellett játékos vetélkedõre is
sor került, az abban elért eredményük alapján
a szilágysomlyói egyházmegyét képviselõ
szilágyperecseniek különdíjat kaptak.

D. M. E.

Az érmelléki fiatalok jól
ismerik a Bibliát
A Királyhágómelléki Református
Egyházkerület immár tizedik alkalommal
szervezte meg novemberben a fiatalok
bibliaismereti vetélkedõjét. A döntõt
megelõzõen az egyházkerülethez tartozó
kilenc egyházmegyében elõselejtezõket
tartottak.

Az Élõ kövek együttes, baloldalt Bán Alpár tiszteletes
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A reformáció emlékünnepére gyûltek az
imádkozó lelkûek, ugyanakkor hálatelt szívvel
adózni a tiszta hitre vágyó, 470 éve elhunyt
Luther Márton emléke elõtt. Az utódok ezút-
tal szoborba faragva jelenítették meg a nagy
prédikátort: mostantól Érköbölkúton látható
az ország eddig egyetlen egész alakos Luther-
szobra.

A szoboravatóra küldött püspöki üzeneté-
ben Adorján Dezsõ Zoltán kolozsvári evan-
gélikus püspök ekként fogalmazott: „Luther
az evangélikusoké, Kálvin a reformátusoké,
gondolják sokan. Ez azonban nem igaz, hisz
mindegyik reformátor eszköz volt Isten kezé-
ben, lámpás, hogy az elburjánzott rituálék, el-

fajult vallásos megkötések útvesztõibõl kive-
zessék koruk embereit. Minden felekezeti sok-
féleség ellenére egy igaz Anyaszentegyház
van, mégpedig a Krisztus egyháza.” Csûry
István, a Királyhágómelléki Református Egy-
házkerület püspöke protestáns szolgatársához
hasonlóan szeretetteljes üdvözlését küldte az
eseményen részt vevõknek, a nagy elõdök
példamutató hitét és elszántságát jelölte meg
követendõ példaként.

Luther Márton-szobrot
avattak Érköbölkúton
Havazást sejtetõ, csípõs hideg reggelre
ébredtek az érköbölkútiak. Évszázados
gesztenyefák levélszõnyeget terítettek
a templomkert köré. Vörösesbarna
mintázat alól zöld fûszálak
„kardoskodtak”, libbenésnyi szellõcskék
kergetõztek a torony körül a bim-bamok
párnázta csendben. A ködpajzs a magasba
illant, élesebben csengett a harangszó,
szíveket érintve hangzott a „gyertek-
gyertek” mennyei üzenete.

Megtelt
ünneplõkkel
az érköbölkúti
istenháza
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Dr. Blázy Árpád Budapestrõl hozta az igét 

Ledán István helybeli református lelkipásztor
köszöntötte a megjelenteket 



zöttünk járnak, csendben vagy belsõ vívódá-
sok közepette kutatják problémáikra a megol-
dást. A mennyei Atya sem változott, ahogyan
Luthert is megszólította a viharban, akként
cselekszik ma is.

Ledán István, a helyi református gyüleke-
zet lelkipásztora elmondta, hogy bár a refor-
máció hajnalán nem voltak közösségi oldalak,
a wittenbergi templom kapujára kifüggesztett
üzenetet mégis sokan megosztották, rekord-
idõ alatt egész Európába eljutott az angyal-
szárnyon suhanó hír.

Mátyás Attila nagyváradi evangélikus lel-
kipásztor A Partium reformációja címmel
tartott részletekbe menõ egyháztörténeti elõ-
adást. Az új hit megerõsödésének idõszakát
vázolta, ez a térségben 1514 és 1557
közöttre tehetõ. E négy évtized alatt hullámzó
volt a reformáció tanainak fogadtatása, az
egyházi és világi vezetõk különbözõképpen vi-
szonyultak hozzájuk. Volt, hogy tûzzel-vassal
irtották a hitszónokokat és követõiket, míg
más esetben az egyház irányítói is felismerték
a változtatás szükségességét, a sallangmentes,
tiszta igének az elõtérbe állítását.

A templomi ünnepségen a szalacsi Örök-
zöld Asszonykórus mellett a Székelyhídi Férfi-
kórus is fellépett, majd szavalatok következ-
tek. Az apró gyermekekbõl álló furulyacsoport
is méltán elismerést érdemel felkészítõjükkel,
Ledán Katalinnal együtt.

A templomkertben felállított szobor leleple-
zése elõtt Rákóczi Lajos magyartanár, hely-
történész, a szoboremelés ötletgazdája szólt a
jelenlévõkhöz. Beszédében emlékeztetett: a
magyar nép hajlamos arra, hogy csupán már-
tír hõseinek állítson emléket. Ez részben ért-
hetõ, hisz mártírokban bõvelkedünk. Ellenben
Luther Márton egy olyan „forradalmár”, aki
életében megélhette eszméinek diadalát.

Lepelcibáló hideg mardosta az arcokat, a
Szabó István faragta alkotás is mintha resz-
ketett volna a szél tépte fehér vászon alatt. Tá-
volról és közelrõl érkezett hagyományõrzõk
díszes ruhában álltak sorfalat, miközben Rákó-
czi Lajos és Mátyás Attila leleplezte a szobrot.
Épp idejében érkeztek a gyülekezet asszonyai
a forró teával és a cukorral hintett fánkkal,
hisz a lélekmelengetõ szavak mellett elkelt né-
mi testmelegítõ is.

Reményeink szerint Luther nem sokáig lesz
magányos az érköbölkúti templomkertben,
ugyanis az ötletgazda már fontolgatja a refor-
mátor hittársa, Kálvin János alakjának fába ál-
modását.

D. Mészáros Elek

Az eseménysor a templomban kezdõdött,
ahol dr. Blázy Árpád budapesti evangélikus
lelkész, egyháztörténész tolmácsolta az ige
üzenetét. Az Apostolok cselekedeteibõl vett
alapgondolatot – az etióp kincstárnok megté-
résének történetét – mának szóló üzenetté
bontotta ki. Mert az Istent keresõk ma is kö-
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Az ötletgazda
a Luther-szoborral

A kis furulyásokat
Ledán Katalin

tanította be

A szalacsi Örökzöld
Asszonykórus

Rákóczi Lajos
és Mátyás Attila

leplezte
le az alkotást
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– Október 21-én újabb püspöki mandá-
tummal bízták meg. Melyek az új tervei, és
melyek a munkák, amiket folytatni kell?

– A hatéves püspöki mandátumból öt évet
tölthetek le a jelenlegi törvények szerint,
ugyanis 65 éves koromban nyugdíjba szeret-
nék menni. Hat esztendõvel ezelõtt kezdtem
az elsõ önálló egész ciklusomat, korábban egy
évig megválasztott, azelõtt pedig két évig elõ-
ször helyettesítõ, utána pedig megbízott püs-
pök voltam. Akkor már elkezdtünk néhány
olyan alapvetõ feladatvégzést, amelyekkel
sokkal erõteljesebben fordultunk a gyülekeze-
tek felé. Elsõsorban a reformáció gondolatát
éreztem fontosnak erõsíteni a XXI. századi
környezetben. A Szentírás igéjét naprakészen
kell érteni, ami azt jelenti, hogy ha valamit
üzent az Isten, akkor az most is ugyanaz, mint
háromezer vagy ötszáz évvel ezelõtt, illetve
sokkal jobban kell megmutatni a gyülekezet-
nek azt, hogyan valósulnak meg a saját életé-
ben Isten igéi. Nekünk építõ, gyógyító igehir-
detések kellenek, amelyek arról szólnak, hogy
a mai világnak látjuk a sebeit, látjuk az egyéni
élet gondjait, és tudjuk, hogy ezekre van vá-
lasz a Szentírásban. Ha a gyülekezet felé így
fordulunk, akkor világos, hogy nemcsak lelket
építünk, nemcsak az ember jobb közérzetét
erõsítjük meg, hanem meg kell erõsítenünk a
gyülekezeteket is. Ezért kezdtünk neki hatal-
mas projekteknek, elsõsorban a templomok
felújításának, gyülekezeti közösségi házak lét-
rehozásának, és a gyülekezeti mivoltot már
nehezen fenntartó közösségek megerõsítésé-
nek. Kiemelném a szilágysomlyói egyházme-
gye Bihar megyében, Sólyomkõváron épülõ
központját, amely az ifjúságot karolja fel, de a
presbitériumok, nõszövetségek, gyülekezeti
találkozók számára is otthont ad, sõt egyszer
a generális konventet is ott tartottuk meg,

nyolc püspök jelenlétében. Hadd mondjam el,
hogy irodalmi pászmákon is gondolkodunk.
Szõdemeteren, Kölcsey Ferenc szülõhelyén a
szülõi házat nem tudtuk visszaszerezni, mert
mindig emelkedett az ára… Aztán megszüle-
tett az ötlet: a szülõház melletti templom ud-
varára megépítettük a meditációs központot,
és reménység szerint januárban át is adjuk. Ez-
zel megteremtjük az alig harmincas lélekszá-
mú gyülekezet központját, ahol közösségi éle-
tet élhet. És megteremtjük a lehetõségét an-
nak, hogy bárhonnan a Kárpát-mendencébõl
élõ irodalomórákra jöjjenek osztályok, elszállá-
solni is ott tudjuk õket, Kölcsey szülõhelyén.
Nem feledkeztünk meg Ady Endre emlékérõl
sem, Érmindszentre ugyanilyen meditációs
központot szeretnénk. Ott a római katolikus
és a református felekezet együtt van, ennek a
közösségnek szeretnénk megteremteni egy
tisztességes vendégfogadó helyet, mely méltó
Ady Endréhez. Nagyon nagy teljesítmény volt
az egyházkerület székházának a megépítése.
Mikor identitásról beszélünk, akkor jótéko-
nyan feledkeztünk meg arról, hogy az identi-

A Királyhágómelléki Református
Egyházkerület október 21-én választotta
újra püspökévé CSÛRY ISTVÁNT. Terveirõl,
a közelgõ reformációs emlékévrõl és az õt
ért támadásokról is beszélgettünk vele.

A békesség kötelékében
szolgál tovább

Csûry István második teljes püspöki mandátumát
kész tervekkel kezdte
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tásnak a lakóhely és annak tulajdonlása is lé-
nyeges része. A királyhágómelléki egyházke-
rületnek nem volt lakóhelye. Volt albérletünk,
van néhány ingatlanunk, sõt van egy régi,
székháznak nevezett nagy épületünk, amely
tulajdonképpen kultúrközpontnak épült, ipari
tanonciskolával kiegészítve, abban tényleg volt
Sulyok Istvánnak egy dolgozószobája, meg
egy kis helyiség, ahol az igazgatótanács oly-
kor-olykor összegyûlt, de nem az volt, amit mi
itt megálmodtunk s megépítettünk. Ez egyhá-
zi adminisztrációs központ, ugyanakkor ottho-
na akar lenni az ide eljövõnek, és nemcsak lel-
kipásztoroknak, hanem presbitereknek és
gyülekezi tagoknak is. Aki ide bejön valami-
lyen kéréssel, nem lehet, hogy azt itt ne orvo-
solnánk. Az otthon jellegét az is mutatja, hogy
nemcsak irodák, hanem vendégszobák is van-
nak. Van itt egy hatalmas udvar, amit szeret-
nénk beépíteni. Jelenleg egy saját öregotthon-
ra lenne szükségünk, illetve egy otthonra a
nyugdíjas lelkipásztoroknak. Hat esztendõvel
ezelõtt a kórházmissziót emlegettem és a kór-
házépítést, amit nem adtunk fel. Egy kórház –
ami reménység szerint meg is lesz – azért lett
volna nagyon jó alap, mert egy igazi öregott-

honban az egészségi problémáikat is megold-
juk, és ez egy profi kórház hátterével biztosít-
ható. Rendeztük a kapcsolatunkat elsõsorban
a németországi diakóniával, kapcsolatba lép-
tünk az erdélyi egyházkerület diakóniai szolgá-
latával, ez a munka már itt, Nagyváradon is jól
elkezdõdött. Hadd emeljem ki a házi gondo-
zást, mert egyre többen igénylik ezt. Innen lát-
szik, hogy a munkatársaink munkáját komo-
lyan veszik, és megvan a hitelessége. A kór-
ház mellett elkezdtük a hegyközszentmiklósi
fürdõ továbbépítését. Az egyházkerületnek
van saját telke a fürdõ szomszédságában, és
szeretnénk kihasználni az ottani termálvíz gyó-
gyító hatását. Hogyha ott egy kis kezelõköz-
pontot létre tudunk hozni, ugyancsak bentla-
kással, akkor megteremtettük a kórház mellett
a balneológiai kezelési lehetõséget, ami közel
visz ahhoz, hogy rendszerben gondolkodjunk.
Eljutottunk oda, hogy az igehirdetésen keresz-
tül folyó lelki építkezés mellett kiépítjük azokat
a struktúrákat, azokat az épületeket, amelyek
hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy a test
egészségével is foglalkozzunk.

– Használt egy érdekes kifejezést: meditá-
ciós központ. Mit jelent ez egy keresztyén
ember számára, hiszen nagyon sokan a ke-
leti vallásokra gondolnak ezt hallva?

– A meditációt a protestáns gyülekezetek
papjai nagyon régóta használják. Íratlan sza-
bály, régen törvényerejû meghagyás is volt,
hogy a lelkipásztornak minden napot az ige
feletti meditálással kellett kezdenie. Ekkor le-
het elmélkedni afelett, hogy mit szól az Isten,
milyen az életem, és milyen a környezetem
élete. Ha megnézzük, hogy egy ember hogy
tud lelkileg kiegyensúlyozódni, akkor az el-
csendesedés számít elõször, az, hogy saját ma-
gammal legyek tisztában. Ebben az elcsende-
sedésben meg kell nézni, hogyan tudom meg-
fogalmazni a gondjaimat. Meg tudom-e egyál-
talán fogalmazni? Az igeolvasásnál pedig fi-
gyelni kell arra, hogy Istennek éppen milyen
válasza érkezik akkor. Ez olyan állapotot hoz
létre, amelyben a lélek észre sem veszi, de el-
kezd gyógyulni, talpra állni.

– Közeledik a reformáció 500. évforduló-
ja. Hogyan készülnek az alkalomra?

– Errõl nagyon nagy szeretettel beszélek,
mert megkaptuk azt a lehetõséget a generális
konvent jóváhagyásával, hogy jövõre május
20-án Nagyváradon tartsuk a református egy-
ségnapot. Erre máris nagy szeretettel hívom a
médiát és rajta keresztül az olvasókat, hiszen
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itt, Szent László városában, a nagyváradi vár-
ban, történelmi keretben szeretnénk megtar-
tani ezt a napot körülbelül tízezer ember ven-
dégül látásával. Minden egyházmegyét meg-
kértünk, hogy a saját maga reformátori örök-
ségét próbálja meg kicsit megeleveníteni a kö-
zösségek elõtt. Hiszem azt, hogy a reformáci-
ónak nemcsak múltja, hanem elsõsorban jö-
võje van, s hogy ha az 500. évforduló tényleg
annyira kiemelt lesz az emberek és különösen
a magyar emberek számára, akkor a megúju-
lás lehetõségét meg fogjuk találni.

– Egyéb tervek?
– Folytatjuk a templomok felújítását. Van

még egy-két templomunk, ahol sürgõs beavat-
kozásra van szükség, elkezdtük például a
poklostelekinek a felújítását, ezt lassan be is
fogjuk fejezni, és néhány nagy, mûemlék jelle-
gû templomunkon a munkát el fogjuk kezde-
ni. A pályázati kiírások még váratnak maguk-
ra, de a projektek már készen vannak. Folytat-
juk az életet, remélem, nemcsak töretlen erõ-
vel, hanem még nagyobb ambícióval, mert
úgy gondolom, hogy a XXI. századnak ez az
elkezdett második évtizede olyan feladatok elé
állít bennünket, amiket ha most nem végzünk
el, akkor visszafordíthatatlan problémákat
hozhatnak. Szórványaink megritkulása, lélek-
számuk csökkenése nagyon erõteljesen ser-
kent bennünket arra, hogy ezeknek az embe-
reknek a lelki gondozása még erõteljesebb le-
gyen. Tovább folytatjuk iskolarendszerünk
ápolását. Három középiskolánkból az elmúlt
esztendõkben a váradi Lorántffyt és a szatmá-
ri református gimnáziumot sikerült pályázattal
felújíttatnunk. Sajnos a zilahi Wesselényi gim-

náziumot még mindig nem kaptuk vissza, vi-
szont egy saját ingatlanszerzéssel átmenetileg
megoldhatjuk az iskola problémáját. Hangsú-
lyozom, ez nem jelenti azt, hogy abbahagytuk
volna a Wesselényi gimnázium visszaszerzésé-
nek a procedúráját. Még elõttünk van a
diakónia program kiszélesítése, a roma prog-
ramunkkal háromszáz gyermeket sikerül hét-
nyolc gyülekezetben a tanulásban, illetve ét-
keztetéssel segíteni. Ezen a téren, úgy tûnik,
partnereket kapunk, fõleg a nyugati kapcsola-
taink kezdenek el mûködni, de a diakónia se-
gíteni akar minden olyan kínos és kétes hely-
zetben, ahol az ember elbizonytalanodik. Az
utcán maradt emberek, az idõsek, az árvák
gondozása – ezek mind-mind olyan projektek,
amelyekben már vannak lépések, ezeket fej-
leszteni kell, és hangsúlyozom, hogy az ama-
törizmus felõl elindulva egyre erõsebben a
profizmus felé kell haladnunk. Azoknak, akik
megkérdezik, miben segíthetnek, azt szoktam
kérni: abban segítsenek, hogy tudjunk végre
olyan dolgokat tenni, amik valóban az itt élõ
magyarok méltóságát emelik, illetve a rászo-
rultaknak a méltóságát igyekszenek helyre
tenni.

