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Galambséta
Egy idő óta figyelem őket, és napról 

napra jobban megerősödik az észre-
vételem, miszerint Nagyvárad legfe-

gyelmezettebb, legöntudatosabb és a polgár-
mester iránt leginkább elkötelezett polgárai 
a vadgalambok. Ők tették ugyanis elsőként 
magukévá a városatya sétáltató mániáját, 
egészen addig elmenve, hogy csak a legszük-
ségesebb esetben röppennek fel, majd gyor-
san vissza is szállnak, és gondtalanul sétál-
gatnak erre-arra.

Nem riadnak meg az emberektől, nyugod-
tan arrébb lépnek, szó sincs régi szokásuk-
ról, a riadt, majdnem szembetámadó bukó-
repülésről.

Gondolkodtam, mi is lehet vajon ennek a 
gyors városiasodásnak az oka, de csak arra 
jutottam, hogy a sétálóvá előléptetett, a régi 
váradiak által kizárólag Szent László térnek 
mondott főtéren a szorgosan keresgélő ga-
lambok mindig találnak a kockakövek hé-
zagai közt valamit a gyakori vásári eszem-
iszomok maradványaiból. Nem kell, ki tudja, 
meddig merészkedniük, lábukat lejárniuk, 
bocsánat, szárnyaikat lerepülniük azért, 
hogy némi élelmet találjanak. A bendőtö-
méssel ünneplők ugyanis gondolnak a ma-
darak élelemkereső, fárasztó repülésére, és 
szétköpködik a különböző húskészítmények 
rágósabb részeit, s ha nem szórnának mel-
lé véletlenül kenyérmorzsát is, arról gondos-
kodnak a környezetükkel szembeni jótékony 
törődésüket kizárólag a morzsázással kipipá-
ló emberek. Egy időben szó volt ugyan arról, 

hogy megtiltják a galambok etetését, de elfe-
lejtődött a tiltás, feltehetőleg a polgármester 
jóságos szíve megesett azokon, akik hiába ci-
pelték magukkal, nem szórhatták szét az ott-
honi kenyérmaradékot.

Így, a mindig teli begyükön keresztül fe-
dezhették fel a valamikor ide-oda cikkanó 
galambok a séta, a járkálás örömét. Csak at-
tól félek, az új év kezdetén bejelentett újabb 
százvalahány megnyitandó munkatelepet 
nehogy azzal indokolja a városatya, hogy a 
galambok megváltozott szocializálódása mi-
att kényszerül teret adni a madársétának, a 
lakosok pedig igyekezzenek megszokni a fel-
hajtást, vagy ha nem sikerül, telepedjenek 
olyan maradi helyekre, ahol a madarak még 
mindig röpködnek.

Városunkat néhány éve elhagyták a fecs-
kék, talán épp azért, mert féltek, nehogy kö-
telezzék őket is a járkálásra. Az ereszaljak 
elnéptelenedtek, csivitelésük, villámgyors 
röptük most már másokat gyönyörködtet, 
miközben a néphit azt mondja, a fecskék 
csak olyan ház eresze alatt maradnak meg, 
ahol jó emberek laknak. Jobban ismerték vá-
rosunk lakóit a fecskék, mint a szomszédaik. 
Ahogy az őszi utazásuk során a több ezer 
kilométert is úgy teszik meg, hogy az elté-
vedés meg sem fordul a fejecskéjükben, 
ugyanolyan tökéletes a jó vagy rossz embert 
megkülönböztető szimatuk is.

Itt hagyták a várost a galamboknak, úgy-
is ők didergik át az esetlegesen kemény te-
leket, éheznek is, ha kell, de nem mennek 
sehová. Most meg már járkálnak is, de nem 
méltatlankodnak folyton, nem kritizálják a 
jobbnál jobb terveket, nem csoda, ha a vá-
roslakók helyett ők foglalták el a polgármes-
ter szívének csücskét.

Már arra is gondoltam, hátha elöljárónk 
váradivá akarná honosítani a galambokat, 
az elégedetlenkedőket pedig kizsuppoltatná, 
szétszórva a környező falvakba. Nem, még-
sem, ilyesmiről szó sem lehet, hisz sétálni 
könnyen megtanul a kevésbé éles eszű ga-
lamb is, ám szavazni, ráadásul a főnök száj-
íze szerint, az már sokkal több időbe telne. 
És talán nem is sikerülne ugyanolyan jól, 
mint a repülés helyetti folytonos járkálás.

Molnár Judit
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Nagy lépés a margittai 
kórház életében

Folyamatos fejlődésben van minden tekin-
tetben a margittai városi kórház. Épületeit 
Cseke Attila és dr. Ritli László minisztersége 
alatt felújították, és az évek során újabbakkal 
is bővült. Orvosi műszerekből is mindig be-
szereznek valami újat, és a szakorvosok is szí-
vesen választják munkahelyüknek az egész-
ségügyi intézményt. Nagy könnyebbség a 
térségben lakóknak, hogy szakorvosi vizsgá-
latra nem kell a megyeközpontba utazniuk.

A vezetőség évek óta szerette volna elér-
ni, hogy legyen az intézményben CT-készü-
lék, mely újabb fejezetet nyitna az intézmény 
életében, de eddig ezt nem sikerült megvaló-
sítani. Az akadályozó tényező a pénz hiánya 
volt. Az intézmény nem veszteséges ugyan, 
de a készülék árát nem tudta kigazdálkodni. 
Az egyedüli lehetséges út a pályázat maradt. 

A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház  
a megye vidéki egészségügyi intézményei közül  
a legnagyobb és legfelszereltebb. Humán 
erőforrás szempontjából sincs ok panaszra.  
A megyei jogú város környékének 
betegellátásáért is felelős, így a lehetséges 
pácienseinek száma megközelíti a százezer főt.

Erre most adódott alkalom, és azonnal ki is 
használták. Kocsis Emese gazdasági igazga-
tót kérdeztem az elkövetkező fejlesztésekről.

– Úgy tudom, több megnyert pályázatuk 
fut egyszerre. Kérem, beszéljen ezekről!

– Jelenleg három pályázatunk van folya-
matban. Az első célja a járóbeteg-rendelők fel-
szereléseinek, orvosi műszereinek teljes felújí-
tása. Ez a Regionális Operatív Programhoz 
tartozó, 8.1-es pályázat. Ennek köszönhetően 
kapjuk meg a rég áhított modern, nagyszerű 
minőségű CT-készüléket és laborfelszeléseket 
is. Ezt a pályázatot április 30-ig kell lezárnunk, 
tehát reményeink szerint májusban már kom-
putertomográffal vizsgálhatunk Margittán. Ez 
óriási előrelépés, megkönnyíti a környék pá-
cienseinek életét, egyben tehermentesíti majd 
a CT-vizsgálatokat végző nagyváradi intézmé-
nyeket. Egy új röntgengépet, négy ultrahan-
gos készüléket és három endoszkópot is ez-
zel a pályázattal tudunk működésbe állítani. A 
projekt teljes értéke 2,1 millió euró. Van egy 
minimális önrésze, azt az önkormányzat fizeti 
majd ki. A közbeszerzési eljárás már elindult, 

A hideg ellenére 
dolgoznak  
a kórház 
járóbeteg-
rendelőjén

Kocsis Emese gazdasági igazgató



minden jó úton halad ahhoz, hogy időre átad-
juk a készülékeket.

– A helyiségek megvannak-e a műszerek 
számára, illetve megfelelők-e?

– Szerencsére a meglévő helyiségeinkben 
elférnek az új műszerek. Kisebb átalakításokat 
és sugárvédelmi szigeteléseket kell végeznünk 
a röntgengép és a CT miatt, de ez nem okoz 
gondot. Bizonyos engedélyeket is be kell sze-
reznünk, de ez pusztán adminisztrációs mun-
ka, időigényes, de megoldható. A nagyobb 
gondot az okozza, hogy az előkészítés alatt is 
működnie kell a röntgenosztálynak, de erre is 
találtunk megoldást.

– Meglesz az új műszerekhez a kezelősze-
mélyzet?

– Erre is felkészültünk, meglesznek a meg-
felelő orvosok és asszisztensek a beindulás 
időpontjáig. Ebben az is segít, hogy szeret-
nek hozzánk jönni az orvosok. A pályázatban 
nincs benne, de szeretnénk saját erőből a já-
róbeteg-ellátó részlegen két új rendelőt nyitni: 
endokrinológiát és urológiát.

– Kérem, ismertesse a másik két pályáza-
tot is!

– A második pályázatnak köszönhetően a 
sürgősségi osztályra kapunk új röntgengépet 
és ultrahang-készüléket, valamint a távdiag-
nosztikai PAX rendszert. Utóbbi azt teszi lehe-
tővé, hogy a röntgen- és ultrahang-felvételeket 
nagyon jó minőségben átküldjük Nagyvárad-
ra, ahol mindig van ügyeletes szakorvos, aki 
leolvassa. Ez sokat segít a diagnózis felállítá-
sában, mivel nekünk jelenleg nincs éjszakai 
ügyeletes szakorvosunk. Ez egy román–ma-
gyar határon átívelő régiós pályázat, részt vesz 
benne még Nagyszalonta, Élesd, Belényes és 
a magyarországi Berettyóújfalu kórháza, part-
ner a projektben a Bihar Megyei Tanács, a 
Nagyváradi Egyetem, valamint az érintett ön-
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Elkerülhetetlen 
volt a tetőcsere

Hamarosan 
elkészül az új 
sátortető

kormányzatok. A harmadik pályázatunkat az 
OMV-hez nyújtottuk be, My Smart Hospital 
(Az okos kórházam) néven fut, és 50 ezer eu-
rós támogatást kapunk rá. Ezzel szeretnénk 
lehetővé tenni a pácienseink online időpont-
foglalását, ami nagy könnyebbség lesz orvos-
nak és betegnek egyaránt, ezáltal elkerülhető 
a bosszantó és időrabló sorban állás. A lehe-
tőség meglenne a szakorvosi, a laboratóriu-
mi és a röntgenvizsgálatokra bejelentkezni, 
és később a rendszerből a páciensek letölthet-
nék saját labor-, illetve röntgeneredményeiket. 
Természetesen az adatvédelemről gondosko-
dunk. E pályázat eredményeként optimalizál-
juk majd a betegek bejelentkezését a járóbe-
teg-rendelésre is egy kártyaolvasó rendszerrel, 
mely személyi igazolványuk alapján azonosít-
ja őket, felismerve azt is, hogy van-e biztosí-
tásuk.

– Úgy látom, a hideg idő ellenére jelenleg 
is dolgoznak a járóbeteg-rendelő tetőszerke-
zetén. Milyen munkát végeznek és milyen 
anyagi forrásból?

– A járóbeteg-rendelő az építésekor lapos 
tetőt kapott, ez az évek során meghibásodott, 
és egyre több helyen beázott. Javítása ha-
laszthatatlanná vált. Eredetileg úgy terveztük, 
hogy magasítjuk, és tetőtér-beépítést végzünk, 
de sajnos ennek finanszírozására nem talál-
tunk pályázati lehetőséget, és önerőből nem 
tudtuk előteremteni a szükséges pénzt. Ezért 
a sátortető mellett döntöttünk, mert a lapos 
tetőben már csalódtunk. Ez költségesebb, de 
tartósabb. 570 ezer lejbe kerül, elviszi több-
éves profitunkat, de nem várhattunk vele to-
vább. Ennek el kell készülnie az új készülékek 
beszerelése előtt. A kivitelező jól halad, remél-
jük, időre befejezi.

Szőke Ferenc
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Lassan bátran kimondható, hogy Székely-
híd az érmelléki települések éllovasává vált a 
szőlészet és a borászat fejlesztése érdekében 
tett lépései nyomán. Az utóbbi történések fé-
nyében már az sem tűnik véletlenszerűnek, 
hogy itt tartottak első ízben borversenyt az ér-
melléki települések közül (az idén lesz a 26.) 
Az elmúlt években megalakított Szőlészek és 
Borászok Egyesülete több szakirányú rendez-
vény szervezésében vett részt. Alig néhány 
hónappal ezelőtt a nagykágyai 1. Számú Mű-
szaki Középiskolában került sor a szőlőfeldol-
gozással kapcsolatos tanfolyam záró momen-
tumára. A szakmai képzések sora januárban 
folytatódott egy háromnapos találkozóval, en-
nek Székelyhíd városi múzeuma adott otthont. 
Mire ezek a sorok az olvasó elé kerülnek, már 

a következő tanfolyamon is túl lesznek az ága-
zatban érintettek, februárban a szőlőmetszés 
tudományába nyújtanak betekintést. A nyáron 
újabb, hasonló találkozóra kerül majd sor, al-
kalmanként az éppen esedékes szőlészeti-bo-
rászati teendőkre oktatják a gazdákat – tud-
tuk meg Pálfi Noémitől, az Erdélyi Magyar 
Borászok Egyesületének ügyvezető elnökétől.

A januári borismereti tanfolyam az említett 
egyesület és a Székelyhídi Polgármesteri Hi-
vatal szervezésében valósult meg. A három-
napos ismeretátadás fejenként 700 lejbe ke-
rült a résztvevőknek. Összesen tizenkilencen 
jelentkeztek, de közülük csak tizenheten fizet-
ték ki a summát, két „diáknak” a nagyváradi 
Borbarátnők Köre finanszírozta a részvételt. A 
két kedvezményezett kilétét sorshúzással dön-
tötték el.

A tanfolyam nyitónapján elsőként Pál-
fi Noémi köszöntötte a Bihardiószegről, 
Érkeserűből, Érmihályfalváról, Margittáról, 
Micskéről, Nagyváradról és Székelyhídról ér-
kezett borászokat. A szervező egyesület ügy-
vezetője a térség szőlészetéről és borászatáról 
mint egy darab gyémántról beszélt, amelyet 

Borászokító 
Székelyhídon

Pálfi Noémi 
csiszolásra váró 

gyémánthoz 
hasonlította 
az érmelléki 

borászatot

Az érmelléki szőlészet-borászat fejlesztését 
célzó események az utóbbi időben Székelyhídra 
koncentrálódtak. Ezt bizonyítja a januárban 
megtartott alapszintű borismereti tanfolyam is, 
előadója dr. Mészáros Gabriella Magyarországról 
érkezett nemzetközi borakadémikus volt.

Dr. Mészáros Gabriella könnyed stílusban tolmácsolta 
a szakmai ismereteket
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Az előadó 
a hallgatók 
munkalapjait 
javítja

A háromnapos 
intenzív tanfolyam 
végén már 
felszabadultan 
folyt a diskurzus  
és a poharazgatás

közösen kell csiszolniuk, hogy ismét régi fé-
nyében ragyoghasson. Béres Csaba, Szé-
kelyhíd polgármestere örömét fejezte ki, hogy 
a városhoz hasonlóan ez a rendezvény is be-
fogadó, nem vált belterjessé, hisz a térség kü-
lönböző településeiről érkeztek résztvevői. Az 
általa vezetett intézmény továbbra is támogat-
ni fogja a hasonló kezdeményezéseket, hisz a 
térség felemelkedésének egyik fontos kiugrá-
si pontja épp a borászat lehet – vélekedett az 
elöljáró.

A három nap alatt számtalan és sokszínű 
szakmai előadás hangzott el dr. Mészáros 
Gabriella nemzetközi borakadémikusnak kö-
szönhetően. Igyekezett átfogó képet nyújtani 
a borkóstolás technikájáról, a bor és az éte-
lek párosításáról, a szőlőtermesztés környeze-
ti alapjairól, megismertette a magyar borvidé-
kek sajátosságait. Az első napon a természeti 
környezettel kapcsolatos tudnivalókat ismer-
tette, a második napon a szőlőtermesztés és 
borkészítés módjával foglalkozott, a záróna-
pon pedig a borvidékek sajátosságait ecsetel-
te, s ebben kiemelkedő helyet kapott Tokaj 
mint a legígéretesebb magyar borvidék.

Az előadások mellett borkóstolót is tartot-
tak minden nap, az előadó negyvennél is több 
borféleséggel feltarisznyázva érkezett Székely-
hídra. A kóstolási technikák ismertetése so-
rán elhangzott: fontos az ízlelés által kapott 
információk helyes értékelése, ezek sok min-
dent elárulnak a nedűről. Ilyen a tiszta íz, a 

tartósságra utaló jelek, a szőlőfajta jellegzetes-
ségének és a termőhelyi karakternek a meg-
léte. Az ízbeli követelmények mellett jelentő-
sége van az illat és a letisztultság meglétének 
– sorolta dr. Mészáros Gabriella. Elmondta, 
hogy a mindennapi gyakorlás eredményeként 
a záró napon már megmutatkozott a leadott 
tanagyag sikeres alkalmazása. A résztvevők 
egy-egy adatlapon értékelték a kóstolt nedű-
ket. Az első ízpróbán gyengébb eredményt el-
érők a képzés végére már jobban szerepeltek. 
Voltak olyanok is, akik már a kezdetektől kivá-
lóan eligazodtak a bukék világában.

A borakadémikus úgy vélekedett, hogy jó 
az esély az érmelléki borászat egykori hírne-
vének visszaszerzésére, de a borászatot helyi 
sajátosságokkal kell társítani. Ilyen a gasztro-
nómia, az Érmellék tárgyi öröksége, népi fog-
lalkozások, hagyományok bemutatása stb. 
Továbbá figyelembe kell venni a helyi adottsá-
gokat, s a tájegységnek megfelelő szőlőfajtá-
kat kell telepíteni. Ilyen tájspecifikus fajtaként 
említette elsősorban a bakatort, a királyleány-
kát, a furmintot és a juhfarkot.

Néhányan a jelenlevők közül saját bora-
ik értékelésére kérték a szaktekintélyt. A bor-
akadémikus elismerően szólt ezekről, vélemé-
nye szerint mind a borkezelési technikák, mint 
a tárolási módok alkalmazásának szempont-
jából megfelelőek. Több borospincébe is ellá-
togatott, s azt tapasztalta, hogy klímájuk, il-
latuk kifogástalan. Kérdésként vetődött fel az 
is, hogy a fahordóknak van-e még létjogo-
sultságuk. A vörösborokat ajánlatos egy ide-
ig fahordóban tárolni, a fehérek esetében ez 
mellőzhető – mondta. Véleménye szerint a tá-
rolóedények anyagánál sokkal fontosabb azok 
tisztasága, mert egy idegen íz tönkreteheti a 
bort.

D. Mészáros Elek
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Noelnek gyűjtenek 
életmentő kezelésre

Talán nincs is olyan olvasónk, aki ne hallott 
volna Noelről, vagy ne próbált volna a maga 
lehetőségei szerint segíteni a gyűjtésben. A 
kisfiú Kicsi Noel SMA 1 elnevezésű Facebook-
oldalán hétfőnként teszik közzé a gyűjtés ered-
ményét, e sorok írásakor 494 779 euró és 
165 928 761 forint gyűlt össze. Az említett – 
magyar, román és angol nyelvű – oldalon bár-
ki megismerheti Noel történetét, alább mi is 
innen idézünk.

