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V  állalom az ódiumát az esetleges önis-
métlésnek, sőt még annak is, ha vala-
ki kezdődő monomániát vél felfedezni 

időszakos háborgásaimban, de egyetlen ma-
gyarázatot szeretnék hozzáfűzni: képtelen 
vagyok rájönni, mi lehet az én, illetve a hoz-
zám hasonló ügyfelek vétke az alább követ-
kező eseménysorban.

Többször említettem már, hogy kíno-
san pontos számlafizető vagyok, nem túl-
buzgóságból vagy valamilyen potyabónusz 
reményében, hanem mert az idő telik, az 
emlékezetem kezd gyengülni, és nem sze-
retném, ha puszta feledékenység miatt 
egyszer csak villany, gáz vagy víz nélkül 
maradnánk a kifizetetlen ellenérték követ-
keztében. Szerencsére most már visszatér-
tek a gázszámla hónap eleji kézbesítésé-
re. Végeredményben „okos” mérőóráink 
vannak, és csak egy gombnyomás, hogy 
a szolgáltató vállalat székhelyén lássák, 
mennyi volt a fogyasztás. Ha van szám-
la, nem kell megijednie az idősödő hiva-
talnoknőnek, ha bankkártyával akarnak 
fizetni, és azzal elhárítani a bonyolultnak 
hitt eljárást, hogy nem fog menni. Amikor 
látta, hogy én például nem vagyok hajlan-
dó eltűnni az orra elől, még azt is megkér-
dezte – körülbelül olyan hangon és stílus-
ban, mint az életbe belekeseredett tanító 
néni szokott a csintalan gyerkőcökkel be-
szélni –: miért is nem hordok én magam-
nál készpénzt?

Na erre vártam, ugyanis egy ideje, ami-
óta egyre többször akad össze a lázas 
semmittevéssel időt töltő hivatalnoknők 
és jómagam bajsza, kidolgoztam a lehe-
tő leghatásosabb választ. Bevallom, elő-
ször csak amúgy csípőből dobtam be, de 
talált, és azóta mindig bejön. Bárki nyu-
godtan átveheti, nem fogok plágiumpert 
indítani, sőt ajánlom, hátha javul egy kissé 
a munkamorál nálunk felé is. Szóval a va-
rázsige: kettőnk közt a különbség, hogy én 
ide pénzt hozok, fizetni jöttem, az alkal-
mazott viszont fizetést kap azért, hogy há-
borítatlanul üldögéljen. Amikor a múltkor 
ezt mondtam, rögtön próbálgatni kezdte a 
hölgyemény a kártyahasználat bepötyög-

Pénziszony
tetését, és mondanom sem kell, sikerrel 
járt.

Most viszont a hónap elején megérke-
zett a számla, vidáman baktattam a köz-
ponti pénztár felé, most legalább nem kell 
elővennem ismét a bejáratott szövegemet. 
Igen, csakhogy a pénztárt zárva találtam, 
az ablakában egy cédulával, hogy már 
csak a városházán lévő irodájukban lehet 
kifizetni a gázfogyasztást. Sebaj, elbaktat-
tam oda, bent három alkalmazott ücsör-
gött, kettő gyorsan belebújt a számítógép 
monitorjába, a harmadik előtt viszont elég 
sokan álltak. Próbálkoztam az egyik sza-
bad vegyértékűvel, de azt mondta, menjek 
a harmadik pulthoz. Illetve, ha van szám-
lám, akkor kifizethetem az ajtó előtti leg-
sötétebb sarokban álló automatánál is, de 
vigyázzak, mert csak kerek összeget fogad 
el. És nem is lehet semmit látni, tettem 
hozzá, mire ő készségesen ajánlkozott, 
hogy segít. De miért nem segít idebent, a 
számítógép előtt, hisz mindössze két vagy 
három gombnyomás és megvan a tranzak-
ció? Azért, mert neki más dolga van. Lá-
tom, feleltem, mire rájött, hogy a puszta 
monitorbámulással nem tud megtéveszte-
ni. Közben a mellette ülő, hasonlóan lázas 
semmittevő épp ugrott egy másik idősebb 
ügyfél segítségére az automatánál elvé-
gezni a műveletet. Ezzel egyértelműen be-
vallották, semmi fontos dolguk nem volt, 
mert azt nem hagyhatták volna félbe-szer-
be. Akkor viszont pénziszonyban szenved-
nek. És miközben beálltam a sor végére jó 
hangosan elmormoltam a fentebbi varázs-
igémet, még azt is megkérdezve, hogy a 
régi székházban miért zárták be a pénztá-
rat. Az épület a hibás, mondták, és itt csak 
ez az egy szobájuk van.