– Püspökválasztás elõtt elég kemény lejá-
rató hadjárat folyt Ön ellen. Errõl kíván-e
beszélni?

– A választás elõtt erõteljesebb lett, de püs-
pöki szolgálatom hat esztendejét végigkísérte
a támadássorozat, levelek írogatása, újságcik-
kek megjelenése. Nagyon érdekesnek tartom,
hogy ezek a támadások ahelyett, hogy a tör-
vényes, legitim utat választották volna, mert
több ilyen is adódik, elsõsorban a médiát hív-
ták segítségül. Ebben azt látom, itt nem is az
igazságnak a megfogalmazása volt a lényeges,
hanem sokkal inkább a lejáratás, a megszé-
gyenítés. Amikor a sajtóban, és nem bizottsá-
gok vagy fórumok elõtt akarjuk az igazságot
érvényre juttatni, akkor mindig a félrevezetés
mûködik elsõsorban és a törvénytelenség. Ezt
az egész ügyet ebben a kategóriában látom.
Ha nekem bajom van valakivel, akkor elõször
is a Szentírás alapján megpróbálom négy-
szemközt intézni, ha nem lehet, akkor hívom
a tanúkat, illetve egy közösséget, utána pedig
a gyülekezet elé viszem a kérdést. Ez utóbbi je-
lenthet több fórumot, egyházit, fegyelmi bi-
zottságot, törvényszéket akár. Nem mondha-
tom, hogy könnyû szívvel fogadtam ezeket a
dolgokat, sõt nagyon kellemetlen volt, olykor-
olykor idegesített vagy elszomorított, különö-
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sen abban a helyzetben, amikor az ember
olyan tudásnak a birtokosa, amit esetleg fel-
használhatna. Viszont én annak idején komo-
lyan vettem a lelkigondozó titoktartásának a
problematikáját, ahogy komolyan veszem azt,
hogy ha van egy ügy, akkor azt alfától ómegá-
ig végig kell vinni. Lehet, ezek a procedúrák
nem egy-kétnaposak, de én szívesen szánok
erre idõt, annál is inkább, mert tudom, hogy
aki meg van vádolva, az is ember, annak is
van méltósága és lehetõsége legalább arra,
hogy védje meg önmagát, nem pedig az, hogy
kinyitja reggel az újságot, és egyszerre csak ta-
lálkozik azzal a váddal, amin maga is elcsodál-
kozik. Ebben az ügyben én az elkövetkezõ
idõkben is igyekszem betartani az elõírásokat,
és azokat a kirívó eseteket, amelyek, lehet,
hogy még lesznek, a helyükön kezelni. Ennek
megvan a megfelelõ egyházi háttere. Ezért
van átvilágító bizottságunk, ezért van az úgy-
nevezett törvényes elõírás, ami most azt
mondja, hogy valakit ügynöknek, besúgónak
vagy a titkosszolgálat munkatársának nevezni
csak úgy lehet, ha azt a törvény kimondja. Ha
nem ez történik, akkor ott valami sántít. Vala-
kik, akik a törvénytelenséget elkövetik, nem-
csak törvénytelenül, hanem becstelenül is jár-
nak el. Továbbra is fenntartom, hogy az igaz-
ságot ki kell deríteni, és ki is fogjuk, azt viszont
a munkatársak közösségére bízom, hogyan
fogják azt a késõbbiekben kezelni. Nagyon saj-
nálom, hogy ez egyházunkban történt. Töb-
ben kifogásolták, hogy miért nem léptem sok-
kal erõteljesebben a nyilvánosság elé. Erre
egyetlenegy válaszom volt: nem akartam a re-
formátus egyházamat olyan helyzetbe hozni,
hogy esetleg református ember szégyenkez-
zen miatta. A református hívek az én történe-

tem mellett ne szégyenkezzenek két egyházi
vezetõ gyermeteg, a média nyilvánossága
elõtti csatározása miatt. Egyébként nem lett
volna semmi más bizonyítékom arra nézve,
hogy nem voltam beszervezve, mint a CNSAS
igazolása, amit megint csak pontatlanul hasz-
nálnak támadóim, abban ugyanis az szerepel,
hogy nincs olyan dokumentum, ami azt iga-
zolja, hogy beszerveztek. Egyébként most is
meggondolom, hogy az anyaszentegyháznak
az én személyem miatt érdemes-e ilyen táma-
dásokra egyáltalán válaszolni. Úgy vélem, én
megadtam a választ a Diktatúra a demokrá-
ciában címû írásommal, ezt most is fenntar-
tom, és minden egyes utalását bizonyítani is
tudom.

– Mivel lapunk karácsony elõtt kerül az
olvasók elé, kérem, néhány évzáró ünnepi
gondolattal fejezzük be a beszélgetést.

– Karácsonykor a megújulásnak Isten által
hozott ajándéka jön közel hozzánk Jézus
Krisztusban, akiben felfedezhetjük azt, hogyan
ismerhetõ meg az Isten a maga teljes akaratá-
val és szeretetével. Nemrégiben tanulmányoz-
tam kicsit közelebbrõl a Szentháromságnak a
kérdését. Amikor Szentháromságról beszé-
lünk, akkor Atya, Fiú és Szentlelket emlege-
tünk, de mindig a Fiú jön közel hozzánk. Ka-
rácsonykor az a csoda, hogy a jászolbölcsõben
ott van az, akit magunkhoz lehet emelni,
szívközelbe lehet hozni. A legcsodálatosabb
dolog, hogy bármilyen gondunk, bajunk van,
akkor Krisztus ott van, és önmagát azért ajánl-
ja fel, ajándékozza nekünk, mert rajta keresz-
tül az Atyára is vissza lehet nézni, illetve elõre
lehet tekinteni, hogy a Szentlélek mit fog ten-
ni, mert már tett és cselekedett.

Fried Noémi Lujza
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is szívesen hangoztattam, hogy orvos leszek,
cigarettázni fogok, és bejárónõm lesz. Az or-
voslás sikerült, a cigarettáról húsz éve leszok-
tam. Bejárónõm még nem volt, de már beszél-
tem eggyel, hogy jó lenne, ha segítene a la-
kást rendbe hozni…

– Egyenes volt az útja az orvosi pályára?
– Nem vettek fel elsõre. Debrecenben az

idegklinikán dolgoztam jó fél évet, közben
egyetemi elõkészítõre jártam. Fel is vettek.
Azt hiszem, mindenkinek, aki erre a pályára
készül, így kellene kezdeni, ápolóként. Berety-
tyóújfaluban volt az elsõ munkahelyem a pszi-
chiátrián. Jól jött, hogy nõvérként dolgoztam
elõtte, tudtam, hogy számíthatok a tapasztala-
tukra. Itt ismertem meg Szász Pistát, a férje-
met is. Fogadásokat kötöttek miattunk, hogy
mi lesz vajon egy ápoló és egy orvos kapcso-
latából, meddig bírjuk, és lám, már túl va-
gyunk a 35. házassági évfordulónkon is. Saj-
nos nem kaptunk önálló lakást, így másfelé
próbálkoztunk. Borsod megyébe mentünk, ott
öt település tartozott hozzám. Ezek voltak a
fronton eltöltött évek, ahogy a férjem szokta
mondani. Körzetemben a lakosság hatvan

– Remélem, kérdezni fog, mert én képes
vagyok órákig elülni valaki mellett anélkül,
hogy kérdeznék valamit. Talán azért van ez,
mert naponta ötven-hatvan embertõl megkér-
dezem a munkám során, hogy mi baja van…
Leveleken születtem második lányként, a csa-
ládba még ketten érkeztek. Négyen vagyunk
testvérek, az öcsém akkor jött a világra, mikor
másodikos szakközépiskolás voltam. Édes-
apám a vasútnál dolgozott, édesanyám téesz-
tag volt. A lehetõségünk mindig megvolt a ta-
nulásra, anyukám ezt mindig ügyesen megol-
dotta. Jó tanulók voltunk, és ezt az sem befo-
lyásolta, hogy otthon sokat kellett dolgoz-
nunk. A Kölcsey Egészségügyi Szakközépis-
kolába kerültem, mert már általános iskolában

El Camino –
az elsõ
zarándokúton

A jó Isten hálás
asszisztense

BAGLÉ MAGDOLNA parasztcsaládból lett
orvos. Egy szabolcsi kis faluban olyan
családban nevelkedett három testvérével,
ahol természetes volt, hogy vasárnap
templomba megy mindenki. Orvos lett,
négy gyermek édesanyja. 2010 óta
gyalogos zarándokutakon vesz részt,
ha teheti. Gyökereirõl, életérõl, vállalásairól
beszélgettem vele a berettyóújfalui
Nadányi Zoltán Mûvelõdési Házban.

Baglé Magdolna doktornõ
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nem volt még. Mindig mindent õ talált ki, és
ha áldásomat adom rá, onnantól lesz közös
projekt. Amikor a gyerekek már kezdtek önál-
lósodni, vettünk egy tanyát. Nem volt ott sem-
mi, csak egy disznóól, amit lebontottunk, s
ahonnan az összes bolhát hazavittük. Nem
gyõztem irtani õket. A tanyát magunknak ter-
veztük, de az elsõ kukoricatörésre meghívott
barátaink csodálkoztak, hogy õk még nem lát-
tak ilyet, és ha Pista ilyen jól fõz, miért nem
építünk ide valamit és fogadunk vendégeket.
Így lett a disznóólból csárda. Azóta elkészült a
vizesblokk, kibõvítettük a konyhát, jurtát épí-
tettünk. Az unokám azt mondta, hogy ez a Ta-
ti tanyája, a ház meg a tied, Mama, és ez így
is van. Én nem vagyok tanyakompatibilis.

– Hogyan vette ki a részét a gyermekne-
velésbõl, ha a férje volt a fõállású anya?

– Van egy nagy hibám, nem tudok dicsérni,
nincs annyi zarándokút, hogy ezt méltókép-
pen levezekeljem. A gyerekeim is ezt mond-
ják. Jó velük a kapcsolatom, de a lelki dolgok
Pistára maradnak. Elvonulnak, beszélgetnek
fél órát, és ha megkérdezem, mi van, össze-
foglalja egy-két percben. Sajnos én nem tud-
tam mindig velük lenni, pedig én hurcoltam
õket a különórákra, de Apa mindig ott volt, és
az sem volt baj, ha közben aludt egy kicsit. A
legkisebb már leérettségizett, egyetemre jár,
megszerezte a jogosítványt, és megkérdezte,
hát mit tegyek még, anya, hogy megdicsérj.
És ez nem jó, ha ezt kérni kell.

– A szülõfalujában rendszeresen temp-
lomba járt, aztán ez elmaradt…

– Sokáig nem jártunk templomba, de a
pártba sem léptünk be, pedig felkerestek a po-
litikai elöljárók, de mikor meglátták a feszüle-
tet a falon, letettek a szándékukról. Én István-
ról sokkal több jót tudnék elmondani, mint
magamról. Bölcs embernek tartom, aki isme-
ri a Bibliát, és jobban értelmezi az igét, mint
én, de nem jár templomba. Szokta is monda-
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százaléka volt cigány. Az elõzõ orvos kutyával
rendelt, én csak a számmal, de az nagyon csú-
nya volt a férjem szerint. Közben két gyere-
künk is született, nem is baj, hogy eljöttünk.

– Miért pont Berettyóújfalut választották?
– Pista ötlete volt, neki vannak bihari gyö-

kerei. Szentmártonban, az épülõ Morotva elsõ
telepesei közt vetettük meg a lábunkat. 1982-
ben, amikor elõször Újfaluban jártam, még
csak három ház állt itt. Mire építkezni kezd-
tünk, már egész takaros városrész kerekedett
ki belõle. Húsz éve még 15-20 beteghez jár-
tam havonta, akik nem tudtak feljönni a ren-
delõbe, ma már csak kettõ-három igényli
ugyanezt. Az öregek elfogytak itt is, a Tóhá-
ton is. A Morotván fõleg a mi generációnk
maradt, de szerencsére egyre több a fiatal.
2002 óta új rendelõben dolgozom, emberibb
körülmények között, hisz’ az elsõben még
mosdó sem volt. Vilmányhoz képest azonban
elõrelépés volt, hiszen ott néha rám verték az
ajtót, és a sofõr járatta a motort, ha házhoz
mentünk. Kint várt, mert sokszor futni kellett,
beugrani az autóba, és eltûzni. Ahogy vissza-
tértünk Biharba, megszületett a harmadik gye-
rek, majd jó pár évre rá megérkezett a negye-
dik is. A férjem lett a „fõállású anya”. 1989-
ben még „cuckázott”, felvásárolta a használt
gyerekholmikat, aztán eladta, hordott újságot
is. Kérdezték, hogy nem szégyellem, hogy Pis-
ta ilyen munkát végez, de nem zavart. Aztán
jött az ötlet, hogy õ legyen a gyerekekkel.
Mondta is, hogy vele már sok minden történt
az elmúlt években, talán csak Libresse betétje

Út menti
imádkozóhelyet is
állítottak a tanyán.
A kép
a felszentelésekor
készült
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tattak egy doktornõnek, akik készültek Spa-
nyolországba. Azt mondták, csatlakozhatom
hozzájuk. A családban is bejelentettem, de
csak Éva lányom vállalkozott az útra 2010-
ben. Bevásároltam egy turkálóban, mindenbõl
kettõt vettem: két bakancs, két nadrág. Két
sárgadzsekis lány felült a repülõre, és irány
Párizs. Öten indultunk St. Jean Pied de Port-
ból, de ketten visszafordultak hamarosan.
Mindenki a saját tempójában haladt. 850 kilo-
métert tettünk meg. Érdekes volt, hogy a szál-
láson még tízen-húszan voltunk, de az úton
egyedül haladtam. Volt, hogy csak a nap vé-
gén találkoztunk a lányommal. Elõtte soha-
sem gyalogoltam, és fõleg nem ennyit. Akik
már megteszik ezt a hosszú utat, elmennek az
óceánig. Mi is így tettünk, és még Madridban
is eltöltöttünk két napot. Amint hazajöttem,
keresni kezdtem a lehetõségeket, hogy hova
mehetnék még. Így találtam a Mária-útra. Bu-
dapesttõl Csíksomlyóig mentünk. Negyven
napig tartott az út. Az elõzõ zarándoklathoz
képest az volt a különbség, hogy ott az egye-
düllétbõl merítettem erõt, itt pedig a közösség
összetartó ereje táplált. Itt ismertem meg
Tusor Józsefné Anit, a zarándoktársamat, ve-
le már 3500 km-t gyalogoltunk együtt. 2014-
ben Budapest–Wadowice–Czêstochowa kö-
vetkezett, egy évvel késõbb a Budapest–
Medjugorje útvonalon jártunk, idén pedig
Letenyétõl Rómába vitt az utunk. Mariazell
lesz a következõ állomás jövõre. Nekem szép
családom van. Nem mi csináltuk ezt a férjem-
mel, hanem kaptuk valahonnan. Nem azért
járok zarándokolni, mert annyi bûnöm van,
hogy nem tudok megtisztulni. Ezek a vállalása-
im inkább hálaadások azért, hogy vagyok,
hogy vagyunk.

Kocsis Csaba

ni, nem szeretne a pokolra kerülni, mert ott
rengeteg pap lesz. Sokszor erõt adott, ha va-
lakit nem sikerült megmentenem, és vigasz-
talt: „Magdi, te a jó Isten asszisztense vagy”,
mert nekem is szükségem van ilyenkor a báto-
rításra. Úgy vélem, az orvosok egy része
elõbb-utóbb vallásos lesz, amikor rájön, hogy
mennyire tehetetlen ember. Amikor jön a be-
teg, és benyújtja a laboreredményt, azt szok-
tam mondani, adja oda az asszisztensnek.
Nem nézi meg? – kérdik. Nem, mondom,
mert nem érdekel. Pontosabban csak akkor,
ha leülünk és megbeszéljük.

– Mi késztette arra, hogy zarándoklatra
adja a fejét?