„Egyszerű, csodás kis család vagyunk! Na-
gyobbik fiam álma teljesült, mikor elmond-
hattuk neki, hogy kistesó érkezik (…) Voltak 
nehézségek, de végül egy csodás babát tart-
hattam a karjaimban, amikor 2019. július 12-
én megszületett Noel. (…) Noel 6 hetes volt, 

mikor az anyai szívem fura jelekre lett figyel-
mes! (…) Nem tartotta még a fejecskéjét, hol-
ott a kortársai már igen, majd arra lettem fi-
gyelmes, hogy az egyik kezecskéjét sem tartja 
megfelelően! Közvetlen környezetemben nem 
látták a problémát, de szerettem volna biztosra 
menni, ezért kértem időpontot Nagyváradon 
Dr. Ritli Lászlóhoz, aki nagy szaktekintéllyel 
rendelkezik! Tudtam, hogy jó kezekbe kerü-
lök, ha őt keresem fel a félelmeimmel. Azon-
nali volt az első diagnózis: hypotónia – laza 
izomzat. Már ez a hír is sokkoló volt, a dok-
tor úr pedig azonnal tovább irányított (…) Egy 
hét elteltével már neurológushoz voltunk be-
jegyezve! Nagyon aranyos és segítőkész dok-
tornő foglalkozott velünk. Azonnal indokolt-
nak találta a genetikai vizsgálatot, a Synevo 
laboratóriumhoz irányított minket. (…) Köz-
ben mindent elolvastam, amit találtam a ne-
ten, szembe jött velem egy igazi hős történe-
te, Zente babáé! Egyre inkább vált számomra 
valósággá a rémálom, hogy hasonló cipőben 
járunk mi is! Külön köszönet Zente anyuká-
jának! Sokat, rengeteget tanultam a bejegy-
zésekből, és ahogy ő az oldalon szólt arról, 
hogy fontos, hogy beszéljünk, írjunk erről a 
betegségről, mert ha a jeleket időben észre-

Sokan és sokféleképpen segítettek és segítenek 
az érkörtvélyesi Ölyüs Noel Róbertnek,  
és a segítségre még szükség van. A gerincvelői 
eredetű izomsorvadásban (SMA 1) szenvedő 
kisfiúnak a világ egyik legdrágább gyógyszerére, 
a Zolgensma génterápiára gyűjtenek.  
Az életmentő gyógyszer 2,1 millió dollárba, vagyis 
nagyjából 9 millió lejbe (700 millió forintba) 
kerül.

Együtt a család

Ölyüs Noel Róbert
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Noel a januári 
kezelés után, 
hazaútra készen

vesszük, akkor van remény, van kiút, van fény 
az alagút végén! Még nem volt meg a vizsgálat 
eredménye, de mivel elkezdtünk gyógytorná-
ra járni és Noel egész jól fejlődött, volt remé-
nyem arra, hogy negatív lesz az eredmény és 
nem válik valósággá a rémálom! Október 22-
én mégis lesújtott az eredmény, melyet online 
platform segítségével tudtam megnézni, a hír, 
hogy Noel tesztje pozitív az SMA-1 nevű ge-
netikai betegségre.”

Versenyfutás az idővel

Noel kezelése a Spinraza injekciókkal ta-
valy Kolozsváron kezdődött, januárban a ne-
gyedik injekciót kapta, a következőt négy hó-
nap elteltével kaphatja meg. Ezek az injekciók 
az SMN 2 gén működőképes SMN-fehérje 
előállítását fokozzák; az oltásokat élete végéig, 
meghatározott időközönként kell kapnia a be-
tegnek. A Zolgensma ezzel szemben egysze-
ri kezelés, és egyszerűen fogalmazva úgy hat, 
hogy előállítja a hibás gén működőképes vál-
tozatát, így akadályozza meg az izmok sorva-
dását, a kezelést azonban kétéves koráig meg 
kell kapnia a páciensnek.

Magyarországon az elmúlt évben két ki-
sebb csoda is történt: két kisfiúnak, a szin-
tén SMA 1-gyel diagnosztizált Zentének, és 
az SMA 2-ben szenvedő Leventének közössé-
gi összefogással gyűjtötték össze a Zolgensma 
árát. Mindkét kisfiú állapotában korábban el-
képzelhetetlen javulás mutatkozik. S hogy ez 
mit is jelent? Olyasmit, ami az egészséges ba-
bák esetében normális, például a kis betegek 
kezüket, lábukat mozgatják, felülnek… Erre 
vágyik Noel családja is, és ne feledjük, az idő-
vel futnak versenyt.

Segíthetünk

Mint említettük, sokan és sokféleképpen 
próbáltak-próbálnak segíteni, magyar és ro-
mán nyelvű licitcsoportok működnek, jó-
tékonysági rendezvények követik egymást. 
Időközben sikerült bejegyeztetni egy magyar-
országi alapítványt és egy romániai egyesüle-
tet is, ezekkel kapcsolatba lépve például per-
selyeket lehet kihelyezni.

Amint Fodor Hildától, Noel édesanyjá-
tól megtudtuk, az egyesületük (https://www.
noelsma1.ro) tudja fogadni a romániai cégek 
adója 20 százalékának felajánlását és a ma-

gánszemélyek kétszázalékos adófelajánlását 
is, és kéri, hogy akinek lehetősége van rá, tá-
mogassa Noel baba gyógyulását. Egy kedves 
segítőtársuk elkészítette a Noelt támogatók 
térképét is (magyar és román nyelven), ezen 
megtalálhatók azok a rendezvények, esemé-
nyek, gyűjtések (és a helységnevek), amelye-
ket Noelért szerveztek Romániában és Ma-
gyarországon. A címe: https://www.google.
com/maps/d/viewer?mid=1wZ8tIibmH16I3A
UU1pLMxg4WKFHyLxaK&ll=49.3027963
43520946%2C19.769766249999975&z=4.

Noel babát a következő számlaszámokon 
lehet támogatni:

– Magyarországon: NOELNEK ODA-
ADÁSSAL ESÉLYE LESZ ALAPÍT-
VÁNY; OTP Bank számlaszám: 11739009-
23910096; IBAN elektronikus forma: 
HU45117390092391009600000000; 
SWIFT kód: OTPVHUHB; Közlemény: Ado-
mány;

e-mail: noel.alapitvany@gmail.com;
– Romániában a Transilvania Bank (Banca 

Transilvania) érmihályfalvi fiókjában (Agenþia 
Valea Lui Mihai, Str. Márton Áron Nr. 14, 
Valea Lui Mihai, Bihor, Romania) nyitott szám-
lákon lej, euró vagy amerikai dollár befizetésé-
vel: ASOCIATIA PENTRU MICUTUL NOEL; 
RON: RO33BTRLRONCRT0532233601; 
EUR: RO80BTRLEURCRT0532233601; 
USD: RO84BTRLUSDCRT0532233601; 
Cif: 42065170.

További lehetőségek: GoFoundMe: gf.me/u/ 
wfyvjv; PayPal: https://www.paypal.me/ 
HelpNoelSMA1; Facebook gyűjtés: 
h t t p s://w w w.facebook .com/donate/ 
1923782337767764/.

Fried Noémi Lujza
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Kultúraünnep 
díjátadással

Ülőhely nem maradt üresen, a helybeliek 
mellett más településekről is érkeztek érdek-
lődők. Az érmihályfalvi kultúrház színpadán 
Boros Emőke tanárnő, a Móka színjátszó 
csoport tagja köszöntötte a megjelenteket és 
méltatta a díjazottakat.

A Pódium díjat 19 évvel ezelőtt alapította 
a városvezetés, és az előző évekhez hasonló-
an ezúttal is a helyi tanács kulturális bizott-
sága nevezte meg a díjazottakat. Elsőként a 
Forever Dance hip-hop tánccsoport vezető-
jét szólították színpadra, hogy vegye át a ne-
kik szánt elismerést. A fürge lábú fiatalok cso-
portja 2006-ban alakult, azóta immár három 
táncos generáció nőtt fel a formációban. Ha-
zai és külföldi színpadokon egyaránt felléptek. 
A tizenegy lány számtalan versenyen dobo-
gós helyezést ért el, a hip-hop mellett nem 
áll tőlük távol a látvány- és show-tánc sem. 
2019 sikeres év volt a számukra: egy szer-
biai nemzetközi versenyen negyedikek let-
tek, Kecskeméten arany minősítést kaptak, 

Tiszavasváron pedig a kategória legjobbjai let-
tek, illetve arany minősítést szereztek. Vezető-
jük Máté Zsolt.

A négy kitüntetett közül másodikként He 
gedűs Attila borászt méltatták. Az érmi-
hályfalvi homokon való borászkodásra sokan 
csak legyintenek, ennek ellenére akadt egy 
olyan bátor elhivatott, aki tizenegy évvel ez-
előtt nekivágott a szőlőtelepítésnek. Hegedűs 
figyelemmel követi a szakma fejlődését, több 
képzésen is részt vett már. Fehér és vörös sző-
lőfajtákkal egyaránt kísérletezik, 21-féle bort 
állított elő az elmúlt őszön, lapunk hasábjain 
is olvashattak már róla. Borversenyeken sike-
resen szerepel, több mint 70 aranyérmet kap-
tak a nedűi. „Mindezt csak kitartással lehet el-
érni, ez a tevékenység szívből kell hogy jöjjön” 
– vallja a borász, aki az ünnepélyes esemény 
ideje alatt is egy borlovagrendi találkozón vett 
részt.

A Nyíló Akác néptáncegyüttes és az azon 
belül működő Apró Lábak, illetve Fürge Lá
bak csoport kiemelkedő tevékenységét is ju-
talmazták az est folyamán. A táncegyüttes 
1986-ban alakult, sikeres működésükhöz sok 
áldozat és alázat társul, hosszú évek kitartá-
sa nyomán lehet valakiből elismert táncos. 
Számtalan tájegység mozdulatokba rejtett ér-

A Nyíló Akác 
néptánccsoport 
oktatói, a Borbély 
Simon házaspár 
sikeresen vezetik  
a formációkat

Kettős eseményre került sor január 18-án  
az érmihályfalvi Bartók Béla Művelődési Házban. 
Ekkor ünnepelték a magyar kultúra napját, 
valamint a Pódium és a Szépműves díjakat adták 
át az arra érdemesítetteknek.

A Szépműves 
díjat Nyakó József 

polgármester,  
a díjalapító RMDSZ 

városi elnöke  
adta át
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zelemvilágát vitték már színpadra. Ma már az 
egykori fellépők gyermekeit láthatjuk a szín-
padon, szüleikhez hasonlóan ők is sikert si-
kerre halmoznak. Az utánpótlás csoportok ve-
zetője Borbély Simon Andrea, az ifjúsági 
és felnőtt táncosokat Borbély Simon Csa
ba oktatja.

A Móka színjátszó csoport is Pódium díj-
ban részesült. Az amatőr társulat 20 éve ala-
kult. Ez idő alatt 56 önálló bemutatót tar-
tottak, 200-nál is több fellépésük volt. A 
vígjátéktól a drámáig, a kabarétól a zenés és 
irodalmi összeállításokig minden megtalálha-
tó repertoárjukban. Néhány évvel ezelőtt ki-
nyílt számukra a világ, a Magyar Szín-Játékos 
Szövetség tagjai lettek. Magyarországi feszti-
válokról több csapat- és egyéni kitüntetéssel 
tértek haza. Legutóbb Tiszaújváron a fesztivál 
fődíját érdemelték ki. Egyik alkalommal Kubik 
Anna színművész a következő szavakkal mél-
tatta a csoportot: „Ez az a csoport, amely el-
gereblyézi az amatőrök és a hivatásosok közti 
mezsgyét.” A Pódium díjon kívül, megalakulá-

suk kerek évfordulója kapcsán, a csoport ne-
vében egy jókora tortát is átvehetett Szabó 
János rendező.

A méltatások előtt a helyi tanács kulturá-
lis bizottságának elnöke, Gábor Éva részben 
Vitányi Iván magyar szociológust, országgyű-
lési képviselőt idézve méltatta a magyar kul-
túrát. „A magyar kultúra nem egy ismeret-
halmaz, hanem a bennünk élő szellemi és 
erkölcsi tartalom. Vagyis minden, amit ma-
gyarok létrehoztak. Amíg élünk a földön, kul-
túránk is fennmarad. Hagyományaink ápolá-
sa nem magyarkodás, dicső nagyjainkról való 
megemlékezés tisztelet az ősök iránt, ugyan-
akkor példamutatás a jövő nemzedéknek. Raj-
tunk áll, hogy e kötelességünknek eleget te-
szünk-e” – sorolta Gábor Éva.

A hét évvel ezelőtt az RMDSZ által alapított 
Szépműves díjat pedagógusi munkásságának 
elismeréseként Nagy Éva tanárnő vehette át 
a város polgármesterétől, Nyakó Józseftől. Az 
érmihályfalvi származású díjazott 1976-ban 
született, magyar–angol szakos diplomát a ko-
lozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen 
szerzett 2000-ben. A kétgyermekes édesanya 
azóta is a városban tanít. Szakmai tudása, sze-
rénysége elismerést váltott ki kollégái között 
is, diákjai pedig több versenyen is eredménye-
sen szerepeltek.

Nyakó József polgármester is köszöntöt-
te a díjazottakat, akiknek népszerűsége töret-
len, telt házas előadásokat, fellépéseket pro-
dukálnak – mondta. „Ebben a városban 750 
éve magyar a szó, az ének. Ezek a csoportok 
viszik tovább azt a lehetőséget, hogy 750 év 
múlva is magyarul beszéljünk, imádkozzunk, 
énekeljünk” – fogalmazott az elöljáró.

Az esemény zárásaként a Móka színjátszó 
csoport adta elő a már szilveszterkor bemuta-
tott kabaré-előadását.

D. Mészáros Elek

Sokan vettek 
részt a kettős 
rendezvényen

A Forever Dance 
egyedüli férfi tagja 
a tánccsoport 
vezetője, Máté 
Zsolt

Gábor Éva a Pódium díjon kívül egy tortával 
köszöntötte a Móka színjátszóit
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Jelenetek  
a nagyváradi 
előadásból

Rockosított mondavilág:  
a Csaba királyfi Váradon
Székelyföldi és magyarországi városok után  
a nagyváradi közönség is megismerhette a Csaba 
királyfi című székely nemzeti rockoperát, G. Nagy 
Ilián szerző és rendező művét a magyar kultúra 
hetében, a Tudás Alapítvány támogatásával, 
valamint az RMDSZ nagyváradi és a Bihar megyei 
szervezetének közreműködésével.

G. Nagy Ilián a váradi bemutatót megelő-
ző sajtótájékoztatón elmondta: többéves kuta-
tómunka után írta meg Csaba királyfi különös 
történetét, akinek életét mindmáig legendák 
övezik. A rockopera a hun király, Attila eskü-
vőjével, majd hirtelen halálával kezdődik, majd 
Csaba királyfi vándorlásain át a hét vezér be-
vonulásáig tartó korszakot villantja föl. A rock-
operában kolozsvári, csíkszeredai, sepsiszent-
györgyi opera- és rockénekesek játszanak, az 
ismert magyarországi rockénekes, Rudán Joe 
pedig Látód főmágust alakítja. Csaba király-
fi szerepében Ráduly Botond Manó látha-
tó-hallható, Attilát OláhBadi Alpár, Aladárt 
Bodea Tibor, Krimhildát Dobos Kriszti
na, Álmost, Csaba ükunokáját Bene Zoltán 
játssza. Az előadásban közreműködik a debre-
ceni Hajdú Táncegyüttes.

A produkciót Csíksomlyón, szabadtéri elő-
adás során mintegy 250 ezren tekintették 
meg 2015-ben. A szervezők közleménye sze-
rint a váradi előadásokon összesen több mint 

ezerötszáz érdeklődő vett részt. Az ingyenes 
meghívók néhány óra alatt elfogytak. Janu-
ár 18-án két előadás volt a Szakszervezetek 
Művelődési Házában, mindkettő telt házas 
(néhányan a lépcsőkön is üldögéltek). Sza
bó József, az RMDSZ váradi szervezetének 
ügyvezető elnöke köszöntőjében arra is kitért, 
hogy picit félve kezdték el szervezni az ese-
ményt, merthogy nem tudták, mekkora igény 
van ilyesféle előadásra. Kellemes meglepetés 
volt számukra, hogy ilyen hamar elfogytak a 
meghívók, sajnos nem is jutott mindenkinek. 
Éppen ezért esély van arra, hogy még az idén 
újból elhozzák Váradra a Csaba királyfi rock-
operát, mégpedig szabadtéri előadásként. A 
Tudás Alapítvány és az RMDSZ között a kap-
csolatot létrehozó Hajdú-Bihar Megyei Köz-
gyűlés nevében Bulcsu László alelnök az 
előadás előtti köszöntőjében megjegyezte, Vá-
rad a magyar kultúra egyik bölcsője, és hang-
súlyozta a kulturálisan egységes Biharország 
megerősítését a közösen megtervezett és kivi-
telezett programok által.

Aki az István, a király ősbemutatójához ha-
sonló kaliberű produkciót várt, az csalódott. 
De hát ízlések és pofonok… Sokak szerint 
nagyszerű előadás volt, a közönség a produk-
ció után felállva tapsolt hosszasan. A legna-
gyobb tapsot és üdvözlést talán Rudán Joe 
kapta, aki már több ízben is koncertezett Vá-
radon. Búcsúzóul a közönség és a művészek 
közösen énekelték el előbb a Himnuszt, majd 
a Székely himnuszt.

Tóth Hajnal
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Elismerések Nagyváradon
A magyar kultúra heti rendezvények váradi 
eseményeinek sorában kiemelkedő szerepet 
kaptak idén a tanintézetek. A január 22-i színházi 
gálaesten pedig ezúttal is kitüntették a kultúránk 
gyarapításáért, továbbadásért munkálkodókat.

Életműdíjat kapott 
munkatársunk

Ünnepi beszédet mondott a gálaesten dr. 
Papp László, Debrecen Megyei Jogú Vá-
ros polgármestere, Cseke Attila szenátor, az 
RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke 

és Halász János magyarországi országgyűlé-
si képviselő, a Városok, Falvak Szövetségének 
elnöke. A laudációkat Szabó Ödön képvise-
lő, a megyei RMDSZ-szervezet ügyvezető el-
nöke és Hajdu Géza színművész olvasta fel, 
majd a Sybill című nagyoperettet láthatta a 
közönség.

Idén az életműdíjat Péter I. Zoltán hely-
történész, közíró, lapunk munkatársa, többek 
között Ady Endre teljes, Az Értől az Oceánig 
című életrajzának szerzője kapta meg. Magyar 
kultúráért díjat kapott Kormányos László 
történész, Nagyvárad krónikájának szerző-
je, ifj. Kovács Levente színművész és Nagy 
Mihály Zoltán történész, levéltáros, a (Le)
hallgatásra ítélve. Márton Áron püspök le-
hallgatási jegyzőkönyvei (1957–1960) című 
könyv szerzője.

Magyar kultúráért emlékplaketteket Orbán 
Ilona berettyószéplaki iskolaigazgató, a Bo-
dzavirág Néptánccsoport alapítója, Micle Ro
zália köröstárkányi tanítónő, a Százszorszép 
Néptánccsoport vezetője, valamint Szőcs 
Lőrincz és népi zenekara vehetett át.

Idén Kerekes Gyöngyi képzőművész ve-
hette át Jakobovits Márta Ferenczy Noémi-
díjas keramikusművésztől és Jovián György 
Munkácsy-díjas festőművésztől a Jakobovits 
Miklós-díjat; méltatását Keserü Katalin mű-
vészettörténész olvasta fel.

A Magyar 
kultúráért 

emlékplakett, 
díj és életműdíj 

kitüntetettjei  
a Szigligeti 

Színház színpadán 
a díjátadó 

politikusokkal

A Jakobovits 
Miklós-díjat 
Kerekes Gyöngyi 
vehette át

(folytatás a következõ oldalon)

Ø
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detést a Szigligeti Stúdió fehér termében. A 
szövetség megyei szervezete által nyolc éve 
alapított Sajtódíjat ezúttal ugyanis ezeknek a 
kiadványoknak szánta a kezdeményező Sza
bó Ödön megyei ügyvezető elnök, a bukares-
ti képviselőház tanügyi bizottságának alelnö-
ke, a rangsorolást pedig főszerkesztőkre bízta.

Kilenc tanintézet 11 lapja pályázott, s nem 
minden kiadvány volt friss. Szűcs László, a 
Magyar Újságírók Romániai Egyesületének 
elnöke, a Várad folyóirat vezetője, Kristály 
Lehel, a Bihari Napló napilap, illetve Máté 
Zsófia, a Biharország főszerkesztője egybe-
hangzó véleménye alapján az arany minősítést 
és a Bokor András-díjat a váradi Szent Lász-
ló Római Katolikus Teológiai Líceum diáklap-
ja, a SZÓSZék érdemelte ki minden tekintet-
ben kimagasló színvonalával. Ezüstérmes lett 
az adysok két nyelven – magyarul és ango-
lul – megjelenő lapja, a Mi újság/What’s Up, 
Ady?, a margittai Horváth János Elméleti Lí-
ceum Mozaik című iskolaújságja és a nagysza-
lontai Arany János Elméleti líceum két (!) kiad-
ványa: a félévente román és magyar nyelven 
megjelenő Nézőpontok – Puncte de vedere, 
illetve a LÁJkold diák havilap. A bronzokle-
veleket kifejezetten ösztönzésként kapta meg 
a két, illetve egy tanévvel ezelőtt még létezett 
lorántffys és művészeti líceumos diáklap.