Nem szaporítottuk tovább a szót, mert 
közben sorra kerültem, pedig csak annyit 
akartam volna még mondani, hogy épp a 
kevesebb hely miatt kellene leküzdeniük a 
pénziszonyt, és mind a hármuknak részt 
venniük a munkában. De ezt majd talán 
legközelebb, ha addig nem javulnak a kö-
rülmények.

Molnár Judit
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Gránátalma 
Patikamúzeum:  
a múlt egy darabja

A 28. Festum Varadinum ünnepségsoro-
zatba illesztett megnyitó során Böcskei Lász-
ló római katolikus megyés püspök és La-
katos Attila kurátor beszélt, illetve Mircea 
Mălan nagyváradi alpolgármester és Pász-
tor Sándor Bihar megyei tanácselnök mon-
dott köszönetet a múzeum létrehozásáért.

A megyés püspök Máté evangéliumá-
ra alapozva arra hívta fel a figyelmet, hogy 
mi most a régiek kincseiből tudunk megmu-
tatni többet, és tanulhatunk is belőlük. „Meg-
ajándékozott emberek vagyunk, nagyon ér-
tékes kincsek vannak reánk bízva, és ezért 
nagyon nagy felelősséggel tartozunk, hogy 
ezek az értékek, ezek a kincsek ne csak meg-
maradjanak, hanem üzenetet hordozzanak, 

üzenetet vigyenek tovább a mai kor emberé-
nek is.” Böcskei László Kozma Imre atyát, a 
betegápoló irgalmas rend magyarországi ve-
zetőjét is idézte beszédében, és román nyel-
vű köszöntésében a rend történetére is kitért.

Az irgalmas rendet 1572-ben alapították 
meg, missziója és karizmája a kezdetektől a 
betegek ápolása volt. Alapítójuk Istenes Szent 
János portugál pap volt, Spanyolországban 
tevékenykedett. Ő maga nem akart szerzetes-
rendet alapítani, azonban a szenvedők és kita-
szítottak iránt érzett empátiát, ezért szervezte 
meg az első ispotályokat. Halála után köve-
tői folytatták a tevékenységét. A rend szer-
zetesei és orvosai először pszichés betege-
ket ápoltak, ők építették az első kórházakat 
a fertőző betegeknek, és az első tábori kór-
házakat is ők alapították a háborús sebesül-

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség 
tulajdonában lévő Fő utcai épületben közel 
250 évig működött gyógyszertár. Amint arról 
honlapunkon már beszámoltunk,  
egy hónapja itt nyitották meg az első  
nagyváradi patikamúzeumot.

Böcskei László 
megyés püspök  
a megnyitón 
Lakatos Attila 
kurátorral
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teknek. Nagyváradon 1760-ban jelent meg 
az irgalmas rend, s 1949-es betiltásáig és va-
gyonának államosításáig működött Romá-
niában. A rend napjainkban mintegy 400 
egészségügyi központot működtet világszerte.

A megnyitón megemlékeztek dr. Budaházy 
István főgyógyszerészről, és köszönetet 
mondtak mindazoknak, akik akár gyűjtemé-
nyük felajánlásával, akár munkájukkal, akár 
önkéntesként hozzájárultak a múzeum kiala-
kításához, létrehozásához. Nevüket emléktáb-
la őrzi a múzeumban: Biró Barna, Budaházy 
István, Budaházy Mária, Budaházy László, 
Budaházy Ágnes, Emődi János, Erdei Árpád, 
Major Jolán, Fazekas Éva, Alexandru Pop, 
Raáb Rudolf, Munkácsy Csaba adományo-
zók; Balla Magdolna, Lakatos Mária, Emődi 
János, Emődi Etelka, Fazekas Éva, Budaházy 
Mária önkéntesek; Emődi Tamás építész; 
Kinczel János, Rejtő Csaba technikusok; 
Olimpia Mureşan, Szabó Béla, Szabó Leven-
te Róbert, Szabó Norbert Béla restaurátorok; 
Balla Tünde és Villányi Zoltán dokumen-
tumfilm-készítők; Sütő-Bernáth Zsigmond 
világítástechnikus; Boros László famegmun-
káló; Rauch Tibor és Nagy Sándor kivitelezők; 
Vakon Zsolt püspöki titkár (grafikai tervezés).

A patikamúzeum magángyűjteményként 
nyílt meg, de elindították a közgyűjteménnyé 
nyilvánítás eljárását.