– Régóta mondogattam, hogy szeretnék el-
menni a Caminóra. Egy konferencián bemu-
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mondható, hogy a vidékiek szavalókedve túl-
szárnyalta a margittaiakét. Ez õket és tanárai-
kat egyaránt dicséri. A pedagógusok közül né-
hányan úgy mutattak jó példát diákjaiknak,
hogy maguk is vállalkoztak versmondásra. Az
est egyben író-olvasó találkozó is volt, mivel
Oláh József kortárs költõ elfogadta a meghí-
vást, és felolvasott egy csokornyit saját versei-
bõl.

Tartalmas, jól sikerült rendezvény volt, lát-
hatóan mindenki jól érezte magát. A legsike-
resebb elõadásokat oklevéllel és könyvvásárlá-
si utalvánnyal jutalmazta a társaság. Pocsaly
Zoltán polgármester unokájával érkezett, ver-
set nem mondott, de három különdíjjal bese-
gített a szavalók jutalmazásába. Az érdeklõ-
désre való tekintettel a szervezõk úgy döntöt-
tek, hogy a balladamondó találkozón kívül te-
matikus irodalmi esteket is szerveznek. Remé-
nyeik szerint ezeknek is kialakul majd a törzs-
közönségük. Természetesen a hagyományos
szavalóversenyeiket is folytatni fogják. Van rá-
juk igény, amit a jelentkezõk folyamatosan nö-
vekvõ száma tanúsít.

Szõke Ferenc

Várakozáson felüli volt az érdeklõdés a leg-
elsõ margittai balladamondó esten – bármi-
lyen balladával lehetett jelentkezni, bármelyik
korcsoportból –, ezért a Horváth János Társa-
ság azóta is minden évben megrendezi az es-
tet. Eleinte csak a városbeliek kaptak meghí-
vást, késõbb bõvítették a kört, és a környékbe-
li településekrõl is érkeztek a balladakedvelõk.
Ezáltal a program körzetivé szélesült. Albisról,
Berettyószéplakról, Érbogyoszlóból, Érszõlõs-
rõl, Monospetribõl, Micskérõl és Szalacsról
jöttek, unokától nagyszülõig egyaránt akad-
tak, akik szívesen elmondtak, felolvastak vagy
meghallgattak egy-egy szép balladát.

Évrõl évre egyre többen jelentkeztek, és fel-
vetõdött a kérés, hogy ne „csak” balladák
hangozzanak el. Idén pedig már vers- és balla-
damondó estet rendeztek. Az eseménynek,
mint az elõzõ években is, a városháza konfe-
renciaterme adott otthont. Az eddiginél töb-
ben és kor szerint is változatosabban gyûltek
össze a versmondók, ráadásul a hallgatóság
száma is látványosan nõtt. Olyan versmondó
is akadt, aki már elköltözött a városból, de ép-
pen családi látogatáson volt szülõvárosában,
hát eljött a rendezvényre. A több generációt
nevelt, legendás hírû Barbu Márta nyugdíjas
tanítónõ is megörvendeztette a hallgatóságot
egy szép és megható verssel. Örömteli, hogy
a fiatalok is szép számban megjelentek. El-

kultúra|

Balladabarátok Margittán
A balladák, akár nép-, akár mû-, akár víg-,
vitathatatlanul költészetünk gyöngyszemei.
Sokan szeretik ezt a mûfajt, olvasgatják is,
de szavalóesteken vagy -versenyeken
ritkán lehet hallani egyet-egyet. A Horváth
János Társaság ezt a hiányt akarta pótolni,
amikor öt évvel ezelõtt megszervezte
az elsõ balladamondó estet.

Emlékfotó a leg-
eredményesebb

ballada-
és versmondókkal
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Megtelt
a városháza
tanácsterme
versbarátokkal

Versmondásban
a kor nem akadály
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Példásan megfiatalították ezt a régi emele-
tes házat, amely valamikor a XIX. század elsõ
harmadában épülhetett. Kicserélték a cserép-
tetõt, az emeleti nyílászárókat – a földszinti ki-
rakatokat már régebben –, újravakolták a
homlokzatot, és a sárga két árnyalatára festet-
ték a falakat. A lábazat barna színe jól harmo-
nizál az elõbbiekkel.

Különösebb stílusjegyet nem lehet felismer-
ni a ház homlokzatán, eredetileg sem volt, de
akkor a kereskedõk változatos, helyenként dí-
szes portálékkal próbálták színesíteni a képet.
Ez jól látható a XIX. század fordulóján kiadott,
mellékelt képeslapon is. Mivel napjainkban
már nem divatosak a nagy cégtáblás portálék,
kissé zavaróan hat az emeleti ablaksor és az
üzletek kirakatai közötti széles falmezõ. Rá-
adásul annak idején a kirakatokat sem készí-
tették azonos magasságban és hasonló modell
szerint. Ez is jobban szembeötlik a frissen fel-
újított homlokzaton, mint régebben.

Nagy a kontraszt a Stiedl-ház és a két elha-
nyagolt, hulló vakolatú szomszédja között.
Csak remélhetjük, hogy mielõbb ezekre is sor
kerül, hiszen már szépen felújították a sor vé-
gén levõ Poynár-házat is.

Egy kis múltba tekintés

A Bémer tér aránylag késõn, 1888 tava-
szán alakult ki. Ekkor bontották le a közepén
terpeszkedõ ódon Gireth-házat, amely körül
10-12 méter keskeny sikátorok voltak. A bon-
tás után alakulhatott ki az a térség, amely a
XX. század hajnalára a felfokozott építkezési
kedvnek köszönhetõen elnyerte eklektikus ké-
pét. Kevés kivétellel ez ma is jellemzõ rá. Az
új palotákat a régi házak homlokzatának
nyomvonalába építették.

A kialakított tér közepére felállítottak egy
többágú kandelábert, körülötte oszlopokkal
övezett köröndöt alakítottak ki. A körönd kö-
rüli úttest macskakõ burkolatot kapott, szélén
Körös-köves (krumpliköves) burkolattal. A te-
ret késõbb, 1905-ben leaszfaltozták, és a kan-
deláber körül 2 méter széles járdával övezett
parkocskát létesítettek, a mai elõdjeként.

A tér keleti frontja

A XIX. század elején még egy rozoga fahí-
don lehetett átjutni a Szent László térrõl a Kö-
rös jobb partjára. A hídtól néhány méterre, a
jövendõ Bémer tér keleti frontján a Kiss Sá-
muel-féle emeletes ház állt. Ezt vásárolta meg
1892-ben Lévay Zsigmond. Az új tulajdonos
lebontatta a ház Körös-partra nézõ szárnyát,
hogy Hanzlián János építészmérnök terve
alapján 1894-re felhúzzák a nevét viselõ, ma
is látható, kétemeletes, sarki házat.

Az újonnan épített Lévay-ház mellett, a
Bémer tér irányában, meghagyták az emele-
tén egyenes szemöldökû ablaksoros egykori

Nemrég újították fel a Bémer (ma Regele
Ferdinand) tér keleti frontján levõ egykori
Stiedl-féle házat. A városvezetés azt
tervezi, hogy néhány éven belül a tér teljes
házállománya új köntöst kap majd.
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Szépül a Bémer tér

A nemrég felújított
egykori Stiedl-ház

A Stiedl-ház a Grünwald- és a Kiss-féle házaktól
övezve a 20. század elején
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Kiss Sámuel-féle ház egy részét; a mai számo-
zás szerint ez az 1. szám. Napjainkra, kékre
festve, igen elhanyagolt állapotba jutott.

Szomszédja a most felújított Stiedl-féle ház.
Ezt nem számozták, mivel a térrõl nincs bejá-
rat a házba. A századfordulón – amint azt ké-
peslapunk is igazolja – Fehér János kesztyûs-
boltja, Hegedüs János nõi divatüzlete és
Deutsch Simon ékszerkereskedése mellett egy
dohánybolt is helyet kapott e ház földszintjén.
1902-ben Marchalkó Leó is ugyanitt rendezte
be fõvárosi eleganciával A kígyóhoz címzett
gyógyszertárát. Ezeknek a kereskedõknek
még érdekük volt díszes cégtáblákat kirakni,
hiszen sokáig bérelték ugyanazt az üzlethelyi-
séget, nem úgy, mint napjainkban, amikor
egyre-másra váltogatják egymást. Egyetlen ki-
vétel azért van ennek a háznak a földszintjén
is: a jól menõ, jól ellátott kalaposüzlet…

A sorban következõ, klasszicista stílusjegye-
ket hordozó Grünwald-féle ház (3. szám) is
sürgõs felújításra vár. Ellenben a házsor utolsó
épületét, az 1907-ben épített Poynár-házat
nemrég példásan renoválták. De errõl majd
késõbb, építésének 110. évfordulója alkalmá-
ból lesz szó.

Védett mûemléki környezet

A Bémer tér, a Nagyvárad történelmi város-
magjának számító mûemléki környezet része-
ként, védett. Megtörtént azonban az utóbbi
néhány évtizedben, hogy ezt figyelmen kívül
hagyták, és maradandó változtatásokat vittek

véghez. S ne feledjük azt sem, hogy a múlt
század ’60-as éveinek végén felépítették a híd
közelében a stílusidegen Divatházat és a mel-
lette levõ tömbházat is. Igaz, hogy a Divatház
helyén levõ kis jellegtelen sarki földszintes
épületet már korábban lebontották. A mellet-
te levõ emeletesnek sem volt különösebb épí-
tészeti értéke. Helytörténeti annál inkább, hisz
ott volt hosszú évtizedeken át a híres Elite
kávéház…

A városkép szempontjából kisebb jelentõsé-
gû, de fontos – ráadásul elõnytelen – változás-
nak számít az is, hogy a múlt század ötvenes-
hatvanas éveiben az üzletek portáléit sorra ki-
cserélték jellegtelen, vaskeretes kirakatokra.
Néhol meg is nagyobbították a kirakatok nyí-
lását, indokolatlanul változtattak a belsõ térel-
osztáson, veszélyeztetve ezzel az épület stati-
kai biztonságát – például a Grünwald-féle ház
esetében.

Az ezredforduló után, a városi fõépítész
szorgalmazására, a fémkeretes kirakatokat
sorra fából készültekre cserélték ki. És bár az
elképzelés dicséretes, a megvalósítás általában
nem követte a jó szándékot: ritka kivételtõl el-
tekintve egyazon épület esetében különféle
méretû, formájú és minõségû kirakatok szület-
tek. A Bémer téri Stiedl-házon is. És ez így
maradt a mostani felújítást követõen is!

A másik hiányosság, hogy általában nem
igyekeztek az eredetihez hasonló, hiteles por-
tálét készíteni. Erre is van egy Bémer téri pél-
da: az egykori Központi Takarékpénztár.

Meg kell említeni azt is, hogy a XXI. század
hajnalán a védett mûemléki környezetnek
nyilvánított Bémer térnek az egykori Rima-
nóczy Szálló felé vezetõ sétányán maradandó
károsodást szenvedett a történelmi városköz-
pont megszokott képe. Lebontották a Körös-
parton, a Lévay-ház elõtt a töredezett és élet-
veszélyessé vált, függõfolyosóként kinyúló
márványlapokat a kõkonzolokkal együtt.
Részben új betonjárdát öntöttek, de már nem
szélesítették ki a sétányt a konzolos megoldás-
sal úgy, ahogy azt a XIX. század utolsó évtize-
détõl megszokhatták a váradiak. Ezáltal mint-
egy másfél méterrel keskenyebb lett a sétány,
elvesztve a hitelességét is.

Ettõl eltekintve megállapítható, hogy alap-
jában véve az utóbbi száz évben sikerült meg-
õrizni a Bémer tér hangulatát, és ha valóban
renoválják majd az itteni összes ingatlant, ak-
kor talán az elkövetkezõ évszázad alatt is vál-
tozatlan maradhat városunk épített örökségé-
nek ez a jellegzetes és értékes színfoltja.

Péter I. Zoltán
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Jól látható
korabeli
képeslapon
a Bémer tér keleti
frontja

A Bémer tér keleti
frontjának
folytatása
valamikor az 1900-
as évek legelején
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Popo királya volt
a Leonce
és Lénában

képpen a turné alatt határoztam el, hogy szí-
nész leszek. Akkor érettségiztem a 3-as Szá-
mú Ipari Líceumban, de megtudtam, hogy ab-

Jászai Mari-díjjal tüntették ki Kardos M. Ró-
bert nagyváradi színmûvészt 2012. március
15-én, idén õsszel pedig a Városmajori Szín-
házi Fesztivál legjobb mellékszereplõi díját ítél-
ték neki Morosán Demeter megformálásáért
Csiky Gergely Buborékok címû darabjában.

– Régi vágya volt a színészmesterség vagy
pillanatnyi ötlet?

– Az iskolában mindig szerepeltem, diák-
bérletünk is volt, de nem annyira a mûélveze
tért, mint inkább a rosszalkodásért, a lányok
hecceléséért mentünk színházba. Tamási
Áron Õsvigasztalás címû darabja viszont
olyan nagy hatással volt rám, hogy amikor
1985 októberében a Kortárs ’71 csapat meg-
hallgatást hirdetett az Énekes madár elõadás-
ra, jelentkeztem, és meg is kaptam a dobos
ember szerepét. Az volt a szerencsém, hogy
egy tömbházban laktunk Szûcs Laciékkal, és
feleségének, Fodor Jutkának az édesanyja,
Dódi néni jó barátnõje volt az én anyukám-
nak, és õ szólt errõl a lehetõségrõl. Nagyon jól
sikerült az elõadás, 1986 nyarán háromhetes
turnén voltunk a Székelyföldön, és tulajdon-

KARDOS M. RÓBERT tõsgyökeres
nagyváradi ugyan, de csak hét év
kolozsvári „kerülõ” után jött szülõvárosa
társulatához. Móricz Zsigmond Rokonok
címû darabjának fõszerepében
mutatkozott be itthon, és azóta is sorra
játszotta a jobbnál jobb szerepeket.

„A közönségért vagyok”
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Kardos M. Róbert „kerülõvel” érkezett a hazai
színpadra

Családi körben



Tompa Gábor híres elõadásában, Bulgakov
Molière-rõl szóló mûvében, a Képmutatók
cselszövésében D’Orsini, de játszottam ’96-
ban Ádámot Madách Az ember tragédiájá-
ban és egy sor nagyon jó egyéb szerepet. Kü-
lönösen jó érzés volt olyan színészlegendákkal
együtt színpadon lenni, mint Senkálszky Ban-
di bácsi, László Gerõ, Csíky Bandi bácsi,
Orosz Lujza néni, Boér Ferenc, Spolarics
Andrea, Borbáth Júlia. 2001-ben viszont
nagy törés következett az életemben: meghalt
anyuka, és én hazajöttem, hogy apuka ne le-
gyen annyira egyedül. Egy évadon át még
visszajártam a régi szerepeim miatt, de aztán
végleg itthon maradtam. És jól tettem, tíz évet
mentettem még meg az apuka életébõl.

ban az évben csak egy fiút vesznek fel a színi-
re, úgyhogy elmentem gépészmérnökire fel-
vételizni Temesvárra, de nem sikerült. Rögtön
elvittek katonának, Buzãuban voltam az utá-
szoknál. Utakat ugyan nem csináltunk, annál
több kukoricát és gyümölcsöt szedtünk, sõt
voltak, akiket elvittek Lupényba, a bányába.
Nekem nagyon nagy szerencsém volt Lõrincz
Ottó ezredessel, aki élesdi magyar ember lé-
vén vigyázott, engem el ne vigyenek a bányá-
ba. ’88 januárjában leszereltem, a Tricotextil-
be mentem dolgozni, és természetesen vissza
a Kortárshoz. ’89 májusában kérdezte meg
Hajdu Géza, nem volna-e kedvem díszletmun-
kásnak állni, amíg felkészülök a felvételire.
Dehogynem volt kedvem! A színházban aztán
beleszerelmesedtem az egyik színésznõbe, s õ
segített, hogy Farkas Teri néni, Harag György
rendezõ egykori asszisztense elvállalja a felké-
szítésemet. Szorgalmasan jártam hozzá, õ állí-
totta össze a felvételi repertoáromat, és 1990
õszén fel is vettek. Mi voltunk az elsõ „nagy”
évfolyam: 8 fiú és 6 lány. Érdekességként
mondom, hogy a többi négy évfolyamon ösz-
szesen voltak 14-en! Id. Kovács Levente lett a
vezetõ tanárunk, és lévén én a kollégák között
a „tata”, én kaptam az idõsebb szerepeket.
’94-ben végeztem, és mivel Tompa Gábor
rendezte a fõiskolán a Tartuffe-öt, hetünket
elhívott Kolozsvárra.

– Hogy fogadták Kolozsváron a frissen
végzett ifjakat? Kérdezem ezt azért is, mert
tudom, hogy Kolozsvár minden szempont-
ból tartózkodóbb, zárkózottabb város, mint
Nagyvárad.