Az újságírók a gratulációk mellett szakmai 
mentorálást, útmutatást is felajánlottak a diák-
lapok szerzőinek, lapunk pedig szívesen vár-
ja az iskolájukat, osztályukat bemutató íráso-
kat a diákoktól.

F. N. L.
M. Zs.

(folytatás az előző oldalról)

Elismerések Nagyváradon

Ø

A szakmai 
elismerést a Szent 

László iskola 
diáklapjának 

készítői vették át 
Szűcs Lászlótól 

A Szigligeti Stúdió 
fehér termében 

adták át  
a sajtódíjakat

Az RMDSZ váradi szervezete által meghir-
detett Himnusz-klub pályázat díjait is átadták 
Muraközi István berettyóújfalui polgármes-
ter közreműködésével. Debrecen város kü-
löndíját a Dimitrie Cantemir Általános Iskola, 
illetve a Szent László Római Katolikus Teo-
lógiai Líceum csapata vehette át, Berettyóúj-
falu különdíját a Művészeti Líceum általános 
és az Ady Endre Elméleti Líceum középisko-
lás diákjai, a váradi RMDSZ-szervezet pedig 
a Szacsvay Imre Általános Iskola és a Mihai 
Eminescu Főgimnázium csapatát jutalmazta.

Diáklapok fókuszban

Megyeszerte a magyar, illetve magyar ta-
gozatos tanintézetekben számos rendezvényt 
szerveztek január 22-én, másnap pedig az is-
kolaújságok készítői várták az eredményhir-

A díjazott lapok
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közélet

Telt ház előtt 
mondott 
köszönőbeszédet  
a díjazott

A helyi Arany János Művelődési Egyesü-
let és az RMDSZ nagyszalontai szervezetének 
égisze alatt alkalomhoz illő előadással emlé-
keztek a magyar kultúrára az ünneplők, va-
lamint Kölcsey munkássága előtt is fejet haj-
tottak. Az esemény első perceiben felcsendült 
a Himnusz, majd elhangzott, hogy nemze-
ti imádságunk születése napját legújabb kori 
történelmünk avatta a magyar kultúra napjává 
a többi között azért, mert nemcsak magasz-
tos történelmünk emlékeit idézi meg Kölcsey 
Ferenc költeménye, hanem a nép által nem-
zedékről nemzedékre továbbadott, a gyönyö-
rű sorokból folyamatosan építkező kultúrát is. 
Ezt a kultúrát tárta a közönség elé szóban, köl-
tészetben és táncban is a bemutatott előadás, 
hogy a szervezők szándéka szerint útmutató 
lámpást gyújtson a fiatalok szívében, serkent-
ve őket nemzeti kultúránk megismerésére.

A sokszínű előadás előtt adták át a 2019-
es Bocskai-díjat. A hajdúváros alapítójáról el-
nevezett kitüntetést immár kilenc esztendeje 
olyan intézmények vagy személyek kaphat-
ják meg, amelyek/akik sokat tettek és tesz-
nek Nagyszalontáért, a helyi magyar közös-
ség céljainak megvalósításáért. Az eddigi 
kitüntetettek: Dánielisz Endre helytörténész, 
Nagyszalonta díszpolgára; a helyi magyar is-
kola; Németh Szilárd magyar országgyűlési 
képviselő; a Toldi néptáncegyüttes; Naszvadi 
György korábbi államtitkár; Borbély Lénárd, 

Nagyszalonta testvérvárosának, Csepelnek a 
polgármestere; Illyés Lajos korábbi szalontai 
alpolgármester; Hajdu Kata, a budapesti Abi-
gail Galéria tulajdonosa.

Ezúttal a kuratórium Pásztor Sándort, a Bi-
har Megyei Tanács elnökét találta érdemes-
nek a kitüntetésre, egyebek mellett az alábbi-
akért: elindította Nagyszalonta közúti elkerülő 
útjának hatástanulmányát, kezdeményezett 
egy olyan megyei programot, melynek révén 
Szalontán is uszoda épülhet, illetve az ő köz-
benjárására felújítottak a hajdúvárosban egy 
épületet, s abban a kezdő, fiatal vállalkozók in-
dulását segítő képzési és vállalkozási központ 
működhet.

A díjazott életútját és törekvéseit bemutató 
laudáció ismertetése után Török László, Nagy-
szalonta polgármestere adta át a díjat Pásztor 
Sándornak. A kitüntetett köszönőbeszédében 
hangsúlyozta, elismerés számára, hogy a díj 
révén ilyen neves társasághoz csatlakozhat, s 
a jövőbeli töretlen támogatásáról is biztosítot-
ta a hajdúváros közösségét.

Az ünnepség méltó megkoronázásaként a 
nagyváradi Szigligeti Színház Lilliput Társula-
tának művészei vették birtokba a színpadot, s 
Arany János Toldijának egyedi feldolgozását 
mutatták be.

Balázs Anita

Hajdúvárosi köszöntés
Nagyszalontán idén a kultúra napi rendezvényt 
összekötötték a városalapítóról elnevezett 
Bocskai-díj átadásával.

A Bocskai-díj átadása: a díszoklevelet  
és emlékplakettet Török László polgármester 

nyújtotta át Pásztor Sándornak
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Együtt énekelték  
a Himnuszt  
a magyar iskolában

Az összetartozás tudata Bihar és Hajdú-Bi-
har megye települései között sosem kopott 
meg, és a rendszerváltás óta testvértelepülési 
és egyéb közös programok szervezésében 
meg is mutatkozott. A magyar kultúra napját 
immár 20. alkalommal ünnepelte együtt Be-
rettyóújfalu és Nagyvárad. Tizenöt évvel ez-
előtt lett testvérváros a két Berettyó menti te-
lepülés: Berettyóújfalu és Margitta. Öt évvel 
ezelőtt pedig csatlakozott a közös megemlé-
kezéshez Debrecen és Margitta, és azóta ha-
tárokon átívelő „kulturális négyes fogatként” 
együtt ünneplik a Himnusz születésnapját. 
Idén tíz napot fogott át a magyar kultúra kö-
zösen megszervezett ünnepe. Jelen írásban 
Margitta és Berettyóújfalu közös programja-
iról számolok be részletesebben.

Margittán az első rendezvénynek janu-
ár 17-én, Interaktív körút a magyar kultúra 
világában címmel, a líceum kisiskolája adott 
otthont. Az intézmény hét tanterme különbö-
ző elnevezéseket kapott attól függően, hogy 
melyikben mi volt a központi téma: Kölcsey 
háza – A himnusz, Bolyaiak terme – A bű-
vös 2020, Kodály terme – A varázslatos furu-
lya, Hagyományőrzők terme – Járd ki lábam, 
járd ki most, Híres magyar felfedezők, Magyar 
gasztronómia, Fürge ujjak – Piros-fehér-zöld.

A január 19-i események helyszíne a műve-
lődési ház volt. Délután a galériában Dombi 
Géza Zsigmond berettyóújfalui festőművész 
kiállítását tekinthette meg az igen szép számú 
közönség. A vasárnapi eseményeket megtisz-
telte jelenlétével Muraközi István, Berettyó-
újfalu polgármestere és természetesen a helyi 
polgári és egyházi méltóságok, valamint a kul-
turális civil szervezetek képviselői. Köszöntőt 
a kiállításon a házigazdák nevében Demián 
Zsolt körzeti RMDSZ-elnök mondott, a test-
vérváros részéről pedig dr. Marinecz Kor
nélia, a BSZC Bessenyei György Szakgim-
náziumának tagintézmény-vezetője nyitotta 
meg a kiállítást és méltatta a művészt és al-
kotásait. Papp Gábor helyi festőművész, a 
galéria vezetője értékelte a kiállított alkotáso-
kat. Később az előadóteremben gálaműsorral 

Bihar és Hajdú-Bihar 
együtt ünnepelt

A Magyar Országgyűlés határozatba foglalta, 
hogy 2020 legyen az összetartozás éve.  
A gyakorlatban ez azt is jelenti, hogy támogatják 
az olyan közös rendezvényeket, melyek 
erősítik a magyarság országhatárok feletti 
összetartozásának tudatát. Ilyen volt a magyar 
kultúra napjának közös megünneplése is.

Berettyóújfalu polgármestere margittai diákokkal
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Dombi Géza 
Zsigmond (jobbról 
a második) 
Margittán  
állított ki

Margittaiak a Makk 
Kálmán Moziban

folytatódtak az események. Ünnepi beszédet 
Pocsaly Zoltán polgármester, Cseke At
tila szenátor, Demián Zsolt és Muraközi Ist-
ván mondott. A nagyváradi Szigligeti Szín-
ház Nagyvárad Táncegyüttesének VANmeSE 
című előadása, bár elsősorban gyermekeknek 
szól, nagyszerű kikapcsolódást nyújtott az idő-
sebbek számára is.

Január 20-án Kultúrára hangolódva a XXI. 
században címmel szervezett ünnepi műsort 
a városháza tanácstermében az RMDSZ Mar-
gitta körzeti és városi szervezete, a Rákóczi 
Szövetség helyi szervezete, valamint a Pro 
Folk Egyesület. Az eseményt megtisztelte je-
lenlétével és beszédet is mondott Csige Sán
dor, Magyarország kolozsvári főkonzulátusá-
nak konzulja is. Az ünnepi beszédek, egyebek 
mellett Árkosi Antal városi RMDSZ-elnö-
ké és a polgármesteré, irodalmi és történelmi 
előadások, versek, énekek mellett festmény-, 
szőttes- és kerámiakiállítás, valamint kisfilmek 
is színesítették az eseményt. A kiállítók: An
gyal Anikó, Barbu Edit, Bánházy Gyön
gyi, Papp Gábor, Tóth Ildikó festőművé-
szek, Pap Liliána és Sárkány Szabolcs 
keramikusok, Barbu Márta pedagógus, su-
bakészítő. A kisfilmeket Fügedy Anikó taní-

tónő irányításával nyolcadikosok – Darabont 
Dóra, Hajas Dorottya Zsófia, Horgos 
Raymond – készítették, azt ábrázolva, mi-
ért fontos számukra a magyar nyelv. A tanító-
nő furulyacsoportja, majd a Puskás pedagó-
gus házaspár által irányított Mi-Kis Kórusunk 
is bemutatta ünnepi műsorát. Szőke Ferenc 
elszavalta a Szózatot, Bordás Barnabás pe-
dig azt a népmesét mondta el, mellyel az or-
szágos versenyen szerepelt. A középiskolás 
magyar diákok előadták Kölcsey Himnusza 
– gondolatok mai diákszemmel című össze-
állításukat, ZatoschilBallai Zsuzsa törté-
nelemtanár pedig az általa megírt, de még ki 
nem adott Margitta-monográfiából mutatott 
be egy részletet, Margittai hétköznapok cím-
mel.

Január 21-én a margittai küldöttség láto-
gatott Berettyóújfaluba. Első helyszín a Makk 
Kálmán Mozi galériája volt, ott nyitották meg 
Bánházi Gyöngyi margittai festőművész ki-
állítását, majd részt vettek a Nadányi Zoltán 
Művelődési Házban megrendezett gálaesten, 
ahol Biró Rozália Bihar megyei RMDSZ-es 
parlamenti képviselő, Demian Zsolt és Mura-
közi István polgármester mondott ünnepi be-
szédet. A kulturális műsort helyi, kárpátaljai 
és debreceni fellépők adták elő.

Január 22-én a Horváth János Elméle-
ti Líceum dísztermében Himnusz – Miénk! 
Enyém! Tiéd! címmel irodalmi játszóházat 
szerveztek, majd az intézmény aulájában az 
összes diák együtt énekelte el a Himnuszt. 
Ugyanitt a diákok és osztályfőnökök gasztro-
nómiai ízelítővel várták a jellegzetes magyar 
ételeket kóstolni kívánókat. Másnap a magyar 
iskolában Reményik Sándor 130 versét sza-
valták el, január 27-én pedig mesemondó ver-
sennyel zárult a margittai ünnepségsorozat.

Szőke Ferenc

Játék és tánc
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Jótékonykodás 
szórakozva

A magyar kultúra napját két rendezvénnyel 
ünnepelték Székelyhídon. Január 24-én a helyi 
cukrászdában irodalmi estet tartottak, másnap 
pedig jótékony célú, sokszínű programú bált 
rendeztek.

Nyolcadik alkalommal tartottak kulturá-
lis estet a helyi cukrászdában. Az ötlet a vá-
ros polgármesterétől, Béres Csabától ered, 
aki egyetemi évei alatt több hasonló hangu-
latos rendezvényen vett részt. A kényelmes 
környezet itt is adott volt, Jantyik Zsolt ma-
gyarországi énekes, dalszövegíró verses-ze-
nés összeállítással feltarisznyázva érkezett. 
A Megyek a hegyen produkciócím ötletét a 
Jantyik által Kányádi Sándor szülőfalujában, 
Nagygalambfalván hallott, hasonló kezde-
tű mondóka adta. Az előadó továbbgondol-
ta a hegyre menést, ami mást jelent az alföl-
di embernek, mást a hegyen élőknek. Életünk 
is egyfajta menetelés, a sorsunk, nemzetünk 
egyben tartása is erőfeszítést igényel. A ma-
gyar lélek görbe tükrébe is belenézhetett a 
hallgatóság, különböző műfajok felvonultatá-
sával a komoly témák könnyed, szórakoztató 
módon jelenítődtek meg.

Másnap este szemet gyönyörködtető lát-
ványt nyújtott a városközponti park. Zúzma-
rás faágak csillogtak a villanyfényben, a mú-
zeum nagyterméből andalító zene szüremlett 

ki a President együttes jóvoltából. Elegáns öl-
tözetben érkeztek a bálozók, Béres Csaba és 
Csuka József alpolgármester fogadta őket. 
Majd a polgármester és Böjte Csaba vezeté-
sével bevonultak a helyi Gyermek Jézus Ott-
hon lakói, és műsorral kedveskedtek a vendé-
geknek.

A 12. magyar kultúra napi bál megnyitó-
ján elsőként a polgármester köszöntötte a 
megjelenteket, elmondta, hogy a térségben 
nincs más ilyen rendezvény, amely 12 éven 
át töretlenül sikeres lenne. A bál fővédnöke, 
Belánszky-Demkó Zsolt, a magyar agrármi-
nisztérium helyettes államtitkára egyéb elfog-
laltsága miatt nem tudott eleget tenni a fel-
kérésnek, szavait munkatársa, Névai Gábor 
tolmácsolta. Dr. Pálfi József, a nagyváradi 
Partiumi Keresztény Egyetem rektora, az est 
kulturális fővédnöke, lelkészi hivatásához iga-
zodva a Bibliából vett idézet köré fonta mon-
dandóját. Szabó Ödön parlamenti képvi-
selő nem mulasztotta el felköszönteni Böjte 
Csabát, aki előző nap ünnepelte 61. szüle-
tésnapját. Cseke Attila szenátor egy példá-
zattal jelenítette meg a szeretet, az egymásra 
való odafigyelés fontosságát, ezzel is érzékel-
tetve a bál jótékonysági jellegét. A későbbiek-
ben Béres Csaba mikrofonhoz kérte a város 

Szabad a tánc

Kézfogás a székelyhídi és a belga polgármester között
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A gyermekotthon 
lakóinak műsora

A Zajgó 
Néptánccsoport

belga testvértelepülésének, Écaussinnes-nek 
a polgármesterét, Xavier Dupont-t, és meg 
is ajándékozta egy Guba-Kerekes Zsuzsa ál-
tal készített grafikával. A belga polgármes-
ter nem jött egyedül, elkísérte az a Claude 
Surleraux is, aki 30 évvel ezelőtt elsőként ér-
kezett a városba a belga küldöttséggel.

Böjte Csaba ferences szerzetes a gyűlölet 
ellen szólt: „Egymás kezét megfogva új kor-
szakot teremthetnénk a Kárpát-medencében” 
– mondta.

A hosszúra nyúlt beszédek után Fekete 
Katalin műsorvezető elsőként báli hangulat-
keltőnek a Zajgó Néptánccsoportot hívta 
a táncparkettre. A fiatal táncosok mozgáskul-
túrája, viselete és nem utolsósorban lelkese-
dése páratlan volt. A Tini Dance Center 
látványos elemekkel tűzdelt show-ja elegán-
san szép volt. Az est további látványos eleme 
Hampel Katalin budapesti üzletasszony csa-
patának divatbemutatója volt. A manökenek 
polgári és úri viseleteket vonultattak fel, eköz-
ben Sáfár Mónika színművész musical-sláge-
reket énekelt.

A bálon az eddigi hagyományokhoz igazod-
va festményeket és egyéb tárgyakat árverez-
tek. Az így befolyt összeghez még egyéb ado-

mányok is társultak, összesen 40 ezer lejjel 
támogatták a gyermekotthon működését, ami 
jócskán meghaladja az előző évi jótékonyko-
dás mértékét. A bálkirálynői korona Asztalos 
Ildikó fejére került, udvarhölgyeknek Costin 
Ingridet és Csorba Nikolettet választották.

Bár már hajnalodott, ez egyáltalán nem za-
varta a bálozókat. Kulturált szórakozásból, se-
gítő szándékból és polgári erényekből nyújtott 
mintát ezúttal is Székelyhíd.

D. Mészáros Elek

A bálkirálynő udvarhölgyeinek társaságában Az aukció elkezdődött
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Ünnepelt az Ezüstperje

Igyekeznek 
beszerezni 

az autentikus 
népviseletet

A Sütő házaspár az érmihályfalvi Nyíló 
Akác Táncegyüttesben ismerkedett meg a ha-
gyományőrző lépésekkel, majd a Nagyvárad 
Táncegyüttes megalakulásakor őket is meg-
hívták a csoportba. Érsemjén polgármeste-
re, Balazsi József is „szemet vetett” rájuk, egy 
néptánccsoport létrehozását tervezte a se-
gítségükkel. Állást ajánlott és szabad kezet a 
munkában, el is fogadták.

A tagtoborzás nem bizonyult nehéznek, 
hisz már volt egy nyolc tagból álló fiúcsoport, 
csak a lányok „becserkészése” volt a feladat. 
A problémát inkább az jelentette, illetve je-
lenti ma is, hogy néhány év után utánpótlás-
ra van szükség, kicserélődnek a párok. Eddig 
már három generáció váltotta egymást. Vi-
déki tánccsoportoknál ez igen gyakori, mert 
amint belelendülnek a koreográfiák színpad-
ra vitelébe, máris elhagyják a falut, városra 
mennek továbbtanulni – magyarázza a há-
zaspár. Judit hozzáteszi, hogy most vannak a 
legszerencsésebb helyzetben, hiszen két után-
pótlás csoportjuk is van. Bárkit szívesen fo-
gadnak táncolni, soha nem szelektálnak közü-
lük, egy idő után úgyis lemorzsolódnak azok, 
akik csupán szülői noszogatásra jelentkeztek. 
A 20 esztendős ifjabb Sütő Szabolcs is a cso-

port tagja, mozdulataiban szüleinek tehetsége 
köszön vissza.

Érsemjénen kívül Sütőék Érkörtvélyesen és 
Monospetriben is életre hívtak egy-egy tánc-
csoportot, hetente egyszer próbálnak. Az ok-
tatás kezdetén játékosan vezetik rá a gyerme-
keket a mozdulatokra, a medve mozgását, a 
nyúl ugrását kell utánozniuk, zenére, s közben 
a kicsik észre sem veszik, hogy az egyik lábról 
a másikra való súlyáthelyezést sajátítják el. Ez 
az alapozás nagyon fontos a későbbiekre néz-
ve. Hatéves kortól ideális tanítani a gyerme-
keket, de esetenként hamarabb is ajánlatos. A 
polgári táncok elsajátítása könnyebb, ezekkel 
már sikerélményhez juthatnak a színpadon. 
Aztán következhet a néptánc, amit sokkal ne-
hezebb megtanulni, több kitartást igényel. Ak-
kor van jól előadva egy-egy koreográfia, ha a 
néző nem érzékeli, hogy mennyi befektetett 
energia van mindabban, amit lát. A könnyed-
séget szabad csak láttatni.