Fried Noémi Lujza
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Bemutatjuk az Érmellék 
falugazdászát

Magyarország az Agrárkamara bevonásá-
val többször próbálkozott Erdélyben és a töb-
bi elszakított országrészen a sajátjához hason-
ló agrár- és vidékfejlesztési szaktanácsadást 
kiépíteni, úgynevezett falugazdászokat fog-
lalkoztatni. Az áttörés 2017-ben történt meg, 
amikor Magyarország kormánya az 1822. 
számú határozatával elindította a Kárpát-me-
dencei falugazdászprogramot. Az erdélyi falu-
gazdászokat a nagy létszám, a könnyebb ke-
zelhetőség és földrajzi helyzetük alapján két 
csoportra osztották: Erdély I. és Erdély II. Az 
Érmellék az Erdély II. csoporthoz tartozik, és 
falugazdászi tisztségét Nagy László agrármér-
nök tölti be.

Érmihályfalván született 1982. november 
12-én, tanulmányait érettségiig szülővárosá-
ban végezte, majd a temesvári Agrártudomá-
nyi és Állatorvosi Egyetemen folytatta, 2006-

ban diplomázott agrármérnökként. Nős, két 
fiú édesapja. Tulajdonképpen beleszületett 
ebbe a hivatásba, hiszen már a nagyapja is 
földműves volt, apja is folytatta ezt a munkát, 
s Nagy László ebben sokat és sokszor segített 
neki. Tapasztalatot szerzett tehát, és meg is 
szerette ezt a munkát.

Az egyetem elvégzése után szülővárosá-
ban gazdaboltot nyitott, elsősorban kis- és 
közepes gazdák kiszolgálására. Minden ter-
mékhez részletes szakmai tanácsot ad, ezért 

Nagy László a Romániai Magyar Gazdák 
Egyesülete (RMGE) Bihar Megyei Szervezetének 
érmelléki falugazdásza. A gazdálkodók 
szaktanácsadói régi magyar hagyományt 
követnek. Az 1844-ben megalakult Erdélyi 
Gazdasági Egylet 1939-től Erdélyi Magyar 
Gazdasági Egyesület néven működött, s ennek 
jogutódjaként alakult meg 1990-ben az RMGE.

Nagy László beleszületett ebbe a hivatásba

Gazdák 
társaságában 
keresték fel 
a budapesti 
szakkiállítást
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igen közkedvelt lett a boltja. Itt sikerült meg-
ismerkednie az érmelléki gazdák nagy több-
ségével, ezáltal betekintést nyert mindennap-
jaikba, megismerte munkájukat és gondjaikat 
egyaránt. Falugazdászként ezeket az ismerete-
it nagyszerűen tudja hasznosítani.

A hozzá tartozó települések: Érkörtvélyes, 
Érvasad, Érmihályfalva, Érsemjén, Érselénd, 
Értarcsa, Gálospetri, Éradony, Szalacs, 
Ottomány, Kiskereki, Érkeserű és Asszonyvá-
sára. Tulajdonképpen valamennyi jelentősebb 
magyarlakta érmelléki település. Részt vett 
számos szakmai fórumon, kísérleti parcellák 
megművelésének és betakarításának szakmai 
kiértékelésén. Alkalmanként különböző folyó-
iratokban, szakmai lapokban közölt idősze-
rű cikkeket, a publikálást továbbra is folytatni 
akarja. Több gazdafórum szervezésében segí-
tett, továbbá megszervezte két alkalommal is 
a Nyíló Akác rendezvénysorozat részeként a 
kétnapos gép- és mezőgazdasági kiállítást.

Közéleti tevékenységét, tehetségét politikai 
síkon is érvényesíti. Egyetemi évei után be-
választották az RMDSZ városi szervezetének 

választmányába, rövid időn belül a szövetség 
körzeti alelnökévé, s e tisztséget két mandá-
tumban is betöltötte. 2016-tól városi tanácsos.