– Nehezen fogadtak be, de aztán csak sike-
rült. Az elsõ jelentõs szerepem Füst Milán Má-
li néni címû darabjában – amit épp most ját-
szunk Váradon – Horváth könyvelõ volt, majd
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A Kávéházban
Ridolfo kávéház-

tulajdonos bõrébe
bújt (jobbra),

Szotyori József
a partnere

A Buborékok
Morosán
Demeterjeként
Hunyadi Istvánnal


(folytatás a következõ oldalon)

A Liliom címszerepében Fodor Rékával 
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elõadásainkra. Nemcsak azért, mert színházba
járni jó, de tõsgyökeres váradiként nagyon jól-
esne, ha ugyanazt a színházrajongást érezhet-
nénk, mint amit a debreceni két vendégelõ-
adásban való felléptemkor tapasztaltam: a deb-
receniek imádják a színházukat. Jelenleg a kö-
rülöttünk kavargó vélemények közt valahol a
középúton van vagy lehet az igazság. S ha
esetleg valakinek nincs ínyére egyik vagy má-
sik évad mûsor-összeállítása, arra kérem, jöjje-
nek be legalább megcsodálni ezt a gyönyörû
épületet. Ha egyelõre talán csak ezzel a lát-
ványélménnyel lépnének is ki, máris kaptak
valamit, és remélhetõleg legközelebb már egy-
egy elõadásra is eljönnek. Nem hiszem, hogy
túlzott vágy vagy remény volna azt kívánni:
minden elõadásunkkor legalább egy jó fél há-
zat szeretnénk. S ha mondhatok valami „csábí-
tót” is: már alakulgat bennem egy önálló est
gondolata, még konkrétumokat nem akarok
elárulni, de a különbözõ mûfajokból a hozzám
legközelebb álló részleteket szeretném majd
megosztani a kedves közönséggel. Remélhetõ-
leg mindenki örömére, hisz meggyõzõdésem,
hogy a közönségért vagyok, mindenképpen!

Molnár Judit

– És az itthoni színházban milyen volt a
fogadtatás?

– Abszolút fõszereppel mutatkoztam be:
Móricz Rokonok címû darabjában én játszot-
tam Kopjáss Istvánt. De késõbb sem panasz-
kodhatom, mert az utóbbi tizennégy évben
mind nagy szerepeket kaptam. Ha pedig úgy
éreztem, hogy nem ártana egy kisebbfajta vál-
tás, akkor „pótcselekvésként” igennel vála-
szoltam temesvári és debreceni szerepajánla-
tokra. Jelenleg, a színház szerkezete miatt,
mintha csak visszaköszönnének a fõiskolás
évek: a koromnál úgy tíz évvel idõsebb szere-
peket játszom. Helyesebben ezekkel a szere-
pekkel harcolok. Az elmúlt évadban például
Csehov Három nõvérében én voltam
Csebutikin. Mondták is, hogy tetszett a sze-
repformálásom, de az a plusz tízévnyi tapasz-
talat azért láthatóan hiányzott. És körülbelül
ilyen korú lehetett az ugyancsak tavaly bemu-
tatott Csiky Gergely-darabban, a Buborékok-
ban Morosán Demeter, amiért viszont meg-
kaptam a Városmajori Színházi Fesztivál mel-
lékszereplõi díját. Ilyen a mi pályánk. Szere-
tem az idei évad elsõ bemutatójának, Joël
Pommerat Az én kis hûtõkamrám címû mû-
vének központi szerepét, Block áruház-tulaj-
donos figuráját. Igyekeztem minél erõteljeseb-
ben közvetíteni az üzenetét, miszerint a mai
túlpörgõ, állandóan rohanó, kapkodó világ-
ban egyszer csak hirtelen megáll az iram, kide-
rül a halálos betegség, és a hátralévõ kis idõ-
ben már egyáltalán nem fontos mindaz, ami
azelõtt minden percet maximálisan kitöltött.
Várom az idei többi elõadást, hisz játszom a
Máli néniben, a Mayában, és természetesen
nagyon szeretnék Molière Mizantrópjában, il-
letve Mro¿ek Tangójában is benne lenni. Re-
mélhetõleg nem feledkeznek meg rólam. Én
viszont majdnem elfelejtettem kiemelni az
utóbbi éveim legnagyobb örömét, azt, hogy
2014-ben megszületett a fiunk, Mikici. Már
komoly legényke, minden érdekli, mindenütt
ott akar lenni – betölti egész életünket. Szeret-
ném, ha lenne majd kistestvére, hisz végsõ so-
ron a család adja a mindennapok biztonságát
és érzelmi hátterét mindenki számára.

– És az apaszerep mellett az eljövendõ
évek színpadi jelenlétén töpreng-e sokat?

– Fölösleges energiákat venne el a túlzott
elõre irányuló töprengés, inkább arra szeret-
ném kérni a közönséget, hogy jöjjenek el az

Henieket játszotta
A mi osztályunk c.
darabban 
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„A közönségért vagyok”
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és pattanásokkal, Peti, a bizonytalan nemi
identitású brókerfiú, aki elsírta magát a futó-
padon, ha a nagy tévéképernyõn megható
reklámot látott, és Gyula, az õszülõ ügyvéd,
aki energiaitalokkal és konditurmixszal tömte
magát edzés végén.

Gyorsan telt a délelõtt. Öltözõkulcsokat
adott-kapott, törülközõket hajtogatott, és ita-
lokat turmixolt. Közeledett a dél, és egyre job-
ban megéhezett. Gyomra aprókat kordult,
nyál gyûlt a szájába, és orrát alattomosan csik-
landozta a kolbászillat. Várt. Nem tartott külön
ebédidõt, megvárta, míg gyérül a vendégek
száma, és ilyenkor lopva evett a pult alatt egy
szendvicset.

Elkeseredetten nézett szét. Linda üveges te-
kintettel nyûtte a futógépet, a bróker fél szem-
mel a tükröt lesve karra erõsített, a lányok
meg két felülés között csacsogtak. Ráadásul
megjött a triatlonista meg a tesitanár. Mi van
itt?

A pult alá hajolva óvatosan kicsomagolta a
sajtot, tört a kolbászból, és harapta a paradi-
csomot.

– Hmmmm, mi ez az isteni kolbászillat? –
kiáltott fel váratlanul Dia, és õ ijedten egyene-
sedett fel, állán a paradicsom édes levével.

Minden elcsendesedett, szótlanul nézték,
csak a szauna kapcsolója kattogott halkan.

– Kolbászos szenyót ebédelsz? – kérdezte
elfúló hangon Ancsa, és nagyot nyelt.

– Á, csak egy falatot – vont õ vállat sután,
és kitette a kolbászzsíros papírt a pultra, aztán
sorra a többit. A sajt zsírosan fénylett, alatta a
paradicsom leve megmászta a kolbászkarikát,
és aláfolyt a zöldhagymának. Ráadásképpen a
rozscipó illata takart be mindent, elkeveredve
a májas füstös aromájával. Üveges szemmel
bámultak.

Elõször a bróker jött közelebb, harmatos te-
kintettel szemezve a kecskesajttal, majd Ancsa
csippentett a cipóból és a paradicsomból. A
triatlonista bicskát vett elõ, és óvatos mozdu-
latokkal kicsi katonákat szelt a kolbászból és
sajtból. Májast csomagolt a nyugdíjas tanár,
áhítatos tekintettel beszippantva illatát.

Összenevettek.
– Kértek? – kérdezte õ a legkedvesebb mo-

solyával.
– Szabad? – szólt elfúló hangon Linda, és

szemét behunyva befalt egy katonát.
Szilágyi Perjési Katalin

apkodva keresgélte kulcsait. Majd-
nem elkésett, mert a nyár ezer
ízével kecsegtetõ piacnak nem
bírt ellenállni. Két szál házikol-
bászt vett a hentesnél, megfejelve

egy kis füstölt májassal, halvány pírban égõ
szalonnával, és még visszafordult azért a sze-
let disznósajtért, olyan csábító volt. Kecskesaj-
tot is vett, kicsit zsíros, de elomlik a szájban,
aztán almanagyságú lilahagymát, egy csokor-
ral, zsenge zöldhagymát, mosolygó, húsos pa-
radicsomot meg édes, piros kápiapaprikát. A
rozsos cipóért épp csak beköszönt az ismerõs
pékségbe, majd degeszre tömött szatyrai kö-
zött egyensúlyozva biciklire pattant, és tekert.

Mire odaért a fitneszszalon elé, hátán kis
patakokban folyt az izzadság. Fürgén nyitott,

felcsapta a villanyt, és el-
öntötte a verejték, a gumi-
szõnyeg és a kozmetiku-
mok szaga. Teletömött
szatyrait a pult alá lendítet-
te, kezet mosott, és elindí-
totta a zenét.

Ellenõrizte a futópadok
és kondigépek állapotát,
bekapcsolta a szaunát, és
aláírta a jelenléti ívet. Sze-
rencsére ma egyedül viszi a
mûszakot, zsebeli be a bó-
kokat az õszülõ triatlonis-
tától (a mosolyodért ölni le-
hetne), a háromgyerekes
apukától (imádom a göd-
röcskéidet, mikor moso-
lyogsz) meg a nyugdíjas
testnevelõtõl (neked nem
kell kondizni, így vagy szép,
a gömbölyû karjaiddal).

Sóhajtott. Aztán belépett az elsõ vendég.
Linda unatkozó háziasszony volt, kutyával,

gyerek nélkül. Férje hétvégeken megjelent,
hazahozta a szennyest, pénzt adott, és megdi-
csérte az alakját. Linda reggelente futással in-
dított, késõbb kondizott, délután úszott, estére
meg áthívta a szomszéd egyetemi hallgatót.
Szikárra fogyasztott teste aszott volt és barna,
hasa karamellszín Rubik-kocka. Haját felgu-
mizta, fülébe kis pink drótokat dugott, és be-
melegített.

És jöttek sorban, Ancsa és Dia, két hormo-
nos diáklány, hajszálra egyforma szerelésben

Orgia
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Sok idõs embernek nem adatik meg, hogy
gyermekeivel, unokáival együtt éljen. Vannak,
akiknek a gyermekei más városban, más or-
szágban találták meg a boldogulást, s csak né-
ha tudnak hazalátogatni, és persze olyanok is
vannak, akiknek nincsenek gyermekeik, ezért
idõs korba lépve sajnos egyre kevesebb csa-
ládtagra számíthatnak. Mindezeknek a szép-
korúaknak kínálnak világszerte segítséget a ki-
fejezetten számukra létrehozott otthonok,
ahol családias környezetben, teljes ellátás mel-
lett élhetik napjaikat. A hajdúvárosban mûkö-
dõ intézményeket kerestük fel a közelmúltban.

József Ház

A református egyház égisze alatt 2011-ben
nyitotta meg kapuit a szépkorúak számára a
városi kórház szomszédságában található Jó-
zsef Ház – Idõsek otthona. Az intézményben
kiváló körülmények várják az idõseket: teljes
ellátás, 24 órás egészségügyi felügyelet, gyüle-
kezet jellegû közösség. A részletekrõl Ardai
Erika kórházlelkész tájékoztatta lapunkat.

„Összesen 30 hely van az otthonban, a szo-
bák kétágyasak, és két szobához tartozik egy
tágas fürdõszoba. A havi alapdíj 1500 lej, fek-
võbetegek esetében pedig, akik különleges el-
látásra szorulnak, 1700 lejes költséggel kell
számolni. Teljes ellátást kapnak az idõseink,
étkezést, orvosi ellátást, 24 órás asszisztensi
felügyeletet, tehát mindent, ami a nyugodt kö-
rülményekhez szükséges. Szép zöldövezetünk
van, jó idõben a lakók szívesen sétálnak a ta-
vacska körül, pihennek az udvaron, a filagória
árnyékában. Van klubhelyiségünk és könyv-
társzobánk is, televízió, társasjátékok, minden-
ki megtalálhatja a kedvére való kikapcsolódási
lehetõséget. Kis gyülekezetként mûködünk,
rendszeresen vannak bibliaórák, bûnbánati is-
tentiszteletek, mindig megtartjuk a kulturális
és egyházi ünnepeket, tehát mozgalmas életet
élünk az otthonban. A lakóink bármikor fo-
gadhatnak látogatókat. Szerencsére sokan
jönnek hozzánk, vendégelõadókat is meg

Bemutatkoznak
a szalontai idõsotthonok
A szépkorúak számára a legnagyobb öröm
természetesen az, ha mindennapjaikat
szeretõ családjuk körében tölthetik, de ha
ez nem lehetséges, idõsotthonokban
találhatnak családias környezetre, teljes
ellátásra. Nagyszalontán több ilyen
létesítmény van, ezeket kerestük fel.

A József Ház lakói a társalgóban

Filagória, szépen gondozott kert

A József Ház 
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fogadhatnak látogatókat. Mindig nagyon örül-
nek a rokonoknak, barátoknak, és persze a
többi nyugdíjasnak is, akik többször benéznek
hozzájuk egy kis tereferére.”

Salem otthon

Tizennégy éve nyitotta meg kapuit Nagysza-
lontán akkreditált szociális intézményként a
Salem idõsek otthona. A baptista egyház által
mûködtetett intézmény 21 férõhelyes, jelenleg

szoktunk hívni, de rendszeresen járnak hoz-
zánk a nyugdíjas egyesületek tagjai is, illetve a
Peter Iskola tanulói.”

Szociális Egészségügyi
és Krónikusbeteg-ellátó Központ

A városi kórház mellett található a fenti ne-
vet viselõ intézmény, amely 2003 novembere
óta mûködik eredményesen a városi önkor-
mányzat fennhatósága alatt. A legfontosabb
tudnivalókról Varga Anikó igazgató számolt
be lapunknak.

„Két-, három- és négyágyas szobáink van-
nak, minden szobában külön televíziókészü-
lékkel. Összesen 44 férõhelyes az intézmény,
jelenleg van pár üres helyünk, de általában telt
házzal mûködünk. A havi díj 1000 lej, ezért
teljes ellátást kapnak a lakók, amiben benne
foglaltatnak az étkezések, a gyógyszerek,
szükség esetén pelenka, a mosás, a fûtés.
Ezenkívül 24 órás orvosi felügyelet áll rendel-
kezésre, így bármilyen egészségi panasz ese-
tén azonnal szakértõ kezekbe kerülnek a la-
kók. Az idõsek jó idõben a szép, nagy, rende-
zett parkunkban pihenhetnek, itt padok áll-
nak, a közepén szökõkút. Szívesen sétálnak
itt, nagyon szeretnek beszélgetni, üldögélni a
jó levegõn. Amikor kevésbé szép az idõ, akkor
a klubhelyiségben találkozhatnak. Itt lehet ké-
zimunkázni, römizni, kártyázni, de vannak
könyveink is. A lakóink igény szerint bármikor

közélet|

Az önkormányzat is mûködtet idõsotthont

Szociális
Egészségügyi

és Krónikusbeteg-
ellátó Központ

Az önkormányzat intézményének társalgója

Egy-, két-
és háromágyas
szobák vannak

a Salemben


(folytatás a következõ oldalon)
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A baptisa egyház
által fenntartott
otthon néhány
lakója Balogh
Gábor
adminisztrátor
társaságában
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19 lakó él itt minden igényt kielégítõ, kényel-
mes szobákban. Balogh Gábor adminisztrátor
mesélt a Biharországnak a körülményekrõl.

„Egy-, két- és háromágyas szobák állnak a
bentlakók rendelkezésére. Vannak olyan szo-
báink, amelyekhez saját fürdõszoba tartozik,
illetve vannak közös fürdõvel ellátottak is. A
havidíj 1100 lej a fennjáró idõseknek, és
1200 lej a fekvõbetegek számára. Az illeték
fejében az idõsek teljes ellátást kapnak, egész
napos felügyelet alatt vannak. Hétfõtõl szom-
batig egy asszisztensnõ van az otthonban,
szükség esetén orvosi ellátásról is gondosko-
dunk. Naponta áhítati alkalmakat tartunk,
ezeken nem kötelezõ a megjelenés, de nagy
örömünkre az idõsek nagy része rendszeresen
részt vesz ezeken, és be is kapcsolódnak a be-
szélgetésekbe, énektanulásba. A járóbetegek
felekezettõl függetlenül részt vehetnek a vasár-

napi istentiszteleteken. Jó idõben az udvaron
kialakított kellemes környezetben tölthetik el
az idõt a lakóink igényük szerint. Vannak, akik
szívesen kertészkednek, mások horgolnak,
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Forgatókönyv-pályázat
az Arany-évfordulóra
A nagyváradi Szigligeti Társulat Arany János
születésének 200. évfordulója alkalmából
a 2016/2017-es évadban 13–16 évesek-
nek szóló, rendhagyó színházi irodalomórát
tûz mûsorra Bolond Istók – Nagyszalontától
a Margit-szigetig címmel.

(folytatás az elõzõ oldalról)





Ennek kapcsán a Szigligeti Színház pályáza-
tot hirdet a Bihar megyei magyartanárok, a
hazai és külföldi színházelméleti egyetemi/fõ-
iskolai oktatásban részt vevõ diákok, valamint
a Babeº–Bolyai Tudományegyetem és a Par-
tiumi Keresztény Egyetem nyelv és irodalom
szakos mesterképzõs hallgatói számára.