Balazsi József, Érsemjén polgármestere 
nemcsak a tánccsoport létrejöttének és műkö-
désének feltételeit teremtette meg, de ő volt az 
együttes névadója is. Az ezüstperje a falu ha-
tárában található védett fűféle. A szélsőséges 
időjárást is elviseli, mindent túlél. Selymes, 
orsós kalászú növény, a legelésző állatok sem 
kedvelik, mert a szájpadlásukba ragad. Ezt a 
kitartás, megmaradást kívánta megalakulá-
sukkor a néptánccsoportnak is a polgármes-
ter. Eddig ez bevált, másfél évtizede „elpusztít-
hatatlanok” – mondja nevetve Judit.

A Sütő házaspár, mögöttük a születésnapi torta

Az érsemjéni Ezüstperje Néptánccsoport január 
utolsó szombatján ünnepelte megalakulásának 
15. évfordulóját. Ennek apropóján beszélgettünk 
a csoport vezetőivel, Sütő Judittal  
és Sütő Szabolccsal.
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Telt ház  
az esti gálán

A közeli tájegységek táncait jelenítik meg: a 
felcsíkit könnyebb elsajátítani, a szatmári tán-
cok dallamvilága a bihari közönséghez köze-
lebb áll. Minden jelentős eseményre új pro-
dukcióval készülnek, legutóbb Kazinczy Lajos 
szabadságharcos mártír honvéd ezredes szob-
rának leleplezésekor adtak elő táncos színpa-
di játékot. Határon innen és túl számtalan ma-
gyarok lakta településen léptek fel sikerrel. A 
ruházatok beszerzését eleinte a helyi önkor-
mányzat finanszírozta, az utóbbi időben pe-
dig lehetőségük nyílt magyarországi támoga-
tások elnyerésére. A viselet nagyon értékes: 
egy lány öltözetének ára 1100 lej körüli, egy 
legényé 1400 lej.

Megalakulásuk 10. évfordulóját „házon be-
lül” ünnepelték meg, a 15.-en 200 vendég-
re számítottak. A délelőtti foglalkozások és 
az esti gálaműsor a Fráter Loránd Művelődé-
si Házban zajlottak. Halmágyi Csaba bútor-
festési technikákra tanította a gyermekeket, 
az érmihályfalvi Jakó Jolánnal mézeskalá-
csot készítettek, a nagyobb lányok pedig ele-
ink hajfonását mutatták be. Nagyváradról ér-
kezett Benedek Árpád és a Soroglya zenekar, 

ők hangszersimogatóra vártak kicsiket és na-
gyobbakat. Budapestről a Magos együttes jött 
el, és több környékbeli tánccsoport is fellé-
pett. A „veterán” ezüstperjések is összeálltak 
egy tánc erejéig a telt házas közönség előtt, 
majd táncházzal zárult az ünnepség.

D. Mészáros Elek

Vendégekkel  
a színpadon

Hagyományos 
hajfonást is 
tanulhattak

Sütő Szabolcs és fia együtt táncol
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Bátran állítom, hogy nem vagyok megátal-
kodott ellensége a rövidítéseknek, egyrészt 
mert azok (is) adják a diákzsargon kedves 
hangulatát, másrészt mert egyes rövidítések-
ből általános használatúvá lett szavak nem 
csonkítják, szegényítik a nyelvet, hanem épp 
ellenkezőleg. Nem a közhasználatú matekre 
gondolok elsősorban, hanem a mozi szavunk-
ra, ami Heltai Jenő kupléja nyomán futótűz-
ként terjedt el.

A XIX–XX. század fordulóján klasszikus tü-
körfordítással született az új világszenzáció 
megnevezése, a mozgókép, illetve a mozgó-
képszínház. Alapja a kinematika fizikai szak-
szó, ebből lett a francia cinématographe csak-
úgy, mint a német Kinematograf, majd a 
gyors népszerűségével párhuzamosan mind-
két nyelvben – máig használatosan – rövidült 
cinémára, illetve Kinóra. A Heltai-kuplé a bu-
tuska fiatal lányról szól, aki a dal refrénje sze-
rint divatos filmekből veszi át az érzéseket: 
„Mert a Berta, mert a Berta kis liba, kis liba, 
sokat jár a mozi-, mozi-, mozi-, mozi-, moziba.”

A köznyelvben hamar elterjedt a rövidített 
változat, bár hivatalosan hosszú ideig még a 
köztes forma, a mozgó szerepelt annak a he-
lyiségnek a megnevezéseként, ahol a filmet 
vetítették. Még én is kifogtam gyerekkorom-
ban, az 1950-es években, hogy a nagyvára-
di mozikon ott állt mindkét nyelven a rövidebb 
megnevezés, például: Cinema Arta Mozgó.

Bár sok városban már eltűnőfélben vannak 
a mozik, románul hivatalosan még mindig 
cinematografnak mondják, magyarul viszont 
húsz-huszonöt éve a rövidített változat tartal-
ma bővült: ma már a filmeket is gyakrabban 
emlegetjük moziként, egyes rendezőkről pe-
dig, ha azt mondjuk, jó mozikat csinál, senki 
sem gondolja őket építésznek, annyira átment 
a köztudatba ez az új jelentés is.

Az utóbbi időkben túltermelt becéző rövi-
dítések viszont valószínűleg sosem érik el a 
mozi népszerűségét, annál kevésbé, mert sok 
közülük értelemzavart okoz az átfedések mi-
att. Például a fül és a fülbevaló emlegetése 
ugyanazzal a szóval, hisz mindkettőt fülcsinek 
mondják, vagy az unalmast és az unokatest-
vért egybemosó uncsi, aztán törje a fejét, aki-
nek mondják, hogy melyikről is van szó. De 
említhettem volna az egyetlen hangban eltérő 
parit (paradicsom) és a parát (izgalom, ideges-
kedés), hisz ha valakitől megkérdik, parázott-e 
aznap, lehet, azt válaszolja, hogy még nem 
érett meg egészen, vagy még zöld.

A hideg ráz, amikor a napcsiszemcsit vagy 
a szülcsinapcsit hallom, de ez már legyen az 
én bajom. Csak azt remélem, az ilyen érte-
lemzavaró nyelvcsonkítások másoknak sem 
kedvenceik, így hamarabb eltűnnek a beszé-
dünkből, s majd megjelennek a szellemesebb, 
elfogadhatóbb változatok.

Molnár Judit

Csonkanyelven

A Nagyváradi Állami Filharmónia 
februári műsora

A koncerteket csütörtökönként este 
7-től a filharmónia Bartók–Enescu ter-
mében tartják, a bérletek érvényesek, 
jegyek a filharmónia székhelyén (Szi-
lágyi Dezső, ma Moscovei utca 5. szám) 
válthatók hétköznapokon 11–16 óra kö-
zött.

20., 19 óra: szimfonikus hangverseny. 
Műsoron: G. Rossini: Hamupipőke – nyi - 
tány; L. v. Beethoven: 5., Esz-dúr, Em -
peror zongoraverseny, op. 73. – a zene-

szerző születésének 250. évfordulójá-
ra; R. Schumann: IV., d-moll szimfónia,  
op. 120. Vezényel: Ozaki Sinja (Japán), 
közreműködik: Răzvan Dragnea (zon-
gora).
27., 19 óra: szimfonikus hangverseny. 
Műsoron: M. I. Glinka: Ruszlán és Lud-
milla – nyitány; H. Wieniawski: 1., fisz-
moll hegedűverseny, op. 14.; J. Brahms: 
I., c-moll szimfónia, op. 68. Vezényel: 
Romeo Rîmbu, közreműködik: Diana Jipa 
(hegedű).
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Magot vető 
néptáncoktató

Neki nem kellett egy emberöltő ahhoz, hogy 
nevet szerezzen magának Biharban. Tatár Árpád 
Tiberiust minden kultúraszerető ember ismeri, 
aki valamilyen kapcsolatban van a néptánccal. 
De honnan is érkezett hozzánk, erről kérdeztem 
Berettyóújfaluban, a Nadányi Zoltán Művelődési 
Házban, amikor betért hozzám egy kávéra.

Kácsor István néptáncpedagógus, koreográ-
fus így ajánlotta Tatár Árpád néptáncpeda-
gógust a Kor-kép koreográfusképző projekt 
című programba: „Tehetségkereső főiskolai 
hallgatóként ismertem meg, a szakma iránt 
érdeklődő, elhivatott és alázatos emberként. 
Egyéni kérdéseivel, egyedi meglátásaival ki-
tűnt társai közül. Szakmai tudása megalapo-
zott, ugyanakkor rugalmasan, innovatív mó-
don keresi az új megoldásokat, lehetőségeket 
a néptánc színpadán. Zsűritagként többször 
volt lehetőségem értékelni szakmai munká-
ját a különböző korosztályú (gyerek, felnőtt, 
senior) csoportjai, illetve szólótáncosai kap-
csán. Tanítványai mindannyiszor az élen vé-
geztek, s Árpád többször kapott pedagógiai 
vagy alkotói nívódíjakat. A folklór valamennyi 
szegmense iránt érdeklődő, nyitott az önkép-

zésre, továbbképzésekre, a megszerzett tudást 
képes beépíteni szakmai munkájába.”

– Karánsebesen születtem, Görgényüveg-
csűrön nevelkedtem ötödikes koromig. A csa-
ládban magyarul beszéltünk, de román iskolá-
ba jártam. Hatodikos koromtól Déván éltem, 
a Szent Ferenc Alapítvány iskolájába jártam. 
Itt már magyar nyelven folyt az oktatás. Ott 
ismerkedtem meg a néptánccal. A Hargita 
Néptáncegyüttes egykori tagja, Karda Róbert, 
aki jelenleg Csíkszentdomokos alpolgármeste-
re, és azóta is tartjuk a kapcsolatot, szegezte 
nekem a kérdést: van-e kedvem táncolni? Mit Ø

(folytatás a következõ oldalon)

Maga is járt 
gyűjtőutakon, 

hogy autentikus 
néptáncot 

taníthasson

A tanultakat saját 
koreográfiáiban 
állítja színpadra
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Sok tájegység 
táncát mutatják be 
a színpadon

csinál a gyerek ebben a korban? Focizik vagy 
táncol. Én az utóbbit választottam. Nyolcadik 
osztály végére megfogalmazódott bennem az 
igény, hogy magyar néptáncot tanuljak. Akkor 
nem volt ilyen akkreditált intézmény Románi-
ában, ezért egy ferences szerzetes segítségé-
vel a békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium 
és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója lettem. 
Érettségi után felvettek a Táncművészeti Fő-
iskolára, de átkértem magam Nyíregyházára, 
mert az közelebb volt. Aztán visszamentem 
még Pestre a mesterképzésre, így most már 
mesterdiplomás néptáncoktató vagyok.

– A tanulás mellett is végzett szakmai 
munkát, és részese volt néhány gyűjtés- 
nek is…

– A békéscsabai diákévek alatt tagja voltam 
a Balassi Táncegyüttesnek, majd 2005-ben 
megalakítottuk a Gyulán működő Magyaror-
szági Románok Hagyományőrző Táncegyüt-
tesét (Morote), és eljutottunk vele a Fölszállott 
a páva középdöntőjébe is. Gyalog László volt 
a koreográfus mesterünk. Eleki, kétegyházi, 
méhkeréki, úgynevezett kis-magyarországi ro-
mán táncokat roptunk. Elkísértem Arad me-
gyébe, Mácsára, Nadabra Farkas Tamás cim-
borámat, és az ott gyűjtött táncokat beépítette 
a műsorunkba. Sokat jártunk át Elekre Bágy 
Gyuri bácsihoz és Szabó Péter bácsihoz. Tő-
lük tudtuk személyesen átvenni a táncokat, 
tapasztalatokat. Jártunk mi Biharban is, Szé-
kelyhídon, Keményfokon, Oláhapátiban vagy 
az Arad megyei Székudvaron. Kimentünk 
egy-egy hétvégén, felmértük a terepet, a ze-
nészek ajánlottak nekünk táncosokat, tőlük 

gyűjtöttük az anyagot. Ha tudom, beépítem 
majd én is egy-egy koreográfiámba. Sajnos 
a nevekre már nem emlékszem, de valahol 
megvannak a felvételek és a jegyzőkönyvek 
is, mindez dokumentálva van.

– Hogy került Komádiba?
– Békéscsabán fiatal együttesekben dol-

goztam mint táncos. Táncoltam a Balassi-
ban, pedagógus voltam a Viharsarokban, s 
dolgoztam Kamuton, Okányban, Biharugrán 
a tanulmányaim mellett. Tóth Zsuzsanna hí-
vott Komádiba, hogy tartsak egy próbát a „fi-
atal”, újonnan alakult táncegyüttesnek, amely 
éppen férfi pedagógus nélkül működött. Any-
nyira jól éreztem magam – és ők is magukat 
– ebben a társaságban, hogy a próba végezté-
vel kértek, tartsak még egyet. És ez így ment 
mindaddig, amíg jobban megismertük egy-
mást. Így lettem az együttes egyik művészeti 
vezetője. Mindössze 20 éves voltam, a legfia-
talabb a táncteremben. Az átlagéletkor 36 év 
volt. Marasztalt aztán az is, hogy megismer-
tem itt egy szemrevaló leányzót, ő azóta már 
a feleségem, és van egy kisfiunk is.

– Ő is táncos?
– Ó, nem, ő még csak egyéves, de már 

kiválóan rogyaszt, ha zenét hall, és tapsol is 
hozzá…

– Milyen feladatok várták Komádiban?
– Körös-körül, így használjuk a nevün-

ket – és tudatosan nem teszem hozzá, hogy 
néptáncegyüttes, mert ez több annál, ez egy 
gondolkodásmód. Komádiban több mint tíz 
évvel ezelőtt néhány házaspár összeállt azzal 
a szándékkal, hogy táncolni akar. Az első lé-

(folytatás az előző oldalról)

Magot vető néptáncoktató

Ø

Komádiba 
visszahozták  
a népi táncokat
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pés megmutatta azt, hogy önmagában a tánc 
és a táncolás szándéka az csak egy színpadi 
jelenet. Ezt szerettem volna lehozni a színpad-
ról, hogy a tánc és a tánc által közvetített kul-
túra a mindennapi életünk szerves része le-
gyen, de nem bonyolítottuk túl. 2008-ban 
már felültünk a lovas kocsira, hogy megünne-
peljünk egy szüreti bált. Igaz, már szőlő sincs 
a városban, de a komádi lovak patkója csatto-
gott az utcán, komádi zenészek húzták a he-
gedűn, és ami a legfontosabb: komádi férfiak 
lábán kopogott a csizma. A patkócsattogás, 
csizmakopogás és a hegedű hangja hirtelen 
megtalálta egymást. Érezni lehetett, hogy ez 
„szüreti bálosabb”. Táncolt a hentes, a varró-
nő, a kozmetikus, a pedagógus, az autósze-
relő, a pályázati menedzser, a postás, a hiva-
talnok, a gyógymasszőr és a gázszerelő. Ettől 
lett igazi ez a történet. Aztán következett a 
március 15-i ünnepség 2009-ben. A nemze-
ti megemlékezésen túl, ami egyébként lélek-
ben és ünnepi tisztességében teljes volt, végre 

igazi komádi identitással megélt ünnep lett. A 
Körös-körülről pedig azt kell mondanom ezen 
ünnep vonatkozásában, hogy magunk is fel-
nőtté váltunk. A tagok közben cserélődtek, de 
a gondolkodásmódjuk nem.

– Azt írja a szakdolgozatában, hogy „a 
gyökérzet kinevelte azt a fát, amelyet a mag-
vetéskor elképzeltek”. Valahol magvetés is 
az, amit végez…

– Ezek talán nagy szavak az én munkám-
ról, de hat esztendeje segítem a berettyóúj-
falui Baraboly néptáncegyüttes munkáját, 
és 2012-től 2017-ig voltam a biharkeresztesi 
Szarkaláb néptáncegyüttes művészeti vezető-
je is. Most már Komádiban sem csak felnőt-
teket tanítok, van gyerekcsoportom, és okta-
tok néptáncot Berettyóújfaluban is a Diószegi 
Kis István Református Általános Iskola művé-
szeti tagozatán. Szeretek velük dolgozni, mert 
én is megvalósíthatom a saját elképzelésemet, 
és örülök, hogy a szakmai zsűri is értékeli a 
közös munkánkat. A Körös-körüllel valósítot-
tuk meg az István-napi köszöntő című össze-
állításunkat bogdándi, a Tisza partján nem 
jó lefeküdni dél-alföldi, a Táncok Bökönyből 
pedig bökönyi táncokkal, de kaptunk már el-
ismerést a Barabollyal a szilágysági, tyuko-
di és magyarbődi táncokért, hasonlóképpen 
a Szarkalábbal is. A szakmai elismerés mel-
lett nagyon örülök, hogy a Körös-körüllel elju-
tottunk Debrecenbe a Virágkarneválra, de jár-
tunk a Görgényi-havasok lábánál, Üvegcsűrön 
és Homoródalmáson is. Megfordultunk Ko-
lozsváron, Nagyváradon és itthon, Biharban 
szinte minden településen, igyekszünk eleget 
tenni minden felkérésnek. Számomra fontos 
fellépés volt, amikor vidám gyermeknapon 
vettünk részt Székelyhídon a gyermekotthon-
ban. Meglepetés vendégként érkeztünk Böjte 
Csaba gyermekeihez és ő magához is. Műsor-
ral és némi ajándékcsomaggal kedveskedtünk. 
Részt vettünk a fellépés után a gyermekek ke-
resztelőjén. Meghitt perceket élhettünk át. Vé-
gül is annyi minden történt velünk, hogy nem 
is tudnám a teljesség igényével felsorolni. Visz-
szagondolva az elmúlt évek csak egy pillanat-
nak tűnnek, egy nagyon-nagyon szép pillanat-
nak, amelynek jó a részese lenni. Mindig csak 
tiszta forrásból dolgozunk, legyen az magyar, 
román vagy cigány tánchagyomány. Sokat 
változtunk, fejlődtünk, de az alapeszme min-
dig ugyanaz maradt: bihariként határon innen 
és túl magyarnak lenni és maradni, és a ma-
gyar néptáncot népszerűsíteni és átörökíteni.

Kocsis Csaba

Tatár Árpád Tiberius gyerekként szerette meg a táncot

Ma már ő oktat 
gyermekeket
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Nagyon rég ismerem Tóth Imrét, ha vala-
ha szükségem volt a támogatására, mindig 
számíthattam rá. Csak egy példa a sok kö-
zül: 1967-ben, amikor az érmihályfalvi me-
zőgazdasági szakiskolában dolgoztam peda-
gógusként, kirándulást szerveztem negyven 
diák részvételével a Duna-deltába. Megkértem 
Tóth Imre tanárt, hogy jöjjön velünk és segít-
sen nekem, hiszen Galac városától hajón jár-
tuk be a Duna-delta nagy részét. Eljött és na-
gyon hasznos segítőtársam volt. Talán ekkor 
kezdődött, és azóta is tart, igaz barátságunk.

Nemrég érkörtvélyesi otthonában keres-
tem fel a már 2008 óta nyugdíjas tanár urat, 
hogy elbeszélgessünk, emlékezzünk, de főleg 
azért, hogy meséljen arról, miként történhe-
tett, hogy egy ízig-vérig vagány városi ember, 

mint amilyen ő, immár több mint fél évszáza-
da egy kis faluközösségben él, és ebben a kö-
zösségben otthonra is talált.