Falugazdászként nemrégiben Mihályfalván 
egy rendezvényházban gazdatalálkozót szer-
vezett, s ezen félszáz érdekelt jelent meg. 
Központi téma a zöldségtermesztés, ennek 
részeként a palántanevelés és a növényvéde-
lem volt. Két ebben érdekelt cég képviselője, 
Hám Tibor és Ardelean Adriana tartott szak-
mai előadást. Házigazdai minőségében Nagy 
László dióhéjban felvázolta az RMGE történe-
tét, megalakulásának fontosságát, majd ismer-
tette a falugazdászok tevékenységét is, kiemel-
ve azt, hogy nagyon sokat tudnak segíteni a 
magyar gazdáknak, főleg az információát-
adással. A találkozón jelen volt dr. Nagy Mik-
lós, az RMGE megyei elnöke, és aktuális pro-
jekteket ismertetett, majd üdvözölte az RMGE 
és az önkormányzatok közötti jó együttműkö-
dést. Mivel ő a Bioterra Egyesület országos 
elnöke is, a biogazdálkodás országon belüli 
helyzetét is felvázolta a jelenlevőknek. Az ösz-
szejövetel végén értékes szerszámokat, kellé-
keket sorsoltak ki, melyeket a helyi gazdabolt 
ajánlott fel. Nagy László kezdeményezésére 
a falugazdászok több mint száz Bihar megyei 
gazdával együtt részt vettek a budapesti gép-
kiállításon, s ott újdonságokkal, új technológi-
ákkal ismerkedhettek meg.

Tevékenységük javításáért a falugazdászok 
folyamatosan képezik magukat. Áprilisban 
például a nagyváradi Posticumban elkezdődött 
egy négymodulos gyakorlati és elméleti kép-
zés, ezen valamennyi falugazdász részt vesz. A 
záróvizsgája június 24-én lesz, egy prezentáci-
óban adnak majd számot a tanultakról.

Szőke Ferenc

Népes 
gazdatalálkozó 
Érmihályfalván

A váradi 
továbbképzőn 
minden megyei 
falugazdász részt 
vesz 
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Ápolók munkáját
ismerték el

Kilencedik alkalommal adták át az egész-
ségügyi asszisztensek, ápolók képzésében el-
évülhetetlen érdemeket szerzett dr. Mózes 
Károlyról elnevezett elismerést. Idén három 
Bihar és egy Szilágy megyei ápolónő részesült 
a szakmai díjban, melyet a névadó fiától, dr. 
Mózes Gábortól, Sorina Pintea egészség-
ügyi minisztertől, a díjat alapító Cseke Attila 
szenátortól, korábbi egészségügyi minisztertől 
és Iuliana Busoiogtól, az Ápolók, Bábák és 
Szülésznők Romániai Kamarája Bihar megyei 
fiókjának vezetőjétől vehettek át. A jelenlévők 
egyperces néma csenddel megemlékeztek dr. 
Földes Béláról, az Egészségügyért Alapítvány 
volt vezetőjéről is, aki – mint Cseke Attila el-
mondta – a díjátadás ötletgazdája volt.

Többen köszöntötték  
az ápolókat

A díjat hagyományosan az ápolók május 
12-i világnapja előtt adják át. A nagyvára-
di városháza dísztermét megtöltő szakmabe-

lieket köszöntötte az említettek mellett Ioan 
Mihaiu prefektus, Pásztor Sándor megyei 
tanácselnök, a váradi önkormányzat képvi-
seletében dr. Gheorghe Carp kórházme-
nedzser és dr. Aurel Mohan, az Egészség-
ügyért Alapítvány vezetője is. A felszólalók 
amellett, hogy méltatták az ápolók munkáját, 
érdemeit, megemlékeztek dr. Mózes Károly-
ról is, a család képviselője pedig a november-
ben 100. életévét betöltő Mózes Teréz üdvöz-
letét is tolmácsolta. Dr. Mózes Gábor elárulta: 
édesapjának leszármazottai közül nyolcan vá-
lasztották az orvosi hivatást. Azt is hozzátette: 
megtiszteltetés számára, hogy a családot kép-
viselheti, s megígérte: ameddig csak átadják 
majd a díjat, a család mindig képviselteti ma-
gát az ünnepségen.

Cseke Attila a betegápolás bibliájának ne-
vezett, Mózes doktor által írt könyvet is em-
lítette beszédében; Ioan Mihaiu prefektus az 
általa vezetett intézmény támogatásáról bizto-
sította az ápolókat, Pásztor Sándor pedig azt 
is megjegyezte a díjátadás alatt a városházával 
szemben zajló tüntetés kapcsán, hogy a bent 
lévő mintegy kétszáz ember a normalitást kép-
viseli.

Gheorghe Carp Ilie Bolojan polgármester 
üdvözletét is tolmácsolta, s mint mondta, a vá-
rosvezetővel együtt pártolja azoknak a szemé-

Május 11-én a családot képviselő dr. Mózes 
Gábor és Sorina Pintea egészségügyi miniszter 
jelenlétében ismét átadták a Dr. Mózes Károly-
díjakat a nagyváradi városházán.