Mi az, amit tudunk Arany Jánosról, és mi
újat mondhatunk el róla? Hogyan kell érte-
nünk a mûveit, avagy mit üzennek a ma em-
berének ezek a halhatatlannak tartott alkotá-
sok? Egyáltalán: mitõl válik egy irodalmi al-
kotás halhatatlanná, klasszikussá? Lehet-e

kortársunk a klasszikus? Ilyen és ehhez ha-
sonló kérdéseket érintõ szerkesztett anyago-
kat várunk (interaktivitásra és közös gondol-
kodásra alapot teremtõ különleges forgató-
könyveket – Arany versei, balladái és elbe-
szélõ költeményei részleteivel, életrajzi sze-
melvényekkel), amelyek az iskolai tananyag-
ra építenek, de attól eltérõ, gazdagabb képet
mutatnak a legnagyobb magyar epikus költõ-
rõl.

A jeligés pályamunkákat december 20-ig
várjuk a palyazat@szigligeti.ro e-mail címre,
ugyanitt további információk is kérhetõk. A
jeligék feloldását tartalmazó borítékot (szerzõ
neve, postacíme, telefonos és e-mailes elérhe-
tõsége) postai úton kérjük továbbítani a Szigli-
geti Színház címére: Teatrul Szigligeti Színház
– 410021 Nagyvárad, Piaþa Regele Ferdinand
nr. 6.

A pályamunkákat a Szigligeti Társulat mû-
vészeti vezetõje, Novák Eszter, valamint Har-
gitai Iván rendezõ értékeli. A legötletesebbnek
ítélt forgatókönyv pályadíja nettó 3000 lej.

A Salem otthon
udvara

Bemutatkoznak a szalontai idõsotthonok
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Indítsunk a minduntalan elénk lépõ fárad-
ság–fáradtság szópárral! Az elsõ folyamatos,
de némileg terhes tevékenységet fejez ki. Pél-

dául: Te, Sanyi! Nem saj-
nálod a fáradságot a len-
gyel nyelv elsajátítására? –
A t betûvel bõvítve fáradt
állapotot közlünk: A hegy-
mászásból holtfáradtan ér-
keztem haza.

Eltérõ az ízletes–ízet-
len–íztelen, no meg az ízlé-
ses melléknevek jelentése.
Noha eredetük azonos, a
negyedikkel külön kell fog-
lalkoznunk! Az elsõ három

döntõen az ételek finomságá-
ra vagy ennek éppen az ellen-

kezõjére vonatkozik. Ez a hal-
paprikás valóban ízletes étel. A sza-

kácsnõ ma íztelen húslevest tálalt. A

jelzõt ízetlennek is mondhattam, írhattam vol-
na, hiszen a nyelvfejlõdés során a -talan, -te-
len fosztóképzõk -tlan, -tlen változata is meg-
honosodott. Ki ne hagyjuk a negyedik „test-
vért”, az ízlésest! Ezt ételhez nem kapcsoljuk,
viszont öltözetre, viselkedésre annál inkább.
Íme: A menyasszony ruháját kiváló ízléssel ké-
szítették. Jancsi követendõ ízléssel társalog a
leányokkal.

Búcsúzzunk az i betûvel kezdõdõ szavaktól,
mert a j-sek közül is választunk. Itt elénk lép a
járat–jártat szópár. Elsõ rátekintésre azt mond-
hatjuk, hogy mindkettõ az -at vagy a -tat kép-
zõvel új, mûveltetõ igévé alakult anélkül, hogy
értelmük megváltozott volna. Íme: Jolán kislá-
nyát balettra járatja. Józsi reggelenként a lovát
jártatja. Ám teljesen más az értelme, ha a bá-
nyák járatairól szólunk. Eleink ugyanabból az
igébõl a jártas-járatos, azonos értelmû mellék-
neveket alkották meg. A szomszédom mind az
irodalomban, mind a politikában jártas.

A karalábé–kalarábé nem okoz gondot. A
Magyar Nyelvi Bizottság mindkettõt elfogadta,
igaz, az elsõt nagyobb lelkesedéssel. A fenti-
eknél nagyobb gondot okoz a kicsinyel–kicsi-
nyell igepár. Az elsõ azt fejezi ki, hogy valamit
lebecsülünk. Például: Osztálytársam kicsinyeli
a kapott értékelést. Ámde ha az l betût meg-
kettõzzük, azt tudatom, hogy valamit a bará-
tom kevesell, a kelleténél kisebbnek tart. Pista
kicsinyelli fizetését. Megjegyzendõ: olykor az
e hangot elhagyjuk, ám az l is vele tart: Ki-
csinylem a fekete szoknyád hosszát.

A 2016-os esztendõ befejeztéhez közeledve
illõ, hogy rovatunk olvasóinak kellemes kará-
csonyt kívánjak (kis k betûvel), utána pedig
boldog újévet (egybeírva csupán január elsejé-
re!), ezt követõen pedig új évet (különírva)
2017 teljes terjedelmére.

Dánielisz Endre

Ez is helyes, az is jó (3.)
Rovatunk elõzõ, rokon tárgykörû
tájékoztatója szavaink helyes használatára
ösztönözte olvasóinkat. Mivel egyik
közismert szólásunk határozottan arra int,
hogy „három a magyaré!”, e kívánalmat
úgy igyekszem teljesíteni, hogy mielõtt
ettõl az esztendõtõl elbúcsúznánk, újból
e nyelvi jelenséggel foglalkozom. Ezt annál
inkább kívánatos megtennünk, mert
jócskán beszédünkbe, írásunkba iktatunk
olyan szavakat, amelyek egymáshoz igen-
igen hasonlítanak, ám értelmük eltérõ.

kötnek, társasjátékot játszanak. Van egy ki-
sebb könyvtárunk is az olvasni szeretõk szá-
mára. Mindezek mellett igyekszünk együtt
megtartani a történelmi és egyházi ünnepe-
ket, a születésnapokat és névnapokat. Külön
hálásak vagyunk Ardai Erika kórházlelkész-
nek, aki a vasárnapi istentiszteletet helyben
megtartja azok számára, akik nem tudnak el-
járni templomba. A városvezetés részérõl is
vannak rendszeres látogatóink és támogató-

ink, de nagyon különleges alkalmak azok is,
amikor a város nyugdíjas egyesületeinek tagjai
vagy akár iskolás gyerekek látogatnak el az
otthonba. Bármikor bárkit szívesen fogadunk,
a hozzátartozók pedig saját felelõsségre akár
el is vihetik rövidebb-hosszabb idõre a lakókat.
Az otthon fõ célja az idõsek lelki és testi szük-
ségleteinek kielégítése, és hitünk szerint az
örök életre való felkészítése.”

Balázs Anita
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Emléktábla állításával, a kerek évfordulókon
rendezvényekkel emlékeznek meg a margit-
taiak városuk híres szülötteirõl, a civil szerve-
zetek, az iskola, az érdekvédelmi szövetség
vagy a helyi tanács szervezésében. Horváth
Imre szülõháza Papp Attila magyartanár kez-
deményezésére kapott emléktáblát, s azóta a
költõ születésének napján (november 4.) ez
elõtt tisztelegnek az irodalombarátok. A tábla
alatt a költõ sorait is márványba vésték:
„Nincs tisztesség e földön? / Nincs égi tiszta-
ság? / …Én apám arcát õrzöm. / Hallom
anyám szavát.”

A megemlékezés alapötlete a korábbi ve-
gyes tannyelvû iskola magyar tagozatos taná-
raitól származott, a hagyományt folytatták a
magyar iskola megalakulása után is. Az idei
rendezvény fõ szervezõje az RMDSZ volt, civil
szervezetek és az iskola közremûködésével.

Bár kerek évfordulót ünnepeltek – 110 évet
–, mégsem gyûltek össze többen a megszo-
kottnál. Ünnepi beszédet Oláh József hely-
beli kortárs költõ mondott. Hiányolta, hogy
Horváth Imrének nincs a városban köztéri

szobra, de reményei szerint lesz ilyen. Elme-
sélte személyes találkozását a költõvel: gyer-
mekként édesapjával Nagyváradon járva lát-
hatta a színház elõtti padon ülve. „Õrizzük úgy
az emlékét, hogy köteteit lapozgatjuk, mûveit
olvassuk” – javasolta, majd név szerint kö-
szöntötte a politikum, az egyházak és a civil
szervezetek képviselõit. Köszönetet mondott a
szintén margittai születésû, jelenleg Magyaror-
szág és Franciaország között ingázó Bereczki
Csaba filmrendezõnek, aki együtt emlékezett

Sok olyan személyiség született Margittán,
aki a város hírnevét öregbítette kiemelkedõ
munkásságával, az irodalom, a mûvészet
vagy a tudományok terén. A jelenben élõk
pedig gondoskodnak arról, hogy nevük ne
menjen feledésbe.

Az emlékezõk
Horváth Imre
szülõházánál 

Margittán nem feledik
a híres szülötteket

Oláh József arra buzdított, hogy verseinek olvasásával
emlékezzünk a költõre

Cseke Attila idézte fel a 110 éve született költõ alakját
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tõje és irányítója Puskás Miklós, a magyar
iskola zenetanára, az összeállítás irodalmi ré-
sze pedig a felesége, Puskás Enikõ munká-
ját dicséri.

A rendezõ beszélt a film elkészültének kö-
rülményeirõl, és ígéretet tett arra, hogy ezen-
túl gyakrabban fog hazalátogatni. Annyit még
hozzátett: „Egy város kell hogy adjon annyit
magára, hogy eltartson egy mozit, megérde-
melnék a filmek kedvelõi.” Kérte az illetékese-
ket, tegyenek ez ügyben. Remélhetõleg a je-
len levõ polgármester és az önkormányzati
képviselõk „vették a lapot”. Mivel négy évig
tartó felújítás után idén, úgy néz ki, – végre! –
átadják a mûvelõdési házat, lehetne a követke-
zõ megvalósítás egy szép mozi. No persze egy
múzeum, egy kiállítóterem vagy egy alkotóház
sem rontaná a megyei jogú város képét és
megítélését. Talán a mûvelõdési ház után ezek
is látókörbe kerülnek…

A Horváth János Elméleti Líceum ötödikes
diákjai Buzi Orsolya magyartanár irányításá-
val az iskola falai között is megemlékeztek a
költõrõl. Itt a szavalatok és a költõ verseivel
kapcsolatos fogalmazások kapták a fõszere-
pet. Emellett furulyajáték, majd egy közös
ének színesítette az eseményt. Záróakkord-
ként az emléktáblához vonultak, és õk is elhe-
lyezték koszorújukat.

Szõke Ferenc

szülõvárosa lakosaival, és elhozta a Horváth
Imre életébõl ihletõdött, Bolondok éneke cí-
mû játékfilmjének DVD-jét. A filmet másnap
vetítették le a város egyik rendezvénytermé-
ben, szépszámú érdeklõdõ elõtt.

A költõt Cseke Attila képviselõ méltatta,
nagy vonalakban ismertetve életpályáját.
„Szerelmi költészetében párhuzamot lehet
vonni közte és Ady között, mivel szintén két
ihletadója volt, és õ is kora egyik meg nem ér-
tett költõje volt… Hiszem, hogy Horváth Imre
költészete mérvadó, és meghatározó helye
van az erdélyi magyar irodalomban” – mond-
ta, majd hangsúlyozta, hogy a margittaiak
büszkék lehetnek városuk szülöttére és arra,
hogy áll még a szülõháza.

A beszédek után Kocsis Alexandra, a
magyar iskola igen tehetséges diákja Horváth
Imre költeményeibõl szavalt, aztán az emléke-
zõk elhelyezték koszorúikat az emléktáblánál.
Másnap a vetítés elõtt a Mi-Kis Kórus lépett
fel igényesen szerkesztett mûsorával. Felkészí-

Bereczki Csaba
filmrendezõ

A Mi-Kis Kórus
lépett fel a vetítés

elõtt 

kultúra|

Az ötödikesek is
megkoszorúzták

az emléktáblát
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XX. század egyik legkiemelkedõbb
olasz írója, Italo Calvino

(1923–1985) Kozmikomédia cí-
mû történetfüzérének az érdekes-
sége, hogy egy-egy természettu-

dományos tételt, állítást vagy feltételezést
szubjektíven, a könyv hõsének, Qfwfq-nak a
szempontjából és fõszereplésével elmondott
eseménnyel igazol vagy cáfol. A nyitó történet
A Hold távolsága, a tudományos feltételezés
pedig, hogy: „Valamikor, Sir George H. Dar-
win szerint, a Hold nagyon közel volt a Föld-
höz. Az árapály távolította el apránként: az ár-
apály, amelyet maga a Hold kelt a földi vize-
ken, és amely lassan emészti a Föld energiá-
ját.” Szerelmi sokszöget kerekít e kijelentés
köré, éppen azt a pillanatot ragadva meg,
amikor a Földrõl már majdnem elérhetetlen a
Hold. Qfwfq unokaöccse szerelmes a Holdba,
és amikor úgy érzi, a távolodás végzetessé vál-
hat, felmenekül a Holdra. A fiatalemberbe
szerelmes Vhd Vhd asszony, aki az utolsó pil-
lanatot használja ki, hogy a fiatalember után
szökjön, õutána pedig majdnem elmegy
Qfwfq, aki viszont az asszonyt szereti, de a vé-
gén csak meggondolja magát. „Eljött az édes
visszatérés, visszataláltam hazámba, de szí-
vemben csak bánat volt, õérte, akit elveszítet-
tem, és szemem az immár végleg elérhetetlen
Holdra szegezõdött, és õt kereste. És megpil-
lantottam. Ott volt, ahol elhagytam, a föve-
nyen hevert, pontosan a fejünk fölött, és nem
szólt semmit. A színe is, mint a Holdé, a hár-
fát magához szorította, tartotta, és fél kézzel
lassú, nyújtott ütemben pengette. Jól ki lehe-
tett venni a keble formáját, a karját, a csípõ-
jét, ahogy ma is visszaemlékszem rá, ahogy
ma is, amikor a Holdból ez a távoli, lapos ko-
rong lett, pillantásommal mindig õt keresem,
amint az égen felbukkan az elsõ holdsarló, és
minél jobban nõ, annál erõsebben képzelem,
hogy látom õt, õt vagy valamit õbelõle, de
semmi mást, csak õt, száz és ezer különbözõ
nézetben, õt, aki a Holdat Holddá teszi, és aki
minden teliholdkor egész éjszaka vonításra
készteti a kutyákat, és nekem is vonítanom
kell velük.”

A legkülönbözõbb kultúrákban egyaránt
fontos szerepet játszik a Hold, hiszen a Nap-
pal együtt életünk szerves része. Kettejük éjjel-

nappali váltakozásából adódik a mítoszokban
is közös szereplésük, szinte kivétel nélkül úgy,
hogy a fényt, életerõt, megélhetést és boldo-
gulást biztosító Nap a férfielem, a sötétség bi-
zonytalanságát jelentõ, ráadásul állandó alak-
változással meglepõ Hold pedig a nõi.

A Gondolat Kiadó 1970-ben megjelent Mi-
tológiai ábécé címû kézikönyve szerint az
Ecuadortól Nicaraguáig terjedõ területen ki-
alakult csibcsa államocskák népei közül a
muiszkák vallásából fennmaradt emlékbõl tud-
juk: a muiszka mitológia középpontjában a
Napisten és a Holdistennõ állt. A maja istenek
közt a fõalak Itzamná égisten, akit ugyanezen
a néven kultúrhéroszként is számon tartanak,
sírtemploma zarándokhely lett, isten voltában
társnõje és egyben a negatív, emberellenes ol-
dala pedig Ixchel Holdistennõ. A sumér-akkád
hitvilág különbözõ szintjei közt az egyikben a
fõisten Szín, a Holdisten, termékenységisten-
ként tölti be az ún. III. Uri dinasztia (Kr. e.
XXI. sz.) hivatalos panteonjának fõisteni mél-
tóságát. Jelképe a holdsarló, vagyis egy hold-
bárka, minthogy az elsõ negyed holdja a su-
merok egén csaknem vízszintesen áll. A kána-
áni, illetve az iráni mitológiában is fontos sze-
repet játszik a Nap-Hold páros. Utóbbiban a
Napisten neve Nahhunte, a Holdistené Napir.
Az õsi japán mitológia nagyon fontos eleme a
bonyolult, többszörös férfi-nõi kapcsolattal le-
írható teremtésmítosz, amibõl ezúttal csupán
Amateraszu Ónikami Napistennõ, illetve
Cuki-Jomi Holdisten születésére utalnék, mi-
vel szüleiktõl, Izanagitól és Izanamitól õk kap-
ták meg az ég feletti uralmat.