– Mi késztetett arra egy városi fiatalem-
bert, hogy egyetemi tanulmányainak befe-
jeztével Érkörtvélyesre kérje kihelyezését, és 
ugyanabban az iskolában tanítson nyugdíjba 
vonulásáig?

– Nagykároly, ahol születtem és felnőttem, 
nincs messze Körtvélyestől, mindössze 25 ki-
lométer a távolság, de már más megye, és én 
ezt akartam, hogy más megyében dolgozzak, 
de könnyen meg tudjam közelíteni szülővá-
roso mat, hiszen szüleim még ott éltek. Nagy-
váradon végeztem a főiskolát, mi voltunk a 
váradi felsőfokú oktatás első évfolyama. Mate-
matikát végeztem, kezdetben nem is volt más, 
csak matematika és bölcsész szak. Ezért vá-
lasztottam Érkörtvélyest, pedig addig sosem 
jártam a településen, vonattal viszont sűrűn 
áthaladtam rajta, hiszen Nagykároly felé min-
dig útba esett. Innen országúton is könnyen 
eljutottam Károlyba, mert az is Körtvélyes 
mellett haladt el, és volt motorbiciklim.

Vendéglátóm azt is elmondta, az is so-
kat nyomott a latban, hogy már megérke-
zésekor nagyon nagy szeretettel fogadták 

Igazi otthonra talált 
Érkörtvélyesen

Tóth Imre matematika szakos tanár egyetemi 
tanulmányainak befejezése után, 1966-ban 
került az Érkörtvélyesi Általános Iskolába, 
kihelyezéssel. Azóta is ott él, családot alapított, 
és nyugdíjba vonulása után is a közösségért 
munkálkodik, például az általa létrehozott 
falumúzeum gondozójaként.

A Tóth család  
a tavalyi magyar 
kultúra napi 
kitüntetettek 
között

Tóth Imre nyugalmazott körtvélyesi matematikatanár
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A kultúrotthont is 
igazgatta egy ideig

kollégái, az iskola vezetősége. A fiatal peda-
gógusok jól érezték itt magukat, ezt tanúsít-
hatja ezen sorok írója is, aki két évet dolgozott 
Körtvélyesen.

A településen megtartó körülmények közül 
Tóth Imre azt is megemlítette, hogy volt vil-
lanyáram a faluban, hiszen azokban az évek-
ben ez még nem volt magától értetődő.

– Az problémát jelentett, hogy nem volt 
járda az állomástól. Volt úgy, hogy leszáll-
tunk a vonatról, és gumicsizmát kellett húz-
ni, hogy be tudjunk menni a központba, olyan 
nagy volt a sár. Emlékszem az első napomra. 
Senkit sem ismertem, nyári vakáció volt, au-
gusztus, ezért az egészségügyi központba ko-
pogtam be, dr. Karászi Rozália orvosnőhöz, 
távolabbi rokonomhoz. Azt javasolta, keres-
sem fel Farkas Ilus nénit, ő majd útba igazít. 
Ilus néni még egy finom ebéddel is megven-
dégelt, s szállásként a Fodor Imre bácsi kiadó 
szobáját ajánlotta. Ott is laktam, amíg meg 
nem nősültem. Természetesen az iskolát is fel-
kerestem, az igazgató abban az időben Filep 
Lajos volt. Nagyon kedvesen fogadott, és ké-
sőbb is nagyon jó, baráti viszonyban voltunk. 
Néhány nap múlva az igazgató elkészített ne-
kem egy teljes matematika katedrát. Abban, 
hogy itt megragadtam, a feleségemnek is 
nagy szerepe volt, egy köztiszteletnek örven-
dő, ismert körtvélyesi család tagja ő, s ezt a 
jó hírnevet tovább vittük; idén májusban im-
már az aranylakodalmunkat fogjuk ünnepelni. 
Kovács Tünde a nejem, amikor megismertem, 
Nagybányán élt, egészségügyi asszisztensként 
dolgozott az ottani kórházban. Végül hazajött 
szülőfalujába, és 1970-ben összeházasodtunk. 
A fiunk, Attila Budapesten él.

Tanári pályájáról is faggattam beszélgető-
társamat.

– Az a legjobban alakult, nagyon hamar 
megbarátkoztam a tanári karral, elfogadtak, 
befogadtak, és mondhatom, igazi baráti kap-

csolat alakult ki köztünk, az oktatás kitűnő-
en működött. Néhány év elteltével, eredmé-
nyes munkámat elismerve, a község vezetői 
felkértek, vállaljam el a kultúrotthon igazgatá-
sát. Tetszett ez a munka, úgy érzem, sokat tet-
tem ebben az időben a körtvélyesi közműve-
lődés fellendítéséért. Jó néhány évig töltöttem 
be ezt a tisztséget, s ezalatt sikerült a kultúr-
házba csalogatni a helyi fiatalság nagy részét. 
Különböző szakkörök vonzották a fiatalokat, 
köztük fotókör, s 12 tagú citerazenekar is mű-
ködött. Nagy eseménynek számított, hogy a 
mi kis falunkban többször is tartott előadást a 
Nagyváradi Állami Színház magyar tagozata, 
de magyarországi előadóművészek, mint Gaál 
Gabriella, Horváth István, Madarász Katalin 
stb. is megtiszteltek bennünket fellépéseikkel. 
Ebben az időben tanítottam is, másképpen 
nem is vállaltam volna ezt a munkát. A megyei 
tanfelügyelőségen kértem, hogy az óráim ma-
radjanak meg. Erre azért is szükség volt, hogy 
a véglegesítő vizsgámat letehessem. Minden 
fokozatot megszereztem a tanügyben: végle-
gesítő vizsga, kettes fokozat, később egyes fo-
kozat, s közben tovább irányítottam a kulturá-
lis életet. Állandó néptánccsoport is működött 
Körtvélyesen, de a községhez tartozó Érvasa-
don is, és a pedagógusok hozzájárulásával egy 
amatőr színjátszó csoport is alakult, nagy si-
kerrel mutattunk be több színdarabot.

Tóth Imre 1983-ban, az addigi igazgató 
elhunyta után az iskola igazgatója lett, ezt a 
tisztséget 1990-ig töltötte be.

– Ebben az időben a körtvélyesi iskolában 
27 pedagógus dolgozott, és mondhatom, jó 
oktatás zajlott itt, ami jellemző volt mindig is 
erre a tanintézetre. Itt soha nem okozott gon-
dot a gyerekhiány. Abban az időben, amikor 
én voltam az igazgató, több mint négyszáz 
gyerek járt iskolába; ma még ennél is többen 

Az általános iskola 
központi épülete, 
Tóth Imre első  
és utolsó 
munkahelye

(folytatás a következõ oldalon)
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Igazi otthonra talált Érkörtvélyesen
(folytatás az előző oldalról)

Ø

Az érkörtvélyesi 
Falumúzeum

A Tóth család 
saját háztartási 

eszközeiből alakult 
ki a közgyűjtemény

A község vezetőitől 
kapott díjjal

vannak. Mint pedagógust vagy mint iskola-
igazgatót általában mindenki elfogadott, a köl-
csönös tisztelet alapján. Amikor nyugdíjba vo-
nultam 2008-ban, 64 éves koromban, nagy 
szeretettel búcsúztattak el a kollégák. Még né-
hány évet tanítottam, aztán végleg „letettem a 
lantot”, de ez nem jelentette azt, hogy ne dol-
goznék továbbra is a közösségért, mely fiatal 
tanárként befogadott, és amelyben megéltem 
életem legszebb pillanatait.

A továbbiakban szóba került a Tóth Imre és 
felesége által alapított Érkörtvélyesi Falumúze-
um – erről nemrég hosszabb anyagot közöltem 
a Biharországban. A kezdetekről felidézték, 
hogy egy falunapi ünnepségre készülve ren-
deztek be saját otthonukban egy kiállítást régi 
használati tárgyakból, bútorokból. Néhány 
odalátogató megyei elöljáró segítséget ígért 
ahhoz, hogy a gyűjteményt állandó kiállítás-
sá alakítsák. Találtak egy régi épületet, mely 
a község tulajdonában volt, ezt megyei támo-
gatásból felújították. Ma a település gyöngy-
szemének tartják a falumúzeumot a helybe-
liek, sok látogatója van nemcsak helyből, de 
– amint a házaspár egy régebbi riportunk-
ban megemlítette – az Egyesült Államokból is. 

Munkájuk több elismerést is eredményezett, a 
többi között tavaly a magyar kultúra napján az 
RMDSZ Bihar megyei szervezete is kitüntette 
a házaspárt. A múzeum tagja a magyarországi 
Tájház Szövetségnek, és nagyon sok magyar-
országi rendezvényen vettek részt. Most sze-
retnék belülről felújítani a kissé leromlott épü-
letet, hogy ne kerüljenek veszélybe a kiállított 
tárgyak – mondta Tóth Imre.

Dérer Ferenc
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A Lőrincz család 
Kecelen,  
a pincekirálynő-
avatáson

A pálinkakészítés alapos szakmai felkészü-
lést és tapasztalatot igényel. A tóti születé-
sű, jelenleg margittai/tóti lakos, Lőrincz Já
nos 1961-ben, mondhatni, beleszületett ebbe 
a mesterségbe. Gyermekkorát Tótiban töltöt-
te. Abban az időben a pálinkafőzés tiltott do-
log volt, éppen ezért édesapja a saját készíté-
sű mini lepárlójában házuk padlásán készítette 
el a gyümölcspálinkákat. A padlás azért bizo-
nyult jó helynek, mert az illat fölfelé szállt, így 
a fináncok nehezebben „foghattak szagot”.

A családi portán termett gyümölcsből ké-
szült a pálinka. Akkoriban még az volt az ál-
talános szokás, hogy a másra nem használ-
ható, selejtes gyümölcs került a cefrébe, de 
Lőrinczék már akkor is érett, egészséges, 

megmosott alapanyagot használtak. János 
mindig az apja mellett tüsténkedett, és min-
denben segített. A gyermekkorban tanultak 
pedig mélyen rögzülnek a memóriában, és ál-
talában örökre megmaradnak. Így járt ezzel 
riportalanyom is. Elemibe Tótiban járt, majd 
tizedik osztályig Margittán folytatta tanulmá-
nyait. A szakközépiskolát Temesváron fejezte 
be, autó-villanyszerelői szakon. A szakdiplo-
ma mellett az autóvezetői jogosítványt is meg-
szerezte. Kezdetben gépkocsivezetőként dol-
gozott Temesváron, majd az almaszegi (Bihar 
megye) szénbányában. 1986-ban került újra 
közelebb szülőfalujához: az áramszolgáltató 
vállalat margittai kirendeltségének ügyfélszol-
gálatán kapott állást. Egy év múlva megnő-
sült, házasságából egy leány- és egy fiúgyer-
mek született.

Új fejezetet nyitott életükben az is, hogy 
2002-ben Lőrincz János úgy döntött, vállal-
kozóként keresi meg mindennapi kenyerüket. 

Két pincelovag  
egy családban

A pálinka mint ősi magyar ital hozzátartozik 
mindennapjainkhoz, ünnepségeinkhez. 
A jól elkészített, mértékkel fogyasztott 
gyümölcspárlatok egészség szempontjából is 
ajánlottak. Köztudott, hogy mindenki a saját 
pálinkáját dicséri, szerinte az a legjobb. Éppen 
ezért kell a döntést szakmai zsűrire bízni, 
amire a pálinkaversenyek és -fesztiválok adnak 
megfelelő alkalmat.

Lőrincz János

(folytatás a következõ oldalon)
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Lovagok 
bevonulása  
a keceli 
templomba

Szódavíztöltőt hozott létre a tóti szülőházában, 
és mind a mai napig sikerrel üzemelteti. Mivel 
vállalkozóként a maga ura volt, és szabadab-
ban oszthatta be munkaidejét, elhatározta, fel-
eleveníti a gyermekkorban tanultakat, és foly-
tatja a pálinkakészítést, amit már nem tiltott 
törvény. 2007-ben vásárolt egy üstöt, a szü-
lői ház egyik helyiségében állította üzembe, és 
hozzákezdett a pálinkafőzéshez, immár szak-
szerű eszközökkel. Változatlanul a kertjükben 
megtermett gyümölcs volt az alapanyag. Sa-
ját használatra készítette a finomabbnál fino-
mabb párlatokat, és hogy ismétlődjön a törté-
nelem, leánya segédkezett neki.

Nem a mennyiségre, hanem a minőségre 
összpontosítottak. Ismerőseik, barátaik, akik 
kóstolták pálinkáikat, dicséretükkel igazol-
ták, hogy jó munkát végeznek. Főzeteik szé-
pen elálltak pincéjük hordóiban, minőségük 
az évek teltével nem változott, sőt az öregedés 
jót tesz a pálinkának. A 2017-es monospetri 
borkóstoló versenyen találkozott Lőrincz Já-
nos a hegyközkovácsi Papp Zoltánnal, aki pá-
linkakóstolókat szervez, és utóbbi arra biztat-
ta, vigye el italait ezekre a megmérettetésekre. 
Lőrincz megfogadta a tanácsot, és elsőre hét 
pálinkával nevezett be három kategóriában: 
borpárlat, törköly és gyümölcspálinka. Őt ma-
gát is meglepte, hogy kiemelkedő pontszám-
mal mindegyik itala dobogós helyen végzett. 
Jólesett az elismerés, jót tett az önbizalmá-
nak, és ugyanebben az évben a létavértesi 
(Magyarország) pálinkaversenyen is bemutat-

ta termékeit. Onnan két arany, két bronz és 
három ezüst minősítéssel tért haza.

Egyértelmű lett, hogy amit csinál, azt jól 
végzi, és érdemes folytatnia. Szélesítette az 
ízvilágot, és birsalmából, sőt déligyümölcsből 
is készített párlatot. Fehérborból főzött párla-
tait pedig kökénnyel ízesítette, ez újdonságnak 
számított, de értékelték a versenyeken. Eddig 
12 ízt próbált ki, és ez a szám valószínűleg na-
gyobb lesz a következő évek során. 2011-es 
évjáratú borpárlatával elnyerte a Nagy Arany 
díjat, mely a kategória fődíja volt. 2018-ban 
a magyarországi Kecelen a Magyar pálinka 
hete elnevezésű Kárpát-medencei pálinka- és 
párlatversenyen díjazták az érlelt szilva-, tör-
köly- és ágyas köményes pálinkáját. A szak-
mai zsűri mellett a társadalmi zsűri is különdíj-
jal jutalmazta.

A társadalmi zsűrit a részt vevő pálinka-
főzők alkotják. Ennek taglétszáma elérheti a 
100 főt is. Lőrincz János munkájának méltó 
elismerése volt, hogy pálinkalovagi címmel 
tüntették ki. Az oklevelet ünnepélyes keretek 
között a keceli Szentháromság-templomban 
vehette át a lovagrend nagymesterétől. Lo-
vagrendi tagként nemzetközileg elismert szak-
ember lett, így 2018-ban már zsűritagként 

Két pincelovag egy családban
(folytatás az előző oldalról)

Lőrincz Anita

Ø
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Lőrinczék nedűi 
számos elismerést 
szereztek

A pince

Lovagi oklevelek

kapott meghívást a Szilágybagoson megren-
dezett „Férfinap” pálinkakóstoló versenyére. 
Ennek a versenynek sem kellett nélkülöznie 
a Lőrincz-féle párlatokat, mivel időközben le-
ánya, Anita eltanulta édesapjától a mestersé-
get, és saját párlataival nevezett be.

Anita 2016-ban készítette első pálinkáját, 
cseresznyéből, és azóta folyamatosan bőví-
ti az ízskálát. Úgy látszik, méltó utód lesz, hi-
szen cseresznye- és törkölypálinkája dobogós 
lett, sárgabarack-pálinkája pedig megkapta a 
fődíjat.

Lőrincz János a 2019-es keceli megméret-
tetésen is tarolt, hiszen mind a hét beneve-
zett itala díjat nyert. Diólikőrje arany minősí-
tést kapott, érlelt borpárlata (konyak) pedig a 
társadalmi zsűri arany különdíját nyerte el. Le-
ánya is részt vett a versenyen saját párlataival. 
Kökény- és törkölypálinkája bronz minősítést 
kapott. Ennél is nagyobb megtiszteltetés volt 
az, hogy ő is pálinkalovagi oklevelet kapott, a 
hölgyek esetében ez pincekirálynői címet je-
lent. Az elismerést szintén a templomban ad-
ták át, ünnepélyes keretek között.

Az eredmények és a lovagi címek apát és 
lányát motiválják, szinte kötelezik a további 

munkára. Mindkettőjüknek ez a hobbija. Nem 
ipari mennyiségben készítik a finomabbnál fi-
nomabb párlatokat, csak a saját, a családi és 
baráti kör használatára. A kökény mellett áfo-
nya-, feketeribizli- és hecsedliágyon érlelt pár-
latokat is készítettek, de úgy tervezik, hogy 
újabb ízeket próbálnak ki, és a minőséget még 
magasabb szintre emelik.

Jelen írásban az elnyert díjaikból csak sze-
melgettem, hiszen okleveleik több asztalt is 
beterítenének. A pálinka mellett a család-
fő szívesen készít finom borokat is, s azokkal 
szintén arany és ezüst minősítéseket ért el. Az 
évek során valószínűleg fogunk még hallani 
pálinkás és boros berkekben a Lőrincz névről.

Szőke Ferenc
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A festő, grafikus egyik meghatározó tagja 
a Tibor Ernő Galéria (TEG) alkotói közössé-
gének. Születésnapja előtt egy nappal, janu-
ár 15-én Telnek az évek címmel nyílt egyéni 
kiállítása a Kanonok sori pincegalériában: ré-
gebbi és új alkotások, ízelítő az elmúlt húsz év 
terméséből.

„Gyermekkoromban mindig anyukámat 
nyaggattam, hogy rajzoljon nekem. Ő nem 
nagyon tudott rajzolni. Aztán én kezdtem el 
rajzolgatni. Mind többet és többet. Nemegy-
szer előfordult, hogy anyu munkahelyén leraj-
zoltam a kollégáit. Az egyik munkatársa him-
lőhelyes volt. Én valósághűen ábrázoltam őt, 
ragyásan, lyukakkal az arcán. Anyukám kor-
holt később, hogy nem kellett volna, de a kol-
légája azt mondta, jó lett a kép. Mihályfalván 
nem volt középiskola akkoriban, úgyhogy a 
székelyhídi Petőfi Sándor Gimnáziumba jár-
tam, ott is érettségiztem. Már középiskolás di-
ákként elhatároztam: képzőművész szeretnék 
lenni. Hogy érettségi után miért is nem je-
lentkeztem képzőművészeti egyetemre? Nem 

olyan idők voltak azok. Az édesanyám egy 
pincében hozott a világra 1945 januárjában. 
Voltak nehéz és persze szép éveink. Amikor 
leérettségiztem, a kolozsvári egyetem festé-
szet szakán csupán öt hely volt, abból egy-ket-
tő különféle fontos elvtársak protezsáltjainak 
fenntartva. Nem lett volna esélyem. Szüleim 
sem támogatták, hogy képzőművész legyek, 
féltettek a művészlét bizonytalanságától. Nem 
mertem ellenkezni. Rajztanárira bejutottam 
volna, de nem akartam tanár lenni, mert az 
idő tájt az a szokás dívott, hogy a pedagógu-
sokat kihelyezték az ország másik szegletébe, 
minél messzebbre a szülőföldjüktől, én pedig 
itthon akartam maradni. Így aztán az építé-
szeti technikumot végeztem el Váradon. Há-
roméves képzés volt, szinte mérnöki színvo-
nalú. Osztályelsőként végeztem. Elhelyeztek a 
Construcţii Bihornál, 31 évig, nyugdíjba me-
netelemig dolgoztam ott különböző poszto-
kon. Persze a vállalatnál nem lehetett festeget-
ni. Egyszer történt meg, hogy karikatúrákat 
felejtettem a rajztáblámon. Meglátta a főmér-
nök, rögvest leteremtett, hogy ez itt munka-
hely, nem szórakozás. Alig vártam, hogy sza-
bad legyek, és festhessek kedvemre, s minél 
több időt szánhassak a képzőművészetre” – 
mesélte Popon Krisztina a Tibor Ernő Galé-
riában, a tárlatnyitó másnapján, éppen a szü-
letésnapján.

Játék a színekkel
Kék pitypangok, rozsda- és karmazsinvörös 
álomképek, mohazöld és halványbarna dombok, 
sejtelmesen pompázó virágok, régi városok 
varázsa, foltokból, színekből formálódott 
zenebohóc gazdagítja az érmihályfalvi 
születésű, Nagyváradon élő Popon Krisztina 
képzőművészetét. Szeret kísérletezni, a színekkel 
játszani.

Popon Krisztina a márciusban harmincadik 
születésnapját ünnepelő Tibor Ernő Galériában

Zenebohóc
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A régi város

Mindvégig megmaradt vonzódása a kép-
zőművészethez. Elvégezte a váradi művésze-
ti népiskola (a mai Francisc Hubic Művészeti 
Iskola) grafika szakát. Komoly képzés volt egy 
nagyszerű művész-tanárral, aki nem volt más, 
mint Mottl Román. Ebben a művészeti isko-
lában, Mottl Román jóvoltából szerette meg 
Krisztina az akvarellt. Mottl fantasztikus akva-
rellista volt, lehetett tőle tanulni sok jót.

A családalapítás ideje is elérkezett. Krisztina 
megtalálta élete párját, férjhez ment, jöttek a 
gyermekek. Szinte csak a családnak élt. Majd-
nem húsz év kihagyás után, 1990 januárjában 
fölfigyelt egy felhívásra az újságban: megbe-
szélésre hívták az amatőr képzőművészeket a 
Szakszervezetek Művelődési Házába. Nosza, 
Krisztina is elment a találkozóra. Akkor a gye-
rekek már nagyocskák voltak. Két kör alakult: 
a Nem Hivatásos Képzőművészek Egyesülete 
és a Tibor Ernő Galéria. Popon Krisztina ak-
kortájt senkit sem ismert ezekből a művész-
körökből, hisz nem járt el sehová, lefoglalta 
a család. Ő a Nem Hivatásos Képzőművé-
szek Egyesületébe került, ahol nagyon komoly 
munka folyt. A félixfürdői Crişana szállóban 
felajánlottak nekik egy kiállítótermet. „Ez ki-
hívás volt, jó alkalom arra, hogy megmutas-
suk magunkat. Ahogy Ady írta: »Szeretném 
magam megmutatni«. Annyira igaz ez az al-
kotó emberekre. Rengeteget dolgoztunk ak-
koriban. Nyaranta Tenkén táboroztunk, majd 
Barátkán, Sonkolyoson. Sok turista járt a 
Félixfürdőbe. Látogatták a kiállításainkat, vet-
tek képeket is. Nem telt el úgy hét, hogy ne 

telefonált volna a recepciós: pénz állt a ház-
hoz. Volt érdeklődés és sikerélmény. Aztán le-
csengett a dolog. Az egyesület végül 2005 kö-
rül feloszlott.”

Popon Krisztina ’98-ban csatlakozott a Ti-
bor Ernő Galéria alkotói csoportjához. „Bi-
zony, huszonkét esztendeje vagyok itt. Ezt is 
ünnepeltem most a tárlatommal. A galériában 
elejétől fogva jó hangulat volt. A célunk az, 
hogy fejlődjünk, haladjunk. Van, amikor jobb, 
van, amikor kevésbé jó munkák születnek, de 
igyekszünk, és kell az önkritika is, hogy to-
vábbléphessünk. Évente minimum két közös 
kiállítása van a csapatnak. Alkotótáborok is 
összejönnek, például Kismarján, majd Mics-
kén. Adódnak egyéni meghívások is. A szü-
lővárosomban, Érmihályfalván többször részt 
vettem a Patai István vezette tematikus alko-
tótáborokban (kék szín; Pasolini-filmekből me-
rített inspirációk stb.). Volt nekem is kék kor-
szakom, vörös korszakom. Nagyon spontánul 
festek. Visz valami felsőbb erő. Ezért szeretem 
az absztraktot is, illetve a monotípiákat. A vé-
letlen nagyon fura dolgokat tud kihozni egy-
egy alkotás során. A tiszadobi alkotótáborban, 
ahol nádfedeles házban laktunk, sokat mono-
típiáztunk Bányai Szabados Katalinnal (a TEG 
közösségének szintén oszlopos tagja). Ba-
rátságok is köttetnek ezekben a táborokban. 
Egyik alkalommal lengyel művészekkel barát-
koztunk össze, ők a TEG-ben is kiállítottak.”

Kedvence az akvarell, ám sokféle techniká-
val és többféle műfajban dolgozik. Táj- és vá-
rosképek, virágcsendéletek mellett absztraktot 
is alkot. A félixfürdői csapat tagjai közül min-
denki olajjal festett a művésztelepeken. Krisz-
tina azt a technikát is megtanulta. Az akrillal 
pedig gyorsan lehet dolgozni. „Spontán va-
gyok minden technikában. Ahogy Mottl taní-
totta: gyorsan és frappánsan kell festeni.” Az 
absztrakt képek esetében szintetizál, levonja a 
lényeget, inkább gondolatokat fest meg. Több 
képe is megihlette Tóth Ágnest, akihez öt év-
tizedes barátság fűzi; a költő, író, újságíró a 
vernisszázson fel is olvasott ezekből a verse-
iből.

Hogy mi ad ihletet? „A színeket imádom. 
Csodálatos színű festékeket kaptam a lányom-
tól. Ez a játékom. Ez az aktív kikapcsolódá-
som. Mindent szeretek, ami festészet. Renge-
teg festőanyagom és tervem van. Szeretnék 
különféle stílusokat kipróbálni. Annyira izgal-
mas ez, hogy nem lehet abbahagyni. Mindent 
ki kell próbálnom, mint a gyermeknek.”

Tóth Hajnal
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Az első munkanap igazán jól indul, a kez-
dők lelkesedésével látok neki a teendőknek. A 
brigádos ügyel arra, hogy magyar fiúkhoz osz-
szon be, elkerülve a kommunikációs zavarból 
fakadó félreértéseket. Arnolddal és a magam-
ban csak „piszkafának” becézett vékonypén-
zű, langaléta fiúval jókora kézikocsiért me-
gyünk. Még üresen is elég húzni-tolni. Nem a 
mérete, hanem a csapágyhibás kerekek miatt 
boldogulunk nehezen vele, azok, mint egy ré-
szeg, ide-oda löttyenve forognak. Feladatunk a 
földdel töltött ültetőládák széthordása, sorok-
ba helyezése a több száz négyzetméteres üveg-
házban. Ehhez kell a kocsi.

Miután a tápozott föld eléri az optimális pa-
ramétereket, a ládákba kerülnek a kiültetésre 
szánt földieper-palánták. A bejárat előtti, ál-
talam eddig soha nem látott monstrum arra 
szolgál, hogy az egyik oldalán beadagolt üres 
ládákat a túlsó felén immár tápozott földdel 
megpakoltan pottyantsa ki. Szaporáznunk kell 
a munkát, mi sokkal nehezebben bírjuk szuflá-
val, mint a „vasszörnyeteg”. Kocsira fel a ládá-
kat, majd húzni-tolni, aztán nagy precizitással 
szép sorjában lepakolni a megadott helyre. Eb-
ből áll az első napi munkám. Friss erővel, lel-
kesedéssel kezdek neki, úgy tűnik, jól bírom, 
majd a másnap reggelre jelentkező izomláz 
épp az ellenkezőjéről próbál meggyőzni. Si-
kerrel.

Munka közben nem sokat lehet beszélgetni, 
nem is a feletteseinktől való megrovástól tar-
tunk, a munkatempó nem teszi lehetővé a te-
referét. A szünetekben már elkezdődhet az is-
merkedés. Arnold Máramarosból érkezett, már 
több éve gyűjtik a pénzt feleségével, Elisszával, 
aki szintén itt dolgozik a farmon. Szatmár me-
gyei születésű, szorgalmas, talpraesett fiatal-
asszony. Mindenképpen haza akarnak menni, 
amint összejön a biztos kezdethez szükséges 
összeg; a feleség képesítése okán egy elegáns 
fodrászszalonról álmodik. A későbbiek során 
több alkalommal is igénybe vettem a segítsé-
güket, önzetlenül mellettem álltak a kritikus 
helyzetekben.

„Piszkafának” szándékosan nem írom le a 
becsületes nevét, sem azt, hogy Erdély melyik 

szegletéből érkezett Angliába, mert nem aka-
rom sem megbántani, sem pedig megszégye-
níteni a róla kialakult véleményemmel. Viszont 
szükségesnek látom szólni róla, mert tipikus 
megjelenítője a most felnőtté váló nemzedék-
nek. Persze ez így csak sarkítva igaz, hisz több 
embertípus különböztethető meg ezen a kor-
osztályon belül is. Ő csak azért más, mert „új-
donságnak” számít, most feltörő korjelenség-
nek. Nyurga gyerek, a tanulást sosem szerette, 
mondja, a pénzt, a bulizást annál jobban. Ebéd 
közben kabátjának kapucniját hátrabillenti, li-
lás-vöröses taréjfrizurája láttán szó szerint tát-
va marad a szám. Mindehhez kiegészítésként 
társul az elülső három foghíj, ami szabad szel-
lőzést biztosít a szájüregnek. Fiatal barátom fá-
radtnak látszik, nehéz hétvégén lehet túl, egy 
üveg whisky és a járulékos kísérő sörök hatása 
láttatja lenyomatát. Nála a pénz nem számít, 
osztja meg világnézetét, közben nagyot ser-
cint, két méterre száll a köpet. Kissé félresike-
rül a produkció, a hiányzó fogak okán a mell-
kasán is landol a nyálból. Egyikünk rákérdez: 
kábszert nem szívtál? Áh, most nem, elfogyott 
– jön a válasz. Közben felpattintja az energia-
ital dobozának tetejét. Ezzel is keményen rom-
bolja az egészségét, napi három-négy dobozzal 
magába önt. Persze, fiatal még, úgy érzi, követ-
kezmények nélkül mindent megtehet a testével.

Engedékenyebbre fogom magam, pelyhe-
dző bajszú suttyóként mi sem cselekedtünk 
másként. Nyilvánvalóan akkoriban sokkal 
lájtosabb dolgokkal lehetett vagánynak tűnni. 
A mi időnkben is volt kordivat: akinek nem volt 
vállig érő haja, arra csak lefitymálva tekintet-
tek a lányok. No meg csípőnadrág akkora tra-
pézszárral, hogy amerre elhaladtunk, seper-
tük vele a járdát. Manapság már nem szokás, 
de régente télen minden férfiember jégeralsót 
viselt. A cseperedő legények kényszeredetten 
bújtak bele a jó meleg alsónadrágba. Ezzel jó-
magam is így voltam. A látszat kedvéért eleget 
tettem az elvárásoknak, nem is tehettem mást, 
mert akkor nem kaptam volna engedélyt a va-
sárnap délutáni csatangolásra. Mielőtt elindul-
tam volna a barátokhoz, még hátramentem a 
szénaszínbe, s ott megszabadultam a jégeralsó-

Munkavállalók (7.)
Múltban és jelenben
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tól. Egész este dideregtem a vékonyka nadrág-
ban, mert akkoriban a téli esték még mínusz 20 
fok alattiak voltak. De nem számított, a lényeg, 
hogy a jégergatya-nélküliség mint a legénnyé 
válás egyik státusszimbóluma, már rám is ér-
vényes volt. Baj csak akkor történt, ha haza-
tértemkor elfelejtettem visszavenni a lábravalót.

Faluhelyen mindenkinek megvolt a bará-
ti köre, így nekem is. Igazán nagyfiúnak ak-
kor kezdtünk számítani, amikor édesapánk 
vasárnap délutánonként kölcsönadta a pince 
kulcsát, hogy meghívhassuk barátainkat egy 
pohár borra. Az első ilyen emlék mélyen be-
leégett emlékezetünkbe. Mi tagadás, néha mi 
is túlzásba vittük, egyikünk-másikunk többet 
ivott a kelleténél. Ha észrevettük, hogy a pin-
cesoron mások is vannak, akkor gyakorta ösz-
szeverődtünk borkóstolóra, s a vége mindig 
nótázás lett. A közösségformálás, a magyar 
nóták, népdalok életben tartása szempontjá-
ból értékelhető mindez.

Történt egyszer, még apám mesélte – má-
soktól úgy hallottam, hogy éppenséggel ő volt 
az elkövető –, hogy két legénynek ugyanaz a 
leány tetszett meg. Az esti bál előtt egyikük 
fondorlatos szándékkal a konkurens legényt 
nógatni kezdte, hogy igyanak meg együtt egy 
pohár bort kurázsierősítés végett. Az első po-
hárürítés után a vendéglátó legény jelezte, 
hogy azonnal jön, ki kell mennie könnyíteni 
magán. Amint kiment, nagy hirtelen ráfordí-
totta a zárat, a bent sopánkodó falubeli a pin-
cében maradt. Hogy meddig? Hát egészen 
másnap reggelig, a bál végeztéig. Gonoszság-
nak vagy csak furfangos legénycsínynek minő-
síthető az eset, nem tudom. De talán épp ezen 
a bálon dőlt el, hogy ki lesz az én édesanyám.

Sokféle heccelődés megesett akkoriban. 
Egyik alkalommal szintén a pincében voltak a 
legények. A gazdafiú sopánkodott, hogy eltör-
te a poharat, és elfelejtett másikat hozni. „Szá-
razon” mégsem mehetnek haza, ezért kény-
telenek lesznek üveglopóból inni – győzködte 
a többieket. Leguggolt az első legény, szájába 
vette a lopószárat. Ekkor nagy hirtelenséggel a 
másik végébe belefújt a sunyi gazda. Egy nye-
léssel ki is ürült a lopó. Ez közel egy liter bort 
jelentett. Az „áldozat” eleinte még füstölgött, 
de amint a bor hatni kezdett, a harag is oda-
lett. A többiek jót nevettek a mókán, soha nem 
fordult haragba az efféle heccelődés.

A kábítószeres cigaretta és egyéb drogok 
használata nem egyedi az angol tájon. Mond-
hatni, „munkaeszköz”, a termelést erősíti. Me-
sélik, hogy nyáron, amikor a munka dandárja 

zajlik, már nem óradíjas a fizetés, hanem a tel-
jesítmény függvénye. A gyors kezű munkások 
ilyenkor többet keresnek, mint a munkaveze-
tők. Látva csodálkozásomat, újsütetű kollégáim 
még inkább belelendülnek mondandójukba. Az 
évek óta visszatérő eperszedők közül többen is 
nyúlnak stimuláló szerekhez, ami meg is lát-
szik a teljesítményükön. Ők nem tudnak leáll-
ni a munkával, éhségérzetük sincs, ebédszüne-
tet kihagyva, reggeltől estig képesek dolgozni.

Azért arra ügyelnek a felettesek, hogy mini-
malizálják a meggazdagodás esélyeit, ezt köny-
nyűszerrel megoldják a napi munkanorma fel-
emelésével. Ebből gyakran elégedetlenség is 
származik, de aztán némi morgás után lecsilla-
podnak az indulatok. A cég első éveiben jutott 
csak kenyértörésig a munkaadó és a munkát 
vállalók közötti bérvita. A tulajdonos Magyar-
országról hozott magának feleséget, így kézen-
fekvő volt, hogy az első munkásokat is onnan 
toborozták. Egy idő után azok béremelést kö-
veteltek, de nem kaptak. Így szakadt a babaru-
ha, azóta többnyire csak bolgárok, románok és 
erdélyi magyarok dolgoznak a farmokon.

Nehéz napja lehetett a csapatnak, mert a 
folyosókon teljes csend honol. Először illen-
dőségből visszavonulót fújok, de aztán még-
is egy rövid zuhanyzás erejéig meggondolom 
magam. Automata itt minden, kérem. Ahogy 
belépek a vizesblokkba, az ajtó mellett négy 
számozott gomb található, a négy fürdőfül-
ke vízellátásához. Találomra megnyomom az 
egyiket. Már a kibuggyanó gőz is gyanúval tölt 
el, jó az óvatosság alapon csak a kezem fejét 
forrázom le. Hiába kutakodok hőt szabályozó 
kütyü után, mert nincs. Tapasztalat kell ehhez 
a javából. Majd később tudom meg, hogyan le-
het füröcskézni biztonságosan.

A módszer egyszerű: a víz felhevül kopasz-
tásnyi hőmérsékletűre, majd, ahogyan fogy a 
tartályból, illetve töltődik újra hideg vízzel, ak-
ként változik a hőmérséklete is. A tapasztal-
tak ismerik az áthidaló megoldást, megenge-
dik egyszerre az összes fülkében a vizet, és így 
röpke öt perc alatt élvezhetővé válik a vízsu-
gár. Viszont további gondot jelent a másik vég-
let is, amikor kellemesen zuhanyozol, és azon 
veszed észre magad, hogy egy idő után der-
mesztő hideg víz ömlik a rózsából, mert köz-
ben kiürül a tartály. Ilyenkor azon bosszan-
kodik az ember, hogy ennél még nagymama 
fateknőjében is jobb volt tisztálkodni kisgyer-
mekként. Nem is beszélve a vászonkendőről, a 
vele való dörzsölés átmelegítette a testet.

D. Mészáros Elek
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Ifj. Rimanóczy munkája  
a Zöldfa utcai áruház is

Így nézett ki 
eredetileg Deutsch 
K. Ignác üveg- és 
porcelánáruháza

A XX. század hajnalán az építésztársadal-
mat a történeti stílusok tagadása mellett a 
gyökeres megújulás óhajtása vezérelte. Az új 
stílustörekvéseket a szecesszió gyűjtőfogal-
mával szokták jelölni annak ellenére, hogy 
ez nem egységes stílus. A szecesszió híveinek 
felfogásában ugyanis csupán a történeti stílu-
sok tagadása a közös, a továbblépést azonban 
többféleképpen képzelték el. Amit a minden-
napi használatban szecessziónak nevezünk, az 
e stílus egyik irányzata által bőven alkalma-
zott díszítés. Erre mondták a szecesszió bírá-
lói azt, hogy miközben a történeti stílusokra 
jellemző épületdíszek a szerkezetből adódnak 
s éppen ezért szervesen hozzátartoznak az 
épülethez, addig a szecessziós díszítések falra 
vannak applikálva, többségük nyugodtan le-
szedhető anélkül, hogy az épületben kárt ten-
nének ezáltal.

Szecessziós stílusban

Ma már, több mint egy évszázad távlatá-
ból, nem kérdőjelezhető meg a szecessziós 
stílus létjogosultsága, illetve az, hogy az eb-
ben a stílusban alkotó, valóban tehetséges 
építőművészek nem feledkeztek meg az alap-
rajz fontosságáról, miközben korszerű funk-
cionális és szerkezeti megoldásokat követtek 
és függetlenek voltak az alkalmazott orna-
mentikától. Nagyjából ugyanez mondható el  
Deutsch Károly Ignác Zöldfa utca 4. szám 
alatti üveg- és porcelánáruházáról is, ugyanis 
a telken levő régebbi ház részbeni felhaszná-
lásával építették fel ezt az emeletes, szecesszi-
ós díszítésű, hármas ívelésű oromzattal ellátott 
üzletházat. A teljes homlokzati falfelületet népi 
(tulipán, pávaszem, varrottas stb.) motívumok-
ból ihletődő gazdag díszítés borítja. Az 1970-
es években e műemlék épület felújításakor a 
restaurálásnak sajátos módját választották: a 
facadizmust – azaz csak az utcai homlokza-
tot hagyták meg, mögötte az egész épületet 
lebontották, és vasbeton szerkezettel újjáépí-
tették. A homlokzati virágdíszek nagy részét is 
újraöntötték, majd kiszínezték, de azok azóta 
kifakultak. Nemrég Pafka Ernő építész ter-
ve nyomán teljesen megújult ennek az ingat-
lannak a homlokzata. Ezúttal a tervező a szí-
nes virágok helyett egy sokkal visszafogottabb 
változatot választott, amely jobban igazodik a 
szomszédos épületekhez.