Az európai kultúrában a sok hasonlóság el-
lenére ezek még mindig inkább egzotikumok-
nak tûnnek, holott az idõk során a görög hit-
világban is bõven mennek végbe érdekessé-
gek. Két isteni testvérpár, Héliosz és Szelené,
illetve Apollón és Artemisz feladatköre példá-
ul egymásba olvad, azonosul. A kezdeti mí-
toszban Héliosz hozta ki minden reggel testvé-
re, a „rózsaujjú” Éósz (Hajnal) jelzésére szeke-
rén a napot a tengerbõl. Hatalmas, ragyogó
sugárkoronával ábrázolták: ez jelenik meg a
franciák ajándékozta, amerikai szimbólummá
vált New York-i Szabadság-szobor fején. Héli-
osz testvére Szelené, más néven Hekaté, sej-
telmes, szerelmet ígérõ istennõ, álomszerû lé-

A
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„Hiába hideg a Hold”
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nye rokon az éjszakával. Szerelmesének,
Endümiónnak örök életet szerez, de ezt álom-
ban kell eltöltenie, Szeléné is mindig álmában
látogatja meg. A késõbb velük eggyé váló
Apollón és Artemisz a legnépszerûbb istenek
közé tartoztak, ezzel magyarázható, hogy a
görög mitológiát egész felépítésében és részle-
teiben átvevõ rómaiak, akik csupán a neveket
változtatták meg, egyetlen kivételt tettek: a
görög Apollónból latinul Apolló lett. Héliosz
latin megfelelõje Sol, Szelénéé Luna. Egyik
név mai gyakori használata sem igényel külön
magyarázatot. Viszont Szeléné említett jellem-
zõi tovább élnek az irodalmi alkotásokban.

Mikszáth Kálmán A bágyi csoda elbeszé-
lésének zárásában például, amikor ügyes mes-
terkedéssel sikerül Bágy patakját rávenni a
visszafelé folyásra és ezzel beteljesíteni a há-
zasságtörést, a jelenséghez természetesen asz-
szisztál a hold is. „A hold most bukkan ki, s
végighúzza ezüstös fényes haját a bágyi patak
tükrén. A szél fölsivít bámulatában, felülrõl fúj,
simogatni akarta a vizet – s íme, fölborzolja. A
füzesek, a sás, a mogyorófa-bokrok reszketve
hajtják le fejüket, s gúnyosan suttogják: fölfelé
folyik a bágyi patak!…”

Ady Endre nagyon gyakran használja a
Hold-motívumot, szinte mindig a Léda-szere-
lemmel összekapcsolva. 1909-es kötetében
jelenik meg a Hiába hideg a Hold, a cím egy-
ben hangadó elsõ sora is a versnek. „Hiába hi-
deg a Hold. Egyszer / A mi óránk forrón
ütött / S szent láz verte az éjszakát, / Melybe
két, szép, nyomorult embert / Terelt be a vé-
letlen Idõ, / A sokféle Idõnek egye, / Irgal-
mas, bolond, dús Idõ, / Mely asszonyommal
összehajtott / S melynek azóta nincs múlása.”
Az 1914-es kötetében ugyanezt az élményt
építi be, a nagyváradi tartózkodását megidézõ
A hosszú hársfa-sor második szakaszába:
„Egyszer eljöttünk a vasúttal / S szállásozó

csapata járt / Elõttem ifjú fellegeknek. / Ak-
kor a hársak épp szerettek / S esõ után szere-
lemszag volt. / A Hold csak késõbb bújt elõ, /
Nagyon szép és titkos volt akkor / E városban
a szerelem.”

A Hold-motívumról egy egész kötetet össze
lehetne állítani, ez a figyelemfelkeltõ összefog-
lalás viszont véges, úgyhogy már csak a XX.
század kiemelkedõ mûvének, Mihail Bulgakov
A Mester és Margarita címû regényének zá-
róakkordját, minden holdábrázolások egyik
legösszetettebbjét szeretném felidézni: „A
holdfény felszökik, holdfolyam árad belõle, és
kiömlik mindenfelé. A hold bolondozik és ját-
szik, táncol és szökdécsel. Ekkor a holdáradat-
ból mesebeli szépségû nõ válik ki, és egy riad-
tan körültekintõ, borostás arcú férfit vezet oda
kézen fogva Ivan ágyához. Ivan Nyikolajevics
álmában feléje nyújtja két kezét, és izgatottan
kérdi: – Ezzel végzõdött tehát? – Ezzel végzõ-
dik, tanítványom – válaszolja a száztizennyol-
cas, az asszony pedig odalép Ivanhoz és így
szól: – Ezzel, igen. Minden véget ért, minden
véget ér egyszer… Megcsókolom a homlokát,
és minden úgy lesz, ahogy lennie kell… Ivan
fölé hajlik és homlokon csókolja. Ivan repesve
néz fel rá, tekintetét fürkészi, de az asszony
hátrál, egyre távolodik, és társával együtt
megy a hold felé… A hold ekkor kitör magá-
ból, valóságos fényáradatokat zúdít le Ivanra,
mindenfelé fröccsen a fény, a szobát holdárvíz
lepi el, egyre emelkedik, már az ágyat is
elönti… Ekkor van az, hogy Ivan Nyikolajevics
boldog, átszellemült arccal alszik. Reggel szót-
lanul, de nyugodtan, egészségesen ébred. Fel-
hasadozó emlékezete megnyugszik, és a kö-
vetkezõ holdtöltéig a professzort nem hábor-
gatja semmi: sem Gestas orr nélküli gyilkosa,
sem a kegyetlen Ponczius Pilátus lovag, Judea
ötödik helytartója.”

Molnár Judit
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A Szebeni név ismert és elismert Margittán.
Az idõsebb korosztály bizonyosan emlékszik a
tanító házaspárra – Barna bácsira és Joli né-
nire –, akik sok száz embernek adták meg a
tanulás, a tudás alapjait. Az 1940-es években
kerültek Margittára. Nagy tudású, türelmes,
megértõ pedagógusok voltak, mindig és min-
denben segítették tanítványaikat. Nem kiköve-
telték, hanem kiérdemelték a tiszteletet.
Egészséges szigorúsággal mindig tudták, kitõl
mennyit lehet megkövetelni. Becsületességre,
megbízhatóságra, hitük és nemzeti öntudatuk
megtartására nevelték tanítványaikat. Ha kel-
lett, külön foglalkoztak azokkal, akiknek nehe-
zebben ment a tanulás. Tették mindezt szak-
mai elhivatottságból, ingyen és bérmentve.
Hitüket megvallották és gyakorolták abban az
idõszakban is, amikor a hatalom ezt nem néz-
te jó szemmel. Gyermekeik – Ildikó és Barna
(Bandi) – örökölték szellemiségüket, a jóra, a
tökéletességre törekvésüket. Ildikót, aki
gyógyszerész, a családi élet elszólította Mar-
gittáról, de Bandit lokálpatriotizmusa itthon
tartotta. Fogorvosnak készült, végül a fogtech-

nikusi hivatást választotta. Szakmáját magas
szinten mûvelte, a városban legjobbként volt
elkönyvelve. Elsõként nyitott magánlaborató-
riumot. Közéleti tevékenységekbõl is bõven ki-
vette a részét, hiszen az egyházi és a kulturá-
lis életben egyaránt jelen volt. Hosszú éveken
át, egészen haláláig, a református presbitéri-
um tagja, a Horváth János Társaság színjátszó
csoportjának és kórusának alapító tagja volt.
Megbízható és igen tehetséges színjátszóként
belopta magát a nézõk szívébe, így a kedven-
cek közé tartozott. Felesége, Márta, szintén
fogtechnikus, segítette a szakmai munkában,
ezen túl mindenben. Õ is alapító és mindmá-
ig aktív tagja a kulturális csoportoknak. Két
gyermekkel lett megáldva házasságuk: Melin-
da angoltanár, Magyarországon él, Csongor –
talán édesapja szellemiségét követve – itthon
maradt Margittán. Ebben az írásban az õ élet-
pályáját mutatjuk be.

Dr. Szebeni Csongor 1974-ben született, is-
koláit szülõvárosában végezte érettségiig,
majd 1992-tõl a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem fogorvosi szakán
folytatta, 1998-ban diplomázott. Gyermekko-
rától orvos akart lenni, a sebészet tetszett ne-

Jeleskedik a szakmában,
belekóstol a közéletbe
Pedagógus nagyszülõk, fogtechnikus szülõk
értékrendjét tisztelve és követve,
DR. SZEBENI CSONGOR a fogorvosi hivatása
mellett szülõvárosa, Margitta közéletébe is
bekapcsolódott, a magyar közösség
szolgálatában is feladatokat vállalt.

Dr. Szebeni Csongor itthon tartaná a fiatalokat
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ki a legjobban. Szülõi hatásra és biztatásra vá-
lasztotta a fogorvosságot, és saját bevallása
szerint soha nem bánta meg. Ebben az is sze-
repet játszhat, hogy ott találkozott élete párjá-
val, Andreával, aki szintén fogorvos. 1999-
ben házasodtak össze, együtt is dolgoznak.

– Hol kezdték orvosi pályafutásukat?
– 1998-ban kezdtük a munkát a katolikus

templom melletti fogászati rendelõben. Sze-
rencsére akkor még a fogorvosok fix bérért
dolgoztak, így nem nagyon kapkodtak a mun-
ka után, ezért jutott nekünk is bõségesen. Ez
nagyon jól jött nekünk, jó idõben kerültünk
ide, hiszen a gyakorlat véglegesíti az elméleti
tudást. Bekerültünk a mély vízbe, és úszni kel-
lett. Nagyon sokat dolgoztunk, de sokat tanul-
tunk is. Mire 2001-ben elkezdtünk magánvál-
lalkozóként dolgozni, már komoly gyakorlattal
és szakmai rálátással rendelkeztünk. Közben
igyekeztem fejleszteni magamat, ezért
2011/12-ben Bukarestben elvégeztem a fo-
gászati implantológiai tanfolyamot, így jogot
nyertem ezeknek a mûtéteknek a végzésére.
Ennek az a lényege, hogy a hiányzó fogak he-
lyére újakat lehet beültetni. Mondhatnám,
hogy gyerekkori álmom teljesült, mivel ez már
sebészeti beavatkozásnak számít. Tudomásom
szerint a környéken csak én foglalkozom ilyen
beavatkozással. Örülök, hogy ilyen is van vá-
rosunkban. Szerintem ebben van a jövõ, mert
a beültetéssel nem kell lecsiszolnunk a szom-
szédos egészséges fogakat. Folyamatos az
igény az ilyen fogpótlásra. Meg kell említe-
nem, hogy az elért sikeremben nagy része van
asszisztensnõmnek, Molnár Évának, aki min-
dig magas színvonalon végzi feladatát, és iga-
zi hátvéd a munkában. Szakmailag és ember-
ként is tiszteletet érdemel.

– Az önök családjában pályaválasztáskor
eddig a pedagógusi és a fogorvosi pálya jel-
lemzõ. Vajon az önök gyermekei közül lesz-
e, aki ezeken az utakon halad majd?

– Nálunk elsõ helyen mindig a család áll, azt
követi a munka. Életünkben akkor ért a legna-
gyobb öröm bennünket, az volt a legszebb pil-
lanat, amikor 2002-ben megszülettek az ikre-
ink, Noémi és Bálint. Nagyon büszkék va-
gyunk rájuk, õk életünk legnagyobb alkotásai.
Természetesen puhatolóztunk érdeklõdési kö-
rükrõl; az orvoslásban tudnánk segíteni nekik.
Nem fogjuk rájuk erõltetni akaratunkat, sza-
bad választást engedünk. Eddig úgy vettük ész-
re, hogy Noémi inkább humán beállítottságú,
de a biológiát is nagyon szereti. Bálint pedig
inkább reál érdeklõdésû. Még nem döntöttek,
tehát bármi megtörténhet.

– Lapozzunk most egyet, és beszéljünk
arról, hogyan került a „politikába”? Hogyan
jutott oda, hogy képviselõjelölt legyen?

– Az az igazság, hogy eddig nem jelesked-
tem a közéletben. A család és a munka kielé-
gítette igényeinket. Viszont ahogy közelebbrõl
megismertem az RMDSZ húzóembereit, kez-
dett megtetszeni. Cseke Attila képviselõ és
Bradács Alíz körzeti elnök biztatásának enged-
ve úgy döntöttem, ha úgy hozza a sors, kipró-
bálom magam ezen a téren is. Megtisztelõnek
éreztem az ajánlatot, úgy láttam, ezáltal meg-
becsülnek a margittaiak. Ahogy a munkámat,
igyekszem majd ezt a feladatot is felsõfokon
elvégezni. Ha nem kerülök be a „körbe”, ak-
kor is tevékenyebben fogok a jövõben részt
venni a közéletben. Úgy látom, ha egyszer be-
lekóstol az ember, késztetést érez rá.

– Milyen egyéb terveket szõ?
– Mint már mondtam, a család az elsõ. A

gyerekeink most mennek középiskolába, és
úgy döntöttünk, Margittán fognak maradni.
Annak ellenére, hogy már nem olyan a taní-
tás színvonala, mint a mi idõnkben, a híres,
nagy tanárok alatt volt. Remélhetõleg visszaáll
e téren is majd a régi rend. Éppen ezért poli-
tikai elképzeléseim között is célom az erdélyi
magyar oktatás minõségének javítása, a mun-
kahelyteremtés, valamint a nemzeti kultúra és
hagyományõrzés fejlesztése. Ezek által talán
itthon tudnánk tartani fiataljainkat, és nem ve-
szítenénk el az értékes kincseket. Természete-
sen azért is harcolnék, és teszem ezt majd
akár magánemberként is, hogy a kulturális
életnek legyen hol megnyilvánulnia. Gondolok
itt a margittai mûvelõdési ház négy év óta hú-
zódó felújítására. Én ezt nem értem, hiszen jó
hozzáállással négy év alatt egész városnegye-
deket lehet felépíteni. Azért is harcolnék,
hogy szervezett és hatékony munka legyen az
élet minden terén. Szerintem ez nemcsak egy
fogorvosi rendelõben, de országos szinten is
megvalósítható.

Szõke Ferenc

Rend legyen
a rendelõben –
és az országban

2016. december|Biharország|41

portré|



életvitelt ajánlanak fel. Érdemes hallgatni ta-
nácsaikra és elvégezni az általuk javasolt és fel-
ügyelt gyakorlatokat. TAKÁCS ISTVÁN mar-
gittai gyógytornászt kérdeztem:

– Mi a feladata egy gyógytornásznak, mi-
lyen esetben tud segíteni a páciensen?

– Fõként a rehabilitációhoz van igazán szük-
ség a gyógytornára. Kiegészítheti az orvos
munkáját, illetve a gyógyszeres kezelést, de né-
ha ez az egyedüli gyógymód. Nagyon fontos az
együttmûködés a szakorvosokkal. Õk döntik
el, hogy a páciens mely testrésze, melyik izom-
csoportja szorul gyógytornás kezelésre, az al-
kalmazott gyakorlatokat, technikákat pedig a
gyógytornásznak kell kidolgoznia. Ebben sza-
bad kezet kapunk, hiszen ezt tanultuk. Lassan
népbetegséggé válik a gerincferdülés, talán az
életformánk a felelõs érte. A gyermekek már
nem a szabadban játszanak, hanem egy szék-
ben görnyedve pityegtetik a kütyüiket, a felnõt-
tek pedig gyakran a tévé elõtt kornyadoznak.

A gyógytorna fontosabb,
mint gondolnánk

|egészség

A városlakók, mivel amúgy is mozgássze-
gény életet élnek, hamarabb belátják, hogy
mennyire hasznos a gyógytorna, a vidéken
élõk azonban sokszor feleslegesnek, haszonta-
lannak tartják. „Dolgozom én éppen eleget,
nincs szükségem tornázásra” – szokták mon-
dani a gyógytornásznak. Néha ez az ajánlat is
elhangzik: „Írja rá, kedves, a kezelési lapra,
hogy elvégeztem a gyakorlatokat, aztán majd
otthon bepótolom.” Ilyenkor a szakemberek
megpróbálják türelmesen elmagyarázni, hogy
nem mindegy, milyen testmozgást végzünk,
mennyit és milyen ütemben. Kitartó gyõzkö-
désüknek általában megvan az eredménye, és
a páciens elkezdi a tornát. Legtöbbször már
egy-két alkalom után érkezik az elismerés:
„Igaza volt, sokkal jobban érzem magamat.”

Gyógytornászaink, amikor meggyõznek
egy-egy pácienst a torna fontosságáról, haté-
konyságáról, nem az állásukat védik, hanem a
beteg egészségét, és egyben komfortosabb

A gyógytornász
a diagnózis alapján
maga állítja össze
a gyakorlatsort
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A rehabilitációs kezelések egyik igen
fontos és hatékony állomása a gyógytorna.
Nyugat-Európában már rég
a gyógyszerekkel azonos fontosságot
tulajdonítanak neki, sõt vannak esetek,
amikor csak ez segíthet.

Takács István örömét leli a munkájában



egészség|
tolni, és nagyon szerettem az anatómiát.
Édesanyám összerakta ezt a kettõt, és erre az
útra terelt. Szót fogadtam, és ma már tudom,
helyesen döntöttem. Szeretem a szakmámat,
és örömet szerez ez a munka.

– Ön videósként is elismert szakember.
Összeegyeztethetõ ez a két tevékenység?