A szakirodalomban sehol sem szerepelt az, 
hogy ki volt ennek az ingatlannak a tervező-
je, de az építésének ideje is bizonytalan volt: 
valamikor 1906 és 1909 közé helyezték. Jó-
magam minderről így írtam: „Ez az egyike 
azoknak a jelentős váradi ingatlanoknak, ame-
lyeknél a tervező személyére vonatkozó doku-
mentum eddig nem került elő, de még egy ko-
rabeli újságcikk sem írt róla. Némi segítséget 
jelentett az, hogy tudható: Deutsch K. Ignác 
Fő utcai házát Sztarill Ferenc tervezte és épí-
tette 1909-ben. Ennek alapján joggal feltéte-
lezhető, ha a kereskedő a háza építését Sztarill 
Ferencre bízta, akkor őt tarthatta alkalmasnak 

Mindeddig a szakirodalom is bizonytalan volt 
abban, hogy ki tervezte Deutsch Károly Ignác 
Zöldfa utca 4. szám alatti egykori üveg-  
és porcelánáruházát. Mára megoldódott a kérdés 
Lakatos-Balla Attila levéltári kutatása nyomán.



arra is, hogy üzletházát is elkészítse. Egyéb-
ként az üzletház építési éve is bizonytalan, a 
szakirodalom szerint valamikor 1906–1909 
között készülhetett. Feltételezésünk szerint in-
kább 1909-ben, mint előbb. Ugyanis 1910 ja-
nuárjában már hirdették ezt az üzletet a nagy-
váradi sajtóban, de előtte még nem. A másik 
érv, amely az utóbbi időpont mellett szól, 
hogy Deutsch 1909-ben megvásárolta a fe-
keteerdői üveggyárat, s ez nagyarányú fejlesz-
tést eredményezett, többek között szükségét 
láthatta egy korszerű, új üzletnek is. Első sze-
rényebb üzlete az ő tulajdonában lévő, Szent 
László térre néző sarki házban volt.”

Utólag, Lakatos-Balla Attila levéltári ku-
tatásai nyomán elmondható, hogy téved-
tem, az üzletház tervezője és kivitelezője is ifj. 
Rimanóczy Kálmán volt.

A levéltári tervrajzok titkai

A nagyváradi Partiumi Kiadó 2014-ben 
adta ki Lakatos Attila és Balla Tünde Város-
építők. A két Rimanóczy Kálmán középüle-
tei, bérházai és városi palotái című könyvét, 
ebben a Román Nemzeti Levéltár Bihar Me-
gyei Fiókjának nagyváradi archívumában foly-
tatott kutatásaik eredményét összegezték. Így 
akadtak rá a Városi Tanács 562. iratcsomójá-
nak 193. lapjánál a Deutsch K. Ignác Zöldfa 
utca 4. szám alatti üveg- és porcelánáruházá-
nak szánt ingatlan tervrajzára. Itt egyértelmű-
en ifj. Rimanóczy Kálmán neve szerepel ter-
vezőként és kivitelezőként is: 1903. május 
2-án szignálta a tervrajzot, az építkezési enge-
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Az egykori áruház 
Pafka Ernő 

felújítási terve 
nyomán

Az épület 
főhomlokzatának 
egyik jellegzetes 
motívuma

délyt 1903. május 6-án adták ki. Ennek alap-
ján elmondható, hogy még ebben az évben 
felépült az üzletház, de legkésőbb 1904-ben.

A már említett könyvben a szerzők az át-
tanulmányozott tervrajzok alapján megállapí-
tották: „A földszinten egyetlen üzlethelyiség, 
az emeleten egy iroda és raktárhelyiség ter-
ve szerepel. A falsík érdekes vonalvezetésű, 
Várad szecessziós építészetében egyedülinek 
számító növényi ornamentikáját csak vázlato-
san, a mai állapotot alig emlékeztetően ábrá-
zolja.”

Máig arról sem tudott a szakirodalom, hogy 
a két Rimanóczy a már ismert ingatlanok mel-
lett másokat is tervezett, illetve kivitelezett. A 
fent említett könyvben az alábbi, általuk terve-
zett ingatlanok is szerepelnek:

– Id. Rimanóczy Kálmán 1887-ben elkészí-
tette a Szent László tér 6. szám alatti, Mol-
nár Lajos-féle gyógyszertár épületének hom-
lokzati átalakítási tervét. Az eredetileg még a 
barokk vagy klasszicista korban épült ingatlan 
eklektikus stílusú homlokzatot kapott, s az vél-
hetően valamikor az 1930-as években nyerte 
el mai képét;

– A Kossuth utca 12. szám alatti, 1878-ból 
való káptalani bérház is id. Rimanóczy Kál-
mán nevét dicséri, akárcsak a Kőfaragó (ma 
Nicolae Jiga) utca 34. szám alatti Racsek-ház 
1891-ből vagy a Rhédey kerti sportpavilon 
1895-ből.

– A Kőfaragó utca 61. szám alatti épület, 
egykor a Nagyváradi Nőegylet Női Menhá-
za, 1905-ből, ifj. Rimanóczy Kálmán munká-
ja. Úgyszintén ő készítette el ugyanabban az 
évben a Fő utca 10. szám alatti Stern-palota 
egyszerűsített tervét, amely eredetileg Komor 
Marcell és Jakab Dezső nevéhez fűződött.

Péter I. Zoltán
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Két keréken
Nappalok és éjjelek

lektűr

2020. február

Zaklatott, nyugtalan éjszakái voltak, so-
kat forgolódott az ágyban. Munkahe-
lyi problémái voltak álmában, különbö-

ző feladatokat bíztak rá, s nem mindig sikerült 
maradéktalanul megoldania őket. Ilyenkor 
megizzadt, kiverte a verejték. Pedig álmában 
még megvoltak a lábai.

Ha mégis sikerült jó munkát végeznie, bol-
dog, elégedett volt.

Az ébredés, a nappal azonban mindig szo-
morú volt, ráébredt a szomorú valóságra, 
hogy hiányoznak a lábai. Hogy lefoglalja ma-
gát, elfelejtse a szomorú valóságot, beült két-
kerekű kocsijába, amelyet kézzel lehetett haj-
tani, járta az utcákat esőben-sárban, rekkenő 
hőségben.

Rájött, hogy amikor még ép volt és dolgo-
zott, sok mindent nem vett észre. Nem érezte 
tavasszal a kisarjadt fű illatát, nem vette észre, 
hogy a betonrengetegből kihajtott egy fűszál, 
nem vette észre a szemerkélő esőben össze-
bújó szerelmespárokat, a sétáló idős embere-
ket, akik kézen fogva andalognak a bágyadt 

novemberi napsütésben. Nem vette észre a vi-
dám, kacagó embereket, de azokat sem, akik 
olyan gondterhelten mentek el mellette, mint-
ha az egész világ baját hordanák a vállukon.

Igen sok mindent nem vett észre, sokszor 
nem vette észre a vészjelzéseket. Sokat dol-
gozott, esti iskolába is járt, a felesége ilyenkor 
odahaza volt, unatkozott, mondta, hogy isko-
la után menjenek el a vendéglőbe szórakozni. 
Neki nem volt kedve. Most sem vette észre fe-
lesége kiábrándult, csalódott tekintetét.

Ha akkor észreveszi, nem következett vol-
na be a tragédia.

Egyik este korábban ment haza a parkon 
keresztül. Hideg szél fújt, őszi levelek hulltak 
le a fákról nagy zörejjel az esti csendben. Egy 
pár bukkant elő összeölelkezve, összefonód-
va az egyik sétányon. Nem akart hinni a sze-
mének, megismerte a feleségét az egyik kol-
légájával, akit sokat emlegetett, hogy micsoda 
talpig férfi. Nem vette észre ezeket a tudatos 
vagy tudattalan megjegyzéseket.

– Gyere haza, mert megfázol! – lépett oda 
a feleségéhez, s a vállára tette a kezét.

Másnap reggel zaklatottan, feldúlt lelkiálla-
potban ment munkába, a vasúti sorompónál 
nem vette észre a jelzőlámpa piros jelzését, 
s ráhajtott a sínekre. A vonatot is későn vet-
te észre, és az elgázolta, összeroncsolta az au-
tót s a lábait.

Ismét kiverte a verejték a feltörő emlékek 
megélése miatt.

Még nem akart hazamenni, bár már fáradt 
volt, fájtak a karjai is. Olyan helyeken járt, 
ahol korábban még soha.

Késő este vetődött haza, nehezen kapasz-
kodott fel az ágyába, mély álomba merült. Azt 
álmodta, hogy épek a lábai, és dolgozik. Bol-
dog volt.

Korra reggel hangos szavakra ébredt, talán 
a postás volt.

– Itt lakik az a lábatlan ember? – kérdezte 
valakitől.

– Ép vagyok! – mondta dühösen, és leug-
rott az ágyról. Akkor ébredt rá a szomorú va-
lóságra, amikor nem érte el a kilincset.

V. Szilágyi István



Biharország 39

Fecskék az országúton
Meredek kaptatón tolom a biciklit. Le-

húzódom egészen az országút szélé-
ig, hogy helyet adjak a „cirkálóknak”. 

Mégis olyan közel suhannak el mellettem, 
hogy csaknem érintenek.

Öreg minibusz robog el mellettem, motor-
ja, karosszériája füstöl, olyan, mint egy szágul-
dó gyárkémény.

Sündisznó dugja ki fejét a kanyarban, ami-
kor meglát, visszafordul. Előttem picinyke bo-
gár indul világhódító útjára. Amott egy fecske 
félig az aszfaltba taposva.

Rövid lapos útszakasz következik, átalve- 
tem lábamat a biciklivázon, s óvatosan ta-
posok a pedálba. Jó, hogy már nem érzem  
a lábamban a hasító fájdalmat, hosszabb be-

tegségből lábadoztam. „Rossz előérzetem 
volt – írja ikertestvérem, Károly külföldről –,  
megéreztem, hogy beteg vagy, jönni akar-
tam, gyötört a honvágy, majd belepusztul-
tam.”

Azt mondják, az ikrek megérzik, ha a má-
sikkal baj van.

Meredek lejtő következik. Nem fékezek, ha-
jamat az arcomba fújja a szél, éles nyílként jár-
ja át felforrósodott testemet.

Mit keresett az a fecske az országúton, a 
földbe taposva? Az ő helye a levegőben len-
ne, a magasságban, a kékségben kellene szár-
nyalnia. Picinyke szárnyát holtában is repülés-
re tartotta.

V. Szilágyi István

lektűr

2020. február

A nagyváradi Szigligeti Színház társulatai 
ezúttal is változatos darabokkal, bemutatóval, 
vendégelőadásokkal várják mind a gyermek, 
mind a felnőtt közönséget.

14., péntek 19 óra, Szigligeti Stúdió: 
Lila ákác – Valentin-napi jegyakció;

15., szombat 18 óra, Szigligeti Stúdió: 
Apátlanul;

16., vasárnap 19 óra, Szigligeti Stúdió: 
Catullus;

18., kedd 19 óra, Szigligeti Stúdió: Lila 
ákác;

19., szerda 17 óra, Szigligeti Stúdió: Lila 
ákác;

21., péntek 19 óra, Szigligeti Színház: Ka-
tonaének – bemutató, Nagyvárad táncbérlet;

23., vasárnap 17 óra, Szigligeti Színház: 
Sybill – Tanay Emil-bérlet;

26., szerda 21 óra, Szigligeti Stúdió: 
Amikor a pásztor… – Nagyvárad táncbérlet;

27., csütörtök 19 óra, Szigligeti Stúdió: 
Bányavakság;

29., szombat 17 óra, Szigligeti Színház: 
Semmit se bánok – Papp Magda-bérlet;

29., szombat 19 óra, Szigligeti Stúdió: 
Bányavirág.

A Szigligeti Színház 
februári műsora
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Ápolónőnek készül  
a legszebb szalontai lány
Természetesen a 2019. esztendő sem múlt el 
Nagyszalontán Karácsony Szépe verseny nélkül, 
ezúttal is a város legszebb lányát keresték  
a szervezők. Most Hegedűs Noémi fejére került  
a korona.

Estélyi ruhában a győztes, Hegedűs Noémi

A három legszebb 
lány, középen 

a fődíjas 
szépségkirálynő

A helyi Midesz égisze alatt 1990 óta min-
den évben megrendezik a szép lányok verse-
nyét, az öttagú zsűri pontozással dönt a ver-
senyzők sorrendjéről. Tavaly Hegedűs Noémit 
választották a legszebbnek. A közelmúltban 
beszélgettünk vele a versenyen átélt élménye-
iről és a terveiről.

– Milyen indíttatásból jelentkeztél a ver-
senyre?

– Már rég ki szerettem volna próbálni, 
hogy milyen is egy szépségversenyen részt 
venni, s most gondoltam úgy, hogy eljött az 
ideje. Ebben a döntésben a családom és a ba-
rátaim is támogattak.

– Hogyan készültél fel a versenyre?
– Igazából olyan sokat nem készültem. Pró-

báltam önmagamat adni, olyan ruhadarabo-
kat választani, amelyek kényelmesek.

– Hogyan érezted magad a verseny ide-
je alatt?

– Izgultam azért rendesen, de valahogy 
mindig próbáltam elterelni a gondolataimat.

– Milyen érzés volt, amikor a te nevedet 
mondták ki a verseny végén?

– Reménykedtem, de azért nagyon megle-
pődtem, és egyben nagyon boldog is voltam. 
Miután kimondták a nevem, egyből anyukám-

ra néztem, aki könnyes szemmel állva tapsolt, 
még én is megkönnyeztem. Eszméletlenül jó 
érzés volt látni és hallani, ahogy a barátaim, 
ismerőseim szurkoltak nekem, ezt ezúttal is 
köszönöm nekik.

– Mik a kedvenc elfoglaltságaid?
– A szabadidőmet általában az edzőterem-

ben töltöm. Nagyon szeretek oda járni, mindig 
jó a társaság és a hangulat is. Meg valahogy 
ott mindig ki tudok kapcsolódni.

– Mire vágysz a leginkább?
– A legnagyobb vágyam az lenne, hogy mi-

nél többet utazzak, és minél többet lássak a vi-
lágból.

– Jelenleg mit tanulsz?
– Az Arany János Elméleti Líceum bioké-

mia osztályában tanulok, XI.-es vagyok.
– Mivel szeretnél foglalkozni?
– Szeretnék elvégezni egy ápolónői kép-

zést, és mindenféleképpen az egészségügy-
ben szeretnék majd dolgozni.

– Hogyan képzeled el magad öt év múlva?
– Addigra, remélem, már lesz egy jó állá-

som és egy párom, aki szeret és megbecsül.
– Mit üzennél azoknak a lányoknak, akik 

azon gondolkoznak, hogy 2020-ban bene-
vezzenek a Karácsony Szépe versenyre?

– Azt javaslom nekik, hogy próbálják meg. 
Semmi veszítenivalójuk nincs, ha megpró-
bálják, hisz mindenkinek van esélye a győze- 
lemre.

Balázs Anita



Évet értékeltek  
a szalontai karatésok

A nagyszalontai Shotokan Karate Sportklub, 
hagyományaihoz híven, az év végén gálaesten 
vendégelte meg sportolóit, támogatóit, illetve  
a családtagokat, majd díjazták a 2019-es 
esztendő legeredményesebb karatékáit.
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Az országos, Európa- és világbajnokok

Az elmúlt év 10 
legeredményesebb 
sportolója

Az eseményen megjelent 60 sportoló és 
több mint 50 hozzátartozó jelenlétében a 
klub vezetői kiértékelték a 2019-es esztendőt, 
számba vették az elért eredményeket, majd 
megkapták díjaikat a legeredményesebb spor-
tolók és a legígéretesebb tehetségek.

Számtalan hazai és külföldi versenyen vett 
részt tavaly a Shotoan Karate SK csapata, 
edzőtáborokkal és csapatépítő rendezvények-
kel kiegészítve a versenynaptárt. A gála meg-
nyitó perceiben Pocsai István, a sportolók 
edzője megköszönte a jelenlévőknek az egész 
éves bizalmat, és kiemelte, hogy a sportklub 
számára az eredményeken túl a gyerekek és 
fiatalok fejlődése a fő cél.

Megnevezték az övvizsga díjazottjait, majd 
jutalmazták a 2019-ben országos, Európa-, il-
letve világbajnoki érmeket elnyert sportoló-
kat. Országos bajnoki címet szerzett: Szi-
lágyi Ádám, Alexia Haþegan, Kósa Alexandra, 
Czégé Patrik és Szilágyi Dávid. Országos baj-
nokságon helyezést ért el: Mészáros Eszter, 
Bianca Stupăroiu, Şerban Bora, Varga Ben-
ce és Tudor Andrei Pop. Európabajnok lett 
Kósa Alexandra, illetve helyezést ért el Szi-
lágyi Dávid és Czégé Patrik. Világbajnok lett 
2019-ben Szilágyi Dávid és Kósa Tünde Ale-
xandra.

A folytatásban következett a házi bajnok-
ság nyerteseinek kihirdetése: Bondár Titusz 
és Csillag Bálint fekvőtámaszban nyújtottak 
kiemelkedőt, Marian Paula és Spatz Gergő a 
felülésekben bizonyítottak, Karancsi Emma és 
Szilágyi Ádám pedig guggolásban voltak le-
győzhetetlenek.

A folytatásban következett a Mini Top 10 
és Top 10 eredményhirdetése, különdíjjal az 
ADA Bútorgyár jóvoltából. A Top 10 első he-
lyezettje egy ággyal, a II. helyezett pedig egy 
karosszékkel gazdagodott. A tíz legeredmé-
nyesebb sportoló 2019-ben: 1. Szilágyi Dá-
vid; 2. Kósa Tünde Alexandra; 3. Şerban 
Bora; 4. Czégé Patrik; 5. Szilágyi Ádám; 6. 
Tudor Andrei Pop; 7. Bianca Stupăroiu; 8. 
Varga Bence; 9. Mészáros Eszter; 10. Alexia 
Haþegan.

A legígéretesebb sportolók sorrendje: 1. 
Marian Paula; 2. Ajtai Strass László; 3. Dragoº 
Hurgoi; 4. Iulia Patricia Jambor; 5. Karancsi 
Emma; 6. Andreea Beli; 7. Bene Ariadna; 8. 
Kádár Ferenc; 9. Sebastian Băra; 10. Rikk 
Rómeó és Szabó Nándor.

A csapat rengeteg céllal vág neki 2020-
nak, első lépésként átrendezik a meglévő cso-
portokat, és beindítanak egy kezdő csoportot. 
A Shotokan Karate SK ezúton is köszönetet 
mond a klub segítőinek és támogatóinak, akik 
nélkül tevékenységük nem lehetne ilyen gaz-
dag és sikeres.

Balázs Anita
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A Dorin Costrăº edző által irányított 
váradiak a Bajnokok Ligája selejtezőjében 
vágtak neki a 2019–2020-as idénynek, s alig 
egy lépésre voltak a csoportkörbe jutástól. A 
spanyol Terrasa ellen elveszített (7–10 és 5–6) 
osztályozót követően kerültek át az Eurokupa 
negyeddöntőjébe, ahol újabb ibériai gárdával 
kerültek szembe. A Mataro ellen már jobban 
ment a VSK-nak, hazai medencében három-
gólos előnyre tett szert (10–7), s ebből egy gólt 
megőrzött a spanyolországi visszavágón: azon 
10–8 arányban vesztett a román bajnokság 
ezüstérmese.

A sorsolásra sem panaszkodhatnak a 
váradiak, hiszen a Circolo Canottieri Ortigia 
(az olasz bajnokság ötödik helyezettje) ellen-
feleként a jóval erősebb, szintén olasz AN 
Bresciát (a Pro Recco mögött második lett a 
bajnokságban) és a magyar bajnokság negye-
dik helyezettjét, a ZF Eger gárdáját kerülték el. 
Utóbbi két gárda egymással játszik majd a fi-
náléba jutásért.