– A videózást édesapámtól úgymond meg-
örököltem. Õ az elsõk között volt, akik elkezd-
ték, és én is gyakran segítettem neki. Átadta
nekem a sokéves tapasztalatát és a felszere-
lést. Végül annyira megszerettem, hogy nem
tudok lemondani róla. Akárcsak a munkám,
ez is sok sikerélményt hoz. Szerencsére hétvé-
geken kell videóznom, amikor a másik mun-
kahelyemen szabad vagyok. Lakodalmakra,
egyéb családi, baráti eseményekre hívnak, és
szívesen megyek. Az egyetemi évek alatt ez
volt a megélhetési forrásom. Szerencsésnek
tarom magam, hiszen mindkét munkámat na-
gyon szeretem, tulajdonképpen bármelyikbõl
meg tudnék élni. A kettõ együtt néha kicsit
sok, mert elõfordul, hogy éjjel-nappal dolgoz-
nom kell. Viszont amit szeretünk, az nem szá-
mít tehernek. Szeretnék a jövõben is örömet
szerezni a gyógyítással és a videózással egy-
aránt. Engem az a mosoly éltet, amit a mun-
kám hoz az emberek arcára.

– Jut idõ a családra is? Van-e valamilyen
hobbija?

– Igyekszem a délutánjaimat, a ritka szabad
hétvégéimet a családdal, a nyolcéves Krisztián
fiammal tölteni. A fiam számomra a legfonto-
sabb, igyekszem párhuzamosan kialakítani ve-
le az apa-fiú és apa-barát kapcsolatot. Úgy ér-
zem, ez sikerült, és szeretném hosszú távon
megtartani. Talán – ahogy én is tettem – õ is
megörökli majd valamelyik szakmát tõlem. A
hobbim a sportolás. Rendszeresen lábtenisze-
zem, illetve pingpongozom, és ha csak tehe-
tem, kerékpárral közlekedem. A fiammal
együtt pedig gördeszkázni tanulunk, és néha
együtt úszom vele. Igényli a kistestvért, és a kí-
vánságának, úgy gondolom, eleget kell ten-
nünk.

Takács István élete nem volt kalandmentes,
de itthon jutott révbe. Margittán született
1979-ben, ott érettségizett, majd 2001-ben a
Nagyváradi Egyetem gyógytorna szakán dip-
lomázott. Ezután négy évig Hajdúszoboszlón
dolgozott gyógytornászként. Munkáját elis-
merték, megbecsülték, de szíve hazavágyott.
Az elsõ adandó alkalommal hazajött Margittá-
ra, azóta szülõvárosában dolgozik, és nincs
szándékában máshová menni.

Szefi

Ehhez még hozzáadódnak a szakmai ártalmak,
legyen akár munkagép, akár számítógép elõtt
ülõ dolgozó. Igen gyakoriak az ízületi problé-
mák, ezeket a keringési rendellenességek kö-
vetik a sorban. Szívmûtét vagy agyvérzés utáni
bénulás esetében a neurológiai gyógytornának
meghatározó szerepe van a felépülésben. Ezek
az esetek adják a legnagyobb szakmai sikerél-
ményt. Kimondhatatlan öröm az, amikor egy
lebénult beteg pár hónap gyógytorna után újra
mozogni, járni kezd. A traumatológiai beavat-
kozások jelentõs részét szintén gyógytorna kö-
veti. Elmondhatom, hogy tevékenységünk elég
széles skálán mozog, és kezd elismert lenni. Az
emberek rájönnek, hogy hasznos, sõt néha
nélkülözhetetlen. Ma már gyakori a visszajáró
páciens, már-már baráti kapcsolatunk alakul ki
velük. Négyen vagyunk gyógytornászok a
margittai kórházban, a vendégeink száma eléri
az évi ezer fõt. Én mindenkinek ajánlom a
gyógytornát, hiszen bizonyított a hatékonysá-
ga. Hangsúlyozom, hogy bizonyos betegségek-
nél megelõzésként is nagyszerûen mûködik.

– Az önök munkájához néha fizikai erõre
is szükség van. Ennek ellenére aránylag ke-
vés férfi választja ezt a szakmát. Mi lehet
ennek az oka? Ön miért lett gyógytornász?

– Valóban inkább a hölgyek választják ezt a
pályát. Az is tény, hogy egy lebénult, túlsúlyos
beteghez kell a nyers erõ is. Ezért néha mi fér-
fiak elõnyben vagyunk a hölgy kollégákkal
szemben. Ennek ellenére Margittán is három
hölggyel dolgozom együtt, és elõzõ munkahe-
lyemen, Hajdúszoboszlón is a hölgyek voltak
többen. Én gyermekkorom óta szeretek spor-
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mozog a páciens
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Több mint 230 hip-hop táncos érkezett Nagy-
szalontára a The Game nevû nemzetközi, barát-
ságos versenyre, egyebek mellett Nagyváradról,
Margittáról, Marosvásárhelyrõl, Szatmárnémeti-
bõl. Természetesen az ötletadó-szervezõ nagy-
szalontai Infinity Dance Egyesület három csapa-
ta is bemutatkozott versenyen kívül, így láthatta
a közönség a Spirit, a Famous és az Infinity for-
mációkat is.

Ebben az esztendõben is az volt a cél, hogy a
mûfaj kedvelõi összemérhessék tudásukat, egyút-
tal népszerûsítsék a hip-hop kultúrát, a sport és
az egészséges életmód fontosságát minden kor-
osztály körében.

A rendezvény az elmúlt évihez hasonlóan
most is sikert aratott, színvonalas produkciók,
meglepetések, megható és vidám pillanatok egy-
aránt tarkították a napot, köszönhetõen a kiváló
szervezésnek, Kiri Norbert és Kiri Evelin, va-
lamint az Infinity Dance Egyesület összes tagja ál-
dozatos munkájának.

A táncosok bemutatóját a mûfaj legjobbjai kö-
zött számon tartott személyiségekbõl álló zsûri
értékelte. Az ítészek között foglalt helyet Réz
Adrienn, a Hip-Hop International Elit bírája, Le

|sport

Thanh Huy, a Red One csapat táncosa, vala-
mint egy igazi hip-hop legenda az Amerikai
Egyesült Államokból, Byron Cox. A megnyitón
Török László polgármester és Biró Rozália
szenátor köszöntötte a résztvevõket és a közön-
séget. A programot tombolasorsolás is színesítet-
te, tucatnyi nyeremény talált gazdára, majd a
zsûritagok látványos táncbemutatói következtek.

Az eredményhirdetés során elsõként a
kategóriagyõztesek vehették át a jutalmukat,
majd a különdíjakat, végül a közönségdíjat adták
át a zsûritagok a legnépszerûbb csapatnak. Íme
a legjobbak:

Szóló kategória: gyerek korosztály: I. Ca-
melia Cosma, II. Denisa ªuºman, III. Daniela
Lazar; fiatal korosztály: I. Szentyobbi Vivien, II.
Alexandra Bochiº, III. Iulia Babãu; felnõtt kor-
osztály: I. Major Vivien, II. Rãzvan Matei, III. Ani-
ta Rogojan.

Duó kategória: gyerek korosztály: I.
Camelia Cosma – Szavo Alexandra, II. Romina
Fetea – Diana Hadade, III. Sara Herbil – Andra
Ciupe; fiatal korosztály: I. Bianca Pãluþ – Oana
Meºter, II. Andrei Bobºe – Sebastian Bistran, III.
Iulia Vâlceanu – Adela Dudaº; felnõtt korosz-
tály: I. Cristina Crãciun – Rãzvan Matei, II. Kajtár
Beatrix – Major Vivien, III. Kajtár Ádám – Faze-
kas Gergõ.

Csoport kategória: gyerek korosztály: I.
Switch Wannabe, II. Crazy Pitbulls, III. Flashlight
Crew; fiatal korosztály: I. Switch Girlz, II. Switch
Varsity, III. Black & White Squad.

Formáció kategória: gyerek korosztály: I.
Clevers, II. Cool Kids Crew, III. Street Beat; fia-
tal korosztály – I. Mini Unique, II. Unique
Desire, III. The Wings of Rebel Beat; felnõtt
korosztály: I. B-Real, II. The Class Crew.

A legjobb lány táncos (14 év alatt): Romina
Fetea; a legjobb fiú táncos: Andrei Ardelean; a
legjobb nõi táncos (14 év felett): Cristina
Crãciun; a legjobb férfi táncos: Rãzvan Matei.
A legjobb designért járó különdíjat a B-Real
vihette haza, a közönség kedvence a Switch
Girlz lett, a legjobb koreográfusnak járó elis-
merést pedig a nagyváradi Veszi Renáta érde-
melte ki.

Az Infinity Dance Egyesület nem titkolt szán-
déka, hogy 2017-ben is megszervezze a ver-
senyt, az ideinél még látványosabb formában.
Addig is mindent megtesznek azért, hogy Nagy-
szalonta hírnevét újabb gyõzelmekkel öregbítsék.

Balázs Anita

Hip-hop világ Szalontán
A nagyszalontai Infinity Dance Egyesület
égisze alatt immár másodjára rendezték meg
a hajdúvárosban a The Game elnevezésû,
nemzetközi hip-hop táncversenyt a Nicolae
Talpoº Sportcsarnokban.

Az Infinity csapat

Nemzetközi zsûri
értékelt
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A Shotokan Karate Sportklub vezetõi és
tagjai természetesen ebben az évben is több
héten át készültek arra, hogy az immár tizen-
egyedik emlékversennyel méltó emléket állít-
sanak egykori tanítójuknak. Mindemellett a
program összeállításakor elsõdleges céljuk volt
a szervezõknek az is, hogy a sportolók euró-
pai színvonalú körülmények között léphesse-
nek tatamira. Ezt sikerült is megvalósítaniuk,
hiszen a 2016-os emlékversenyen részt vevõ
Magyarország, Szerbia, Szlovákia és Románia
37 klubjának mintegy 358 versenyzõje nem-
zetközileg elismert bírók elõtt mutathatta be
tudását.

A megmérettetésen 5 stílusban versenyez-
tek a sportolók: shotokan, shito ryu, wado
ryu, goju ryu és hagyományos karate. A kü-

lönbözõ próbákra összesen 740 nevezés érke-
zett, több, mint bármelyik korábbi emlékver-
senyen. Ezekkel az adatokkal a szalontai meg-
mérettetés bekerült a három legnívósabb or-
szágos karateverseny közé, és túlszárnyalt
megannyi rangos külföldi eseményt.

Kata és kumite versenyszámokban mérkõz-
tek meg egymással a sportolók. Látványos és
izgalmas mérkõzésekben nem volt hiány, így a
közönség is élvezte az eseményt. Török Lász-
ló polgármester köszöntõje után a megméret-
tetés fõbírója, Tasnádi Zsolt nyitotta meg a
versenyt. A helybeli karatékák remekül szere-
peltek a XI. Pepe’s Cup Emlékversenyen, szá-
mos újabb dobogós helyezéssel gazdagították
éremgyûjteményüket.

A hajdúváros tehetséges sportolói összesen
16 elsõ, ugyanennyi második és 28 harmadik
helyezést gyûjtöttek be, nem egy közülük több
versenyszámban is érmes lett. A klubok közöt-
ti versengést magasan a nagyszalontai
Shotokan Karate SK nyerte, de elõzékeny há-
zigazdához méltóan csapatban nem indult a
szalontai gárda, így az eredmény a következõ
lett: I. Nagyváradi Criºul, II. Dévai Heian, III.
Sepsiszentgyörgyi Shoto Team és Temesvári
Sport Record.

Balázs Anita

Karatézva emlékeztek
Sándor Péterre
A hajdúvárosi Shotokan Karate Sportklub
szervezésében idén immár
tizenegyedszerre rendeztek nemzetközi
emlékversenyt az érdemes karatemester,
Sándor Péter tiszteletére.

Tizenegyedszerre
tartották meg
az emlékversenyt 

Fotók: 
Módi Szabolcs

A nagyszalontai
csapat

Kicsik és nagyok egyaránt teljes erõvel küzdöttek
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Olimpiai esztendõben leginkább az ötkari-
kás sportágak kerülnek elõtérbe, erre kon-
centrálnak a sportkedvelõk, na meg a média
is, azonban e téren nem akadt kiemelkedõ bi-
hari teljesítmény. A Rio de Janeiróban meg-
tartott nyári olimpiai játékokon nem volt jelen
nagyváradi sportoló, ha csak a román kézilab-
da-válogatott védõjét, a váradi születésû
Szûcs Gabriellát nem számoljuk ide. A tava-
lyi világbajnokságon bronzérmes román nõi
csapat gyenge teljesítményt nyújtott Brazíliá-
ban, s lemaradt az éremszerzésrõl.

Játékvezetõk

A megyei sportélet hírnevét Adrian Ale-
xandrescu vízilabda- és Octavian ªovre fo-
cibíró öregbítette, elõbbi már harmadik olim-
piáján fújta a sípot, ráadásul a nõi döntõt ve-
zette, míg utóbbi elõször kapott szerepet ötka-
rikás játékokon. ªovre amúgy remek évet

zárt, hiszen az aradi Ovidiu Haþegan egyik se-
gítõjeként a Franciaországban megrendezett
Európa-bajnokságon is lengette a zászlót.

Bajnokcsapat

A férfi kosárlabdacsapat történelmet írt,
ugyanis megnyerte a román bajnokságot, ez-
zel tízéves fennállásának legnagyobb sikerét
érte el. ªerban Sere menedzsert idõközben ki-
nevezték a klub elnökének, miután Florin Bir-
tából alpolgármester lett. A bajnokcsapat tag-
jai: Will Franklin (csapatkapitány), Sean Bar-
nette, Andrei Mandache, Salih Nuhanovic,
Uros Lucsics, Bogdan Nicolescu, Rareº Paºca,
Bogdan Þîbîrnã, Cãtãlin Petriºor, Miha Zu-
pan, Sergiu Pop, Silviu Lupusavei, Martin
Zeno, Nemanja Baracs, Radovan Markovics.
Edzõk: Cristian Achim és Milan Mitrovics.

Kupagyõztesek

A VSK-Digi férfi vízilabdacsapata a ti-
zedik bajnoki aranyérmét igyekezett megsze-
rezni, de a Bukaresti Steaua megtörte a vára-
diak egyeduralmát, igaz, a Román Kupa serle-
ge visszakerült a váradi klub vitrinjébe. A Baj-
nokok Ligája selejtezõjében a VSK ismét a

|sport

Eredmények szempontjából nem
mondható kiemelkedõnek a 2016-os
esztendõ a bihari sportélet számára. A riói
olimpián a játékvezetõk révén volt jelen
Nagyvárad és Bihar megye, az országos
megmérettetésekben a férfi kosárlabda-
csapat bajnoki címe viszi a prímet.

Vegyes képet mutatott
idén a bihari sportélet

Adrian Alexandrescu

A férfi kosárlabda
bajnokcsapat
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csoportkör kapujába jutott, végül azonban
meg kellett elégednie az Eurocup részvétellel.
A német ezüstérmes Waspo Hannover túl ke-
mény diónak bizonyult Kádár Kálmán együtte-
sének a fõtáblára kerülésért rendezett pár-
harcban.

A csapat igencsak átalakult a legutóbbi
idényhez képest, két kulcsember, Markovics
és Csupics távozott, Dunca visszavonult, Dia-
conu pedig hazatért a bajnok Steauától. A
hangsúlyt továbbra is a fiatalokra helyezik, így
a Criºul SK több tehetsége (Kováts Viktor,
Cristian Dobre, Sebastian Remeº) is bizonyítá-
si lehetõséget kapott az õszi idényben leját-
szott meccseken.

A nõi vízilabdacsapat fiatal kerettel vá-
gott neki az idénynek, és nem tudta visszahó-
dítani a bajnoki címet a fõvárosi Steauától, ám
a Román Kupában visszavágtak riválisuknak a
váradi lányok, s Bukarestben magasba emel-
hették a serleget. A kupagyõztes csapat tagjai:
Adriana Turla, Fatima Chirilã, Ioana Prodan
(nem volt Bukarestben) – kapusok; Antonia
Vidican, Ema Tudorache, Brigitta Sucigan,
Freundlich Leah, Laboncz Nikolett, Mãlina
Voivod, Vivien Bonca, Andreea Sava, Nagy
Deborah, Vanesa Tulceanu, Rencsik Réka.

Továbbra is (csak) vegetálnak

A váradi férfi kézilabdacsapat ismét az
élvonal kapujába került, de pénzhiány miatt
nem indult az osztályozón. A 2016–2017-es
idény sem ígér sok jót, bár a csapat remekül
teljesít, és élen áll a bajnokságban. A nõi csa-
pat nehézkesen kezdte második idényét a ro-
mán másodosztályban.

Ami a nõi kosárlabdát illeti, továbbra is
helyi fiatalokra építenek, ezzel viszont csak a
másodosztály középmezõnyére jó a gárda.

Nemzetközi sikerek

A váradi cselgáncsozók közül a nagyifjúsági
korosztályban Eb-ezüstérmes Larisa Florian
emelkedett ki, ám neki sem sikerült kiharcol-
nia a riói olimpián való részvételt.

November végén vb-ezüstérem örvendez-
tette meg a szalontai sportkedvelõket:
Georgel Bobiº, a hajdúvárosi Tengo SK ki-
válósága döntõt játszott a Brnóban megtartott
lábtenisz-világbajnokságon, ám végül alulma-
radt a hazaiak képviselõjével szemben. A siker
értékét növeli, hogy a tornán három konti-
nens 19 országának nemzeti csapata vett
részt. A román válogatottban a Nagyszalontai
Tengo SK tagjai (Nagy Darius, Ács Krisztián,
Sorean László, Sorean Alex és Denis Purjea)
kaptak helyet id. Sorean László edzõ vezetésé-
vel.

Hanyatló labdarúgás

A Bihar FC megszûnése (a piros-kék klub
csõdjét februárban mondta ki a Nagyváradi
Ítélõtábla) komoly érvágást jelentett a megyei
labdarúgásnak, s bár a másodosztályban sze-
replõ Luceafãrul igyekszik betölteni a kelet-
kezett ûrt (a Román Kupa nyolcaddöntõjében
érdekelt), a szurkolók többsége nem tekinti a
megszûnt együttes utódjának. A megyei má-
sodosztályban az alapoktól kezdte újra az
építkezést a Bihar FC Legenda 1902 ne-
vet viselõ csapat, és õszi bajnokként zárta az
idei évet.

A megyei focit váratlan szégyen érte: a baj-
nok Harangmezõi FC nem jelent meg a har-
madosztályba jutásért megtartott osztályozón,
ezért kizárták a bajnokságból. A tavalyi idény-
hez képest hét csapattal lett kevesebb a megyei
elsõ és másodosztályú bajnokság mezõnye.

Hajdu Attila

A nõi vízilabdázók
megnyerték
a Román Kupát

Larisa Florian
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Következõ számunkban a szelídgesztenyét és a
szemvidítófüvet mutatjuk be.

Erdõben, vízmosásban, árokparton, parla-
gokon egyaránt elõfordul. Kúszó vagy heverõ
szárai tüskések, levelei szárnyaltak vagy tenye-
resen összetettek, fogazott levélkével. Május-
júniusban nyíló virága rózsaszínû vagy fehér.
Csoportos csonthéjas termése piros, hamvas-
kék vagy fekete színû.

Gyümölcse gazdag vitamin- (C, B1, B6) és
ásványianyag-forrás (kalcium, kálium, foszfor,
magnézium, vas, mangán, cink), antioxidáns
flavonoidokat tartalmaz. Nyersen fogyasztva
vagy lekvárnak megfõzve finom és egészsé-
ges.

Gyógyászati célra a levelét használják. Fõbb
hatóanyagai: cserzõanyagok, növényi savak.
Összehúzó, gyulladásgátló hatása miatt fõze-
tét öblögetõszerként a szájnyálkahártya-,
mandula- és fogínygyulladás kezelésére, vala-
mint aranyér elleni ülõfürdõhöz használják.
Teája izzasztó hatású, hasmenés ellen, salakta-
lanítónak és vizelethajtóként, illetve szájüregi
gyulladások kezelésére alkalmazzák. Külsõleg
lemosóként puhítja, tisztítja a bõrt, elmulaszt-
ja a pigmentfoltokat.

Csersavtartalma miatt az emésztõrendszeri
fekélyben szenvedõknek ellenjavallt a haszná-
lata.

|fûben-fában

Gyógynövény-ábécé

Százszorszép

Szeder

148. Százszorszép 
(Bellis perennis L.)

A fészkesvirágzatúak családjába tartozó, ré-
teken, legelõkön gyakran elõforduló, kicsiny,
évelõ növény. Hívják még tavaszfûnek, pász-
kamorzsának, rukercnek, boglárnak, bojtóká-
nak, perevirágnak. Román neve: bãnuþ.

Egész Európában megél, 5-15 cm magasra
nõ meg, a napos, félárnyékos helyeket kedve-
li. 3-5 cm hosszú tõlevelei rózsában állnak,
fordított tojásdadok, finoman csipkés, fogas
szélûek. Tõkocsányuk 5-10 cm hosszú, rajtuk
egy 2-3 cm átmérõjû fészekvirágzat fejlõdik. A
sugárvirágok fehérek, pirosas csúcsúak, a ko-
rongvirágok sárgák. Kora tavasztól nyár végé-
ig virágzik.

Gyógyászati célokra a kinyílt virágját gyûj-
tik, szárítják. Hatóanyaga inulint, szaponint,
nyálkát, csersavat, keserûanyagot tartalmaz.
Teája nyálkaoldó, vizelethajtó, izzasztó, vér-
tisztító és vérnyomáscsökkentõ hatású. Ho-
meopátiás készítményekben a rándulások, zú-
zódások, sebfájdalmak, izommegerõltetés, va-
lamint bõrbetegségek kezelésére használják.

149. Szeder (Rubus)

A rózsafélék családjába tartozó évelõ nö-
vény, cserje. Vidékünkön legalább 30 faja, al-
faja ismert. Román elnevezése: mur.
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Joghurtos rántott csirke

Hozzávalók: 6 csirke alsócomb, 1 kis po-
hár natúr joghurt, 2-3 gerezd fokhagyma, 2
tojás, 8-10 evõkanál finomliszt, 4-5 evõkanál
kukoricadara, 4-5 evõkanál zsemlemorzsa, só,
olaj a sütéshez.

Elkészítés: Egy kisebb tál-
ban összekeverjük a joghurtot
az összenyomott fokhagymá-
val, megsózzuk. A csirkecom-
bokról lehúzzuk a bõrt, majd
egy tiszta, erõs hûtõzacskóba
tesszük, ráöntjük a joghurtos
pácot. Lezárjuk a zacskó szá-
ját, és alaposan összerázzuk,
hogy a pác teljesen befedje a
húst, végül legalább 1 órára a
hûtõszekrénybe tesszük. A pa-
nírozáshoz külön edényekben
elõkészítjük a felvert tojásokat, a lisztet, illetve
a kukoricadara és a zsemlemorzsa keverékét.
A pácból kivett húsokat lecsöpögtetés nélkül
bepanírozzuk (liszt, tojás, morzsa sorrendben),
majd bõ olajban kisütjük. Hasábburgonyát,
rizset, krumplipürét adhatunk köretnek mellé.

Halfilé sörtésztában

Hozzávalók: 1 kg halfilé, 20 dkg liszt, 2 dl
sör, 3 tojás, 0,5 dl olaj, só, olaj a sütéshez.

Elkészítés: A lisztet csomómentesen ösz-
szedolgozzuk a tojások sárgájával és a sörrel,
egy csipet sóval. A tojásfehér-
jékbõl kemény habot verünk,
s az olajjal együtt ezt is a tész-
tához keverjük. Ebbe a sûrû
bundába forgatjuk bele a hal-
szeleteket, elõtte azonban
lisztbe lehet mártani õket,
hogy jobban tapadjon rájuk a

ínyenceknek|

sörtészta. Forró olajban mindkét oldalukon
aranybarnára sütjük. Tálaláskor pár csepp cit-
romlevet facsarhatunk a bundára.

Zöldfûszeres panír

Hozzávalók: 15 dkg liszt, 3 tojás, 20 dkg
zsemlemorzsa (el is maradhat), 2 evõkanál ap-
rított kakukkfû, 1 evõkanál rozmaring, 1 evõ-
kanál zöldpetrezselyem; 1 csokor medvehagy-
ma, snidling vagy/és zöld kapor; a mediterrán
ízek kedvelõinek oregánó és bazsalikom.

Elkészítés: Négy-ötféle zöldfûszert is hasz-
nálhatunk egyszerre. Hozzákeverjük a felvert
tojásokhoz, illetve a lisztes-tojásos masszához,
ha „bundában” rántunk. Szárnyas- vagy ser-
téshúshoz, halhoz, sajthoz és zöldségekhez
(karfiol, karalábé, tök, padlizsán, zeller stb.)
egyaránt használható.

Pácolt sült oldalas

Hozzávalók: 90 dkg ser-
tésoldalas, 1 dl napraforgó-
olaj, 0,5 dl paradicsomlé, 1
kávéskanál só, 1 kávéskanál
õrölt bors, 1 teáskanál fûszer-
paprika, 2-3 gerezd zúzott
fokhagyma.

Elkészítés: A húst megtisztítjuk. A pác
alapanyagait egy tálban összekeverjük, bele-
tesszük a húst, és lefedve néhány órára (akár
egész éjszakára) benne hagyjuk. Sütéskor az
oldalasra öntjük a páclevet és 1 dl vizet. Elõ-
melegített sütõbe tesszük, 200 fokon lefedve
egy óra alatt megsütjük, majd fedõ nélkül to-
vábbi 20 perc alatt készre pirítjuk.
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Pácolva, panírozva
A hagyományos sült vagy rántott húsoknak
zamatosabb, különlegesebb ízt ad
a szokásostól eltérõ panír vagy bunda,
és fokozhatja a kulináris élvezeteket
az egyedi pácolás. Néhány ötletet adunk
hozzá.



rásra késztet. 32. Kutatta. 34. Szigligeti sze-
mélyneve. 36. Balaton-parti település. 38.
Olaj. 39. Hócsalán. 41. Város a Prahova völ-
gyében. 43. Az erbium és a nióbium vegyjele.
44. Kiváló olasz karmester (Alberto, 1909–
2001). 46. Akkád eposz. 48. Földmûvelõ esz-
köz. 49. Eredményes. 51. … Nagy Ágnes –
költõ, esszéíró (1922–1991). 53. Fûszer. 54.
Hálóban a labda. 56. Vegyileg roncsol. 57.
Személyre vonatkozó kérdés. 59. Apró. 60.
A középkorban az uralkodó mellett nevelkedõ
nemes ifjú. 62. Négy pár lábú gerinctelen ál-
lat. 63. Norvég, uruguayi és osztrák
gépkocsijel. 65. Nemes olasz hölgy A néma
levente c. drámában. 67. Karinthy Ferenc re-
génye. 69. Felfogja. 71. Szûrre varrt díszítés.
73. Ógörög hangsor – névelõvel.

FÜGGÕLEGES: 2. Ügyintézõ hely. 3.
Bánk bán fia. 4. Zambia egynemû betûi. 5.
Parmában van! 6. Hirtelen meghúz. 7. A bé-
teldiót adó pálma. 8. Filmrendezõ (Sándor,
1934–2001). 9. … Saldana – amerikai filmszí-
nésznõ (Avatar). 10. Kínai eredetû hosszmér-
ték. 11. Éter és alkohol gyöke. 12. Hajó hát-
só része. 17. Becézett szülõ. 19. Kíméletlenül
taposó. 23. Chateaubriand kisregénye. 25.
Patak, Mohácstól északra ömlik a Dunába.
27. Téli sport. 28. Személyed. 29. Erdélyi
irodalmi hetilap volt. 30. Nagyszerû. 31.
Számrendszerünk. 32. Fejedelmi cím régi tö-
rök népeknél. 33. A Jóban-rosszban sorozat
egyik színésze (Dániel). 35. … Fo – Nobel-dí-
jas olasz író. 37. Jó – németül. 40. Az íj húr-
jával kapcsolatos. 42. Elõtag, széllel való kap-
csolatra utal. 45. A szerelem istene az ókori
görögöknél. 47. Fõrangú költõnk (László,
1703–1764). 50. Tova. 52. Kiejtett mással-
hangzó. 55. Sütemény – névelõvel. 57. El-
használódik. 58. … Masuo – japán festõ,
szobrász, keramikus, illusztrátor (1934–1997).
59. … Szavao – nyolcszoros olimpiai bajnok
japán tornász. 60. Megszégyenít. 61. Van
ideje (ék. h.). 62. Világbajnok brazil labdarú-
gó. 64. Ultrarövid hullám. 66. Virslidarab!
68. Tánclépés, lépés (francia). 70. Határrag.
72. Személyes névmás.

Barabás Zsuzsa

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

VÍZSZINTES: 13. Hegycsúcs. 14. … és a
varázsló – Thomas Mann novellája. 15. Szom-
jat olt. 16. Kalapos növény. 18. Európai
nemzet. 20. Ezen a helyen. 21. Ady Endre
egyik álneve. 22. A patát védõ vas. 24. A jód
és a klór vegyjele. 26. Fél saru! 27. Kemence
mögötti szûk hely. 28. Tépés egynemû betûi.
29. … Bence – Nyírõ József regénye. 30. Sí-

|üdítõ

Szilágyi Domokos (1938–1976) erdélyi
magyar költõ, író, irodalomtörténész és
mûfordító Karácsony címû versébõl
idézünk: „A puha hóban, csillagokban, /
az ünnepi foszlós kalácson / láthatatlanul
ott a jel, / hogy itt van újra a karácsony. //
Mint szomjazónak a pohár víz, / úgy kell
mindig e kis melegség, / ….”
Folytatása a rejtvényben a vízszintes 1.
és a függõleges 1. alatt.

Novemberi rejtvényünk (Tanács) helyes megfejté-
se: „…szerencsétõl, ha mit nyújt, fogadd el, de ne
várj semmit se”. 
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Rendezett körülmények fogadták
a nagyszalontai temetõkertben
mindazokat, akik a halottak napja
alkalmával felkeresték eltávozott szeretteik
sírhelyét. GYULAI SÁNDOR ATTILA
temetkezési szolgáltató, önkormányzati
képviselõ tájékoztatta lapunkat arról, hogy
miként készültek a méltóságteljes
megemlékezésre.

Az emlékezés méltó
szigete

– Nagyszalonta önkormányzata és a temet-
kezési szolgáltató igyekezett mindent megten-
ni azért, hogy a temetõbe érkezõket olyan kö-
rülmények fogadják, amelyek méltóak a meg-
emlékezéshez. Rendbe tettük a zöldövezete-
ket, lenyírtuk a füvet, formára vágtuk a bokro-
kat, fákat. Elhordtuk a szemetet, és külön kér-
tük elõre a lakosságot, hogy lehetõség szerint
halottak napja elõtt tisztítsák meg a sírokat,
hogy a lekerült koszorúk, száraz virágok elszál-
lítására is legyen idõ. Mindezek mellett nem-
rég készült el a temetõ új kerítése, és kitakarí-
tottuk a kutakat is. Elmondhatom, hogy ebben
az évben több takarítási akció volt a temetõ-
ben, mint az elmúlt három évben együttvéve.

– Mi a helyzet a temetõi lopásokkal?
– Sajnos elõfordul, hogy virágokat, koszo-

rúkat lopnak a sírokról, de igyekszünk vissza-
szorítani ezeket. Legutóbb egy elkövetõ bicik-
lijét találtuk meg, és eljárást indítottunk isme-
retlen tettes ellen. Rendszeresen járõröznek
rendõrök és civil ruhás megfigyelõk a temetõ-

ben, a halottak napja alkalmából pedig még
jobban megerõsítettük a védelmet.

– Hogyan alakul a nyitvatartási rend?
– Általában délelõtt 10 órától este 7-ig van

nyitva a kapu, de a jeles napokon meghosz-
szabbítottuk a nyitva tartást. A temetõbe autó-
val is be lehet menni, de a parkolási lehetõség
korlátozott, ezért halottak napjára például azt
kértük a látogatóktól, hogy aki teheti, inkább
gyalog jöjjön.

– Milyen más munkálatokra lehet a kö-
zeljövõben számítani?

– Szeretnénk folytatni a sírkert gondozását,
rendbe tesszük az utakat, a mosdókat, a zöld
területeket, a szemétlerakó helyeket, hogy a
látogatók teljes meghittségben emlékezhesse-
nek szeretteik sírja mellett. Nem csak a halot-
tak napja az emlékezés ideje, hiszen eltávozott
szeretteink képe bennünk él, a mindennapja-
ink része, velünk vannak állandóan, bevilágít-
ják életünket. Gondoljunk kegyelettel rájuk
minden nap, és emlékezzünk az eltávozottak-
ra, akik életünk egy kis részét betöltötték. Az
önkormányzat és a gondnokság ebben is a se-
gítségére kíván lenni az embereknek, és igyek-
szünk a megemlékezés méltó szigetévé vará-
zsolni a temetõkertet.

Balázs Anita

Gyulai Sándor Attila

Rendbe tették
a sírkertet
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Vaskoh (Vaºcãu) római katolikus templomát 1744-ben építették egy középkori istenháza helyébe. A 2002-es népszámlá-
láskor már csak 26 vaskohi vallotta magát római katolikusnak. Azóta vélhetõen még kevesebben vannak. A település
1692-tõl szerepel ezen a néven. Eredeti elnevezése, a Vaskohó arra utalt, hogy a helybeliek már a XVI. századtól vaskohá-
szattal foglalkoztak. A vasgyártást az 1900-as évek elején szüntették be

A lenti képeslap valamikor az 1900-as évek legelején készülhetett. A nagyváradi Bémer téren álló Grünwald-féle ház (jobb-
oldalt) és mellette a Poynár-ház látható rajta. Utóbbi szecessziós stílusjegyeket visel magán, ezeket jól kiemelték az idén
nyáron elvégzett példás felújítás során. Reméljük, hogy a klasszicista stílusú Grünwald-féle ház renoválására is sor kerül
rövidesen