A VSK hazai közönség előtt kezdi majd a 
párharcot február 22-én, a visszavágóra már-
cius 4-én kerül sor Olaszországban.

A váradi gárda kerete: Gojko Pijet lo-
vics, Raul Gavriº (kapusok), Vlad Geor ges-
cu, Juszuke Inaba, Nichita Ilisie, Vlad Dra-
go mirescu, Szabó Roland, Alex Popoviciu, 
Kováts Viktor, Silvian Colodrovschi, Ramiro 
Geor gescu, Czenk Ferenc, Bogdan Remeº 
(mezőnyjátékosok). Edző: Dorin Costrăº, se-
gítője Ciprian Câmpianu.

A honi bajnokságban második helyen áll a 
VSK a címvédő Bukaresti Steaua mögött, ám 
a különbség csak három pont.

Nemzetközi vizeken edződtek

Ami a VSK tagjait illeti, a japán Juszuke 
Inaba a Kuvaitban megrendezett U20-as vi-
lágbajnokság gólkirálya lett 36 találattal, s őt 
választották a vb legjobbjának is annak ellené-

Kupadöntő kapujában  
a váradi vízilabdacsapat
Elődöntőt játszik a Nagyváradi Városi Sportklub 
férfi vízilabdacsapata a második számú 
küzdelmének számító Eurokupában. Az ellenfél  
az olasz Ortigia lesz, az első mérkőzésnek  
a Nagyváradi Ioan Alexandrescu Uszoda  
ad otthont.

Hazai közönség 
előtt kezdenek  
a váradiak  
az elődöntőben
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Juszuke Inaba, az U20-as vb gólkirálya,  
egyben legjobb játékosa
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re, hogy Japán csak a hetedik helyen zárta a 
küzdelmet.

A nemrég véget ért budapesti Európa-baj-
nokságon két játékos képviselte a VSK-t: Vlad 
Georgescu a 11. helyen záró román váloga-
tottat, míg Gojko Pijetlovics kapus a megle-
petésre csak az ötödik helyet megszerző szerb 
együttest erősítette. Érdekesség, hogy a ro-
mán válogatott mindkét kapusa korábban Vá-
radon, a Criºul SK csapatában játszott, ám je-
lenleg a Bukaresti Steauát (Marius Þic), illetve 
a Brassói Coronát (Şerban Abrudan) erősíti.

A hajdúvárosi Arny Dance Táncstúdió veze-
tője kérésünkre büszkén sorolta, hogy 2019-
ben táncosai 133 kupát gyűjtöttek, 18 verse-
nyen vettek részt, ezek közül négy nemzetközi 
megmérettetés volt, kettőt Romániában és 
kettőt Szlovákiában rendeztek. A tehetséges 
táncosok mindezek mellett két edzőtáborban 
tökéletesítették tudásukat, és számos orszá-
gos, illetve nemzetközi bajnoki címet szerez-
tek.

A 2020-as év kemény munkára sarkallja a 
táncosokat, ugyanis a táncstúdió szinte min-
den párosa korosztályt váltott, s az idei ver-
senyszezont már felsőbb kategóriában kezdik.

Az Arny Dance Táncstúdió ezúton is sze-
retne köszönetet mondani az Inteva Kft. ve-
zetőségének, ugyanis nélkülözhetetlen anyagi 
támogatást nyújtott a csapatnak a versenyek-
re utazásokban, illetve az edzőruhák beszer-
zésében.

B. A.

Eredményes évet 
zárt az Arny Dance

Igazán eredményes esztendőt tudhat maga 
mögött a nagyszalontai táncstúdió csapata, 
amint Major Arnold táncoktató értékeléséből 
kiderül.

Másodszor elődöntőznek

A VSK három év után juthat be ismét eu-
rópai kupadöntőbe. 2017 tavaszán a Ferenc-
város volt az ellenfél az Eurokupa döntőjében. 
A zöld-fehér gárda 12–6-os győzelemmel in-
dított Váradon, majd a visszavágó 7–7-es dön-
tetlennel zárult, így a piros-kékek emelt fővel 
zárták szereplésüket. A csapat akkori edzője 
Kádár Kálmán volt, az elődöntőben pedig az 
olasz Verona gárdáját múlta felül a VSK.

A 2017-es kupadöntő volt a román vízilabda 
legnagyobb klubsikere az 1989-es forradalom 
óta. Előzőleg a Bukaresti Dinamo (1968) ját-
szott döntőt a Bajnokcsapatok Európa-kupájá-
ban, majd pedig a Nagyváradi Criºul SK (1982) 
vívott Kupagyőztesek Európa-kupája finálét. A 
váradiak korábban kétszer kerültek a legjobb 
nyolc közé a második számú európai kupában: 
2008-ban a Berlini Spandau, 2011-ben pedig 
a Budapesti Honvéd állta útjukat, utóbbi gárda 
büntetődobásokkal nyert a váradi visszavágón.

Hajdu Attila

Az Arny Dance Táncstúdió nagy családja a tavaly szerzett díjai körében

Ø



Következik a cserjés macskahere és a csészevirág bemutatása.

47.  Cserszömörce  
(Cotinus coggygria)

Eurázsiában, így nálunk is őshonos, kertek-
be is előszeretettel ültetett, lombhullató, fás 
szárú cserje vagy fa. Akár 4 méter magasra 
is megnő.

Nagy, ovális vagy fordítottan tojásdad, ép 
szélű levelei ősszel a sárgától a vérvörösig 
változatosan színeződnek. Fája színes gesz-
tű, finom szövetű, selymes fényű, aranysárga 
színű. Májusban-júniusban virágzik. Kócos bu-
gavirágzata igen feltűnő, az apró sárgás vagy 
fehér, meddő virágok hosszú ideig megmara-
dó kocsányai alkotják. Termései apró, piros, 
éréskor barna csontárok.

Kiválóan alkalmas rézsűk megkötésére, 
őszi lombja pedig nagyon dekoratív, ezért sű-
rűn ültetve sövényként használható. A meleg, 
száraz helyeken terjedt el. A meszes vagy sem-
leges kémhatású, száraz talajt kedveli. Nyir-
kos földben levegőigényes gyökerei könnyen 
megbetegszenek. Az aranylombú (Kanari) faj-
tája kifejezetten a nedves talajt kedveli, virága 
sárga, levelei a kihajtáskor és a lombhulláskor 
szintén sárgák. Félfás dugvánnyal szaporítható. Méretét ta-

vasszal metszéssel kontrollálhatjuk, de ez a 
virágzás rovására mehet. Betegségeknek és 
kártevőknek ellenáll.

48.  Csészerojt  
(Tellima grandiflora)

Észak-Amerikából származó, félörökzöld, 
évelő talajtakaró virág. Természethű, ligetes 
kertekbe, sziklakertekbe illik. Nagyjából fél 
méter magasra nő meg.

Tenyeresen hasadt, fogazott, szőrös levelei 
fölött a vékony, hosszú szárakon április-május-
ban nyílnak a fürtös, harang alakú, kis virá-
gai. Kezdetben zöldesfehérek, majd rózsaszí-
nűvé válnak. A levelei is változtatják színüket: 
a kezdeti zöldről bíboros árnyalatúvá válnak, 
és télen is olyanok maradnak.

Nem túl igényes, átlagos, de jó vízáteresz-
tő képességű talajban érzi jó magát, de megél 
az agyagos földben is, csak árnyékban legyen. 
Száraz időben ajánlatos öntözni.

Magról vagy tőosztással szaporítható.

zöldövezet
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Beültettem kiskertemet

Cserszömörce 
bíbor változatban

Csészerojt
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Farsangi falatok
Zöldséges fasírt

Hozzávalók (4 adaghoz): 2 sárgarépa, 16 
dkg brokkoli, 10 dkg liszt, 6 dkg burgonyape-
hely, 1 egész tojás, só, őrölt bors, frissen re-
szelt szerecsendió, esetleg szezámmag.

Elkészítés: A brokkolit megpároljuk, köz-
ben a megtisztított répát lereszeljük. A brok-
kolit is felaprítjuk, hozzátesszük a répát, a 
lisztet, burgonyapelyhet, és összedolgozzuk 
a tojással, közben fűszerezzük. A masszából 
apró golyókat formázunk, és forró, bő olaj-
ban pár perc alatt aranybarnára sütjük. Bele-
forgathatjuk szezámmagba, és fogpiszkálókra 
tűzve tálaljuk.

Túrós ropogós

Hozzávalók: a tésztához: 25 dkg túró, 25 
dkg sütőmargarin, 25 dkg liszt, só ízlés sze-
rint; a tetejére: 30 dkg reszelt sajt, 1 tojás, 
mák, szezámmag.

Elkészítés: A túrót, a lisztet és a marga-
rint alaposan megsózva összedolgozzuk, s fél 
órát pihentetjük. Ezután kinyújtjuk, s tetszés 
szerint felkockázzuk, csíkokra vágjuk vagy ki-
szaggatjuk. Sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk, 
s megkenjük a felvert tojással. Végül tetejüket 
megszórjuk a reszelt sajttal, illetve ízlés szerint 
mákkal vagy/és szezámmaggal. Előmelegített 
sütőben kb. 20 perc alatt megsütjük.

Csíkos tallér

Hozzávalók (30 darabhoz): 9 dkg puha 
vaj, 7,5 dkg mogyoróvaj, 7,5 dkg cukor, csipet 
só, 19 dkg liszt, 3 dkg keményítő, 1 teáska-
nál sütőpor, 1 dkg kakaópor, 2 evőkanál tej, 5 
dkg kandiscukor.

Elkészítés: A vajat, a mogyoróvajat, a cuk-
rot és a sót krémesre keverjük. Hozzászitáljuk 
a sütőporral elkevert lisztet, a keményítőt, és 
összedolgozzuk. A tésztát két részre osztjuk. 
Az egyik felét összegyúrjuk a kakaóporral és 

a tejjel. A kétféle tésztát külön-külön téglalap 
alakúra nyújtjuk (kb. 40 × 25 cm), majd egy-
másra fektetjük a kettőt, és a hosszabb végé-
től indulva rúddá tekerjük. Az apróra vágott 
kandiscukrot szórjuk a munkafelületre, és for-
gassuk meg benne a tésztarudat. Fóliába cso-
magolva a tésztát két órára tegyük hűtőbe. A 
megdermedt rudat éles késsel szeleteljük fel (1 
cm szélesen). A szeleteket rakjuk sütőpapírral 
bélelt tepsibe, és előmelegített sütőben 180 
fokon süssük 10-15 percig.



Januári rejtvényünk (Carlos Santana mondta) helyes megfej-
tése: „Ha a szívedben öröm van, akkor bármivel megbirkózol.” 
Könyvjutalmat nyert: Katona Vilmos (Nagyszalonta), Haszno-
si Csaba (Margitta) és Ladányi László (Szatmárnémeti).

A helyes megfejtést szerkesztőségünkbe eljuttatók kö  zött 
könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidő: február 28. 
Postacím: Biharország, 410068 – Oradea, Piaţa 1  Decembrie 
nr. 12.; e-mail: biharmegye@gmail.com.
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Kodály Zoltán 
véleménye

VÍZSZINTES: 13. Vaj jelzője. 14. Kissé. 
15. Már előre. 16. Az asztácium vegyjele. 17. 
Vércsoport jele. 19. Egymást követő betűk. 
20. Francia területmérték. 21. Számjegy. 22. 
A buddhizmus Japánban elterjedt ága. 24. … 
Sámuel – magyar király volt. 26. Ászokhordó 
nyílása. 28. Vissza: növény szárát erősítő sejt. 
30. Noszogat. 32. Kemény hangnem. 35. 
Szeretett idősebb férfi. 36. Az ige alapformá-
ja. 38. Épületszárny. 39. A tallium és a kalci-
um vegyjele. 41. Vicc csattanója. 42. Gőzöl-

ni kezd! 43. Európai nép. 44. Szerb nemzeti 
körtánc. 45. Első fele! 46. Megfelelő meny-
nyiség. 47. A vizek városa Magyarországon. 
48. Gázló közepe! 49. Két … – 48 órán át. 
51. Szülőföld. 52. Ország az Arab-félszige-
ten. 54. Szekreterben van! 55. Kanadai film-
rendező, forgatókönyvíró (Atom). 58. Karcsú, 
magas (legény). 59. Keltez. 61. Farag. 63. 
Usti … Labem – város Csehországban az Elba 
partján. 64. Rangjelző előtag. 66. Település a 
Fekete-Körös mentén, a határ közelében. 67. 
Éneklő szócska. 68. Ajándékoz (nép.). 70. El-
lenben. 71. Ősi magyar méltóságnév. 73. Ma-
gyar filmrendező (Ferenc). 75. Táblakép.

FÜGGŐLEGES: 1. A Ludolf-féle szám. 2. 
Hírt kapó. 3. Japán drámai műfaj. 4. Zsabó-
rész! 5. Volt és amper jele. 6. Évkönyv. 7. 
Rozspálinka. 8. Fordított kétjegyű betű. 9. 
Narancsvirágból nyert illatszer. 10. Fosztó-
képző, a -tlan párja. 11. A mélybe. 12. Táp-
lálkozó. 18. Kabarérészlet! 20. Kb. fél hekto-
literes űrmérték. 23. Direkt termő borszőlő. 
25. Bánat. 26. Előtag, nitrogénnel való kap-
csolatra utal. 27. Iparváros és kikötő Jemen-
ben. 29. Szolmizációs hang. 31. Belga üdü-
lőváros. 33. Kitaposott ösvény. 37. Előtag, a 
földdel való kapcsolatra utal. 40. A felsőfok 
jele. 41. Előtag, jelentése: nem valódi. 43. A 
régi Rómában 151. 44. Színes lenvászon. 45. 
Érzelgős udvarló (rég.). 46. Vágyakozik. 47. 
Játékszer angolul (TOY). 48. Ima zárószava. 
50. Arad megye gépkocsijele. 51. Mely he-
lyen? 53. Az Edward név rövid változata. 56. 
Elzáró szerkezet. 57. Asszonynévképző. 60. 
Lada betűi. 62. Felás! 65. Farmermárka. 67. 
… Angeles. 69. Német névelő. 72. Hollan-
dia autójele. 73. Kilogramm. 74. Latin é. 76. 
Kórház határai. 77. Mutató szócska.

Barabás Zsuzsa

A Kossuth-díjas zeneszerző, népzenekutató egyik 
gondolatát idézzük a rejtvényben a vízszintes 1. 
és 34., valamint a függőleges 16. alatt.
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közélet

Biharország2020. február 47

Október 18-án jelent meg a Hivatalos Közlönyben 
a 2019. évi 192. számú törvény, mely a társadalmi 
együttélés, a közrend és a csendórák 
megzavarásáról szóló jogszabályokon változtat, 
több mozgásteret ad a rendfenntartóknak.

Igazoltatásra 
bekísérhet a rendőr

E hónap végétől az igazoltatást végző rend-
őr felszólíthatja az igazoltatott személyt, hogy 
tartsa jól látható módon kezeit, és tegye le, en-
gedje el a fegyveres támadásra alkalmas tár-
gyakat. Ha valakit megmotoznak, azt felszó-
líthatják arra, hogy vegyen fel „ártalmatlan” 
testhelyzetet a motozás idejére, azaz tartsa a 
kezét feje fölé vagy a talajjal párhuzamosan, 
álljon terpeszállásba, üljön vagy feküdjön le, 
vegyen fel olyan testtartást, amelyből nem tud 
a rendőrre támadni. A rendőr csak a valós 
helyzetnek, lehetséges veszélynek megfelelő 
testhelyzet felvételét kérheti, és nem ültethet 
vagy fektethet le fogyatékkal élőket, gyerme-
keket vagy láthatóan állapotos nőket.

A fegyveres támadásra alkalmas tárgyak 
közé sorolták az új szabályzatban a lőfegyve-
rek mellett azokat az eszközöket, vegyületeket 
vagy éppen állatokat, amelyekkel másnak sé-
rülést lehet okozni. A rendőr elleni támadás 
lehetőségének minősíti a törvény azt, ha va-

laki az „Állj!” vagy „Ne közeledj!” felszólítások 
ellenére is tovább közeledik, vagy nem teszi le 
a támadásra alkalmas dolgokat.

Bővítették annak a lehetőségét, hogy a köz-
rend védelmét ellátó hatóság előállítson vala-
kit. Bekísérhetnek a rendőrségre valakit: ha 
nem lehetett megállapítani a személyazonos-
ságát vagy alapos okkal gyanítható, hogy az 
illető hamis adatokat közölt, illetve hamis iga-
zolványt használt; ha viselkedése, tartózkodási 
helye vagy ideje, a nála lévő dolgok vagy a kö-
rülmények arra utalnak, hogy törvényszegést 
követett el vagy arra készült; ha tetteivel má-
sok életét, egészségét, testi épségét, illetve a 
közrendet fenyegeti; ha az adott helyszínen az 
ő biztonságát nem tudják garantálni.

Ha valakit a rendőrségre kísérnek, az in-
tézkedő rendőr köteles a lehető legrövidebb 
időn belül jelenteni felettesének a bekísérést. 
Ha valakit a rendőrségre kísértek, akkor ügyé-
ben azonnal ellenőrizni kell a valós helyzetet, 
s ha szükséges, megtenni a törvényes intéz-
kedéseket. Amint ezek megtörténtek, azon-
nal szabadon kell engedni az illetőt, kivéve, ha 
fogva tartásáról vagy előzetes letartóztatásáról 
döntöttek. Ha az ellenőrzések során bűncse-
lekmény elkövetésére utaló jeleket találnak, 
akkor a Büntető törvénykönyvben foglaltak 
szerint kell eljárniuk. (F. N. L.)

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

*
A Biharország (és/vagy a Várad) előfizethető a szerkesztőségben kész-

pénzzel vagy postán pénzesutalvánnyal (mandat poştal), az előfizető nevé-
nek és pontos lakcímének, valamint az Abonament Biharország (és/vagy Vá-
rad) megjegyzésnek a feltüntetésével: Revista culturală Várad Oradea, Piaţa 
1 Decembrie nr. 12., jud. Bihor; CUI 18415639; Cod IBAN RO81 TREZ 0762 1G33 
5000 XXXX, Trezoreria Oradea.



A Zöldfa utca a századforduló Váradjának kereskedőutcájaként vált ismertté. Kialakulása a XVIII. század 
első harmadára tehető. Az utca mindkét oldalán üzletek, raktárak sorjáztak, s mivel a kereskedelem nagy-
jából a helyi zsidóság kezében volt, több kóser vendéglő is működött az utcában, mint például a Nagyvásár 
térre néző sarki Kurländer-féle házban vagy a Zöldfa utca 9. és 10. szám alatt levő jól menő vendéglők. Az 
utcában található boltok, raktárak áruellátását segítette, hogy 1900 januárjától a Nagyvásár tér délkele-
ti szegletén levő sertésvásártéri vasútvonalról leágaztattak egy sínpárt, s az egészen a Zöldfa utca Szent 
László téri torkolatáig vezetett. E szárnyvonalat az 1882 augusztusában kiépített nagyváradi közúti vasút-
vonalról csatlakoztatták. Az utca páros oldalának legrégibb, egyben legjelentősebb épülete a Zöldfa foga-
dó volt a 8. szám alatt. Valamikor az 1760-as években emelték, azóta többször is átépítették. De erről már 
írtunk lapunkban

A Sebes-Körös vájta Révi-szoros napjaink kedvelt kirándulóhelye, de nem volt ez másként egy-két év-
századdal ezelőtt sem. Bihar megye természeti szépségeinek elkötelezett népszerűsítője, Czárán Gyula 
az itteni cseppkőbarlangot is feltérképezte, és a télen-nyáron szemet gyönyörködtető vízeséssel együtt 
ajánlotta felkeresésre. A turisták kényelme érdekében a múlt század elején takaros menedékház épült a 
barlang bejáratának közelében, vendégfogadóval, szálláshellyel. Az épület mára csak rom, ám határon át-
ívelő pályázat segítségével elkezdődött újjáépítésének folyamata. A helyiekkel együtt reméljük, egy-két 
éven belül meg is látjuk az eredményét