Díjátadók  
és kitüntetettek

Mariana Groze Mihuţ



lyiségeknek az újrafelfedezését, akik sokat tet-
tek a városért, és dr. Mózes Károly ilyen volt. 
Iuliana Busuiog arra emlékeztetett, hogy ré-
gebben apácák ápolták a betegeket, dr. Mózes 
Károly érdeme, hogy lehetővé tette ennek a 
tudásnak az átadását szélesebb körben.

Sorina Pintea tárcavezető beszédében mél-
tatta a volt váradi egészségügyi miniszterek, 
Cseke Attila, dr. Rittli László és dr. Florian 
Bodog érdemeit is. Azt is megjegyezte: sajnál-
ja, ha a jelenléte váltotta ki a tiltakozó akciót, 
de a városházán most nem politikai esemény, 
hanem az ápolók díjazása zajlik.

A díjátadás moderátori szerepét ellátó 
Camelia Păşcui nővér egyébként maga is 
büszkén mondta, hogy Mózes doktor tanít-
ványa volt. A rendezvényen zenei momentu-
mokról Székely István és Lukács Zsolt fú-
vóskettőse gondoskodott.

Díjazottak

Az elismerést idén Mariana Groze Mihuţ, 
a Bihar Megyei Sürgősségi Klinika járóbeteg-
részlege laboratóriumának főnővére, Mihály 

Hortenzia, a kórház I. intenzív osztályának 
főnővére, Monica Iulia Pop háziorvosi asz-
szisztens és Farmathy Ibolya, a krasznai 
Krónikus Betegségek Kórháza gyermekosz-
tályának nyugalmazott nővére vehette át. Az 
első három díjazott a maga rendjén hangsú-
lyozta: nemcsak a maga, hanem a kollégái 
nevében is vette át az elismerést, a negyedik 
díjazott pedig nagyon emberien csak annyit 
mondott: most nagyon meghatódott, köszö-
ni a díjat.

Engedély nélkül tiltakozók

Már a díjátadás előtt a városházával szem-
ben várakozott az Oradea Civică elnevezésű 
civil szervezet néhány képviselője. A csopor-
tosulás kormányellenes és a Szociáldemokrata 
Pártot bíráló jelszavakat skandált a beszédek 
ideje alatt annak ellenére, hogy – mint utó-
lag kiderült –, Ilie Bolojan polgármester is le-

ment a tiltakozókhoz, és kérte, hagyják abba 
a kiabálást, mert a városházán ünnepség zaj-
lik, nem politikai esemény. A kiabálás ennek 
ellenére folytatódott, amúgy a helyi rendőrség 
székhelyétől pár tíz méternyire…

A díjátadás idejére végül elcsitult a han-
goskodás, vélhetően az időközben a helyszín-
re érkezett csendőröknek köszönhetően. A 
rendfenntartóktól azt is megtudtuk, hogy a til-
takozóknak nem volt engedélyük a tüntetés-
re. Ennek ellenére zavartalanul megvárhatták 
a rendezvény végét, némi ordítozással fogad-
va a távozókat is. A helyszínen egyébként sem 
rendőröket, sem helyi rendőröket nem láttunk 
sem a rendezvény előtt, sem utána…

Fried Noémi Lujza

egészség
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Mihály Hortenzia

Monica Iulia Pop

Farmathy Ibolya
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Hajdúvárosi hírcsokor
Kutyamenhelyre adtak pénzt

Az önkormányzat véleménye szerint Nagy-
szalontán nem oldódott meg a kóbor kutyák 
helyzete. Bár a településen két civil szervezet 
is dolgozik a gazdátlanul maradt állatok meg-
mentésén, mégis lehet kóbor ebeket látni az 
utcán. A szakemberek azt mondják, hogy sok 
kutyát a felelőtlen gazdák tesznek ki, és olya-
nok is akadnak, akik azt állítják, hogy más te-
lepülésekről „csempészik” ide az ebeket.

Az önkormányzat partner próbál lenni a 
gazdátlan állatok gondozásában, ezért idén 
újra pályázatot írt ki állatmenhelyek fenntar-
tására. Két egyesület nyújtott be dokumentá-
ciót, s a polgármesteri hivatal szakbizottsága 
bírálta el őket. A pályázatoknak meg kell felel-
niük a hatályos törvények által előírt kemény 
feltételeknek. Az elbíráláskor kiderült, hogy az 
egyik egyesület dokumentációjába kései dátu-
mokkal kerültek be iratok, ezért annak a pá-
lyázatát el kellett utasítani. A másik jelentkező, 
az Innocente Állatvédő Egyesület pályázata 
minden szempontnak megfelelt, ezért a civil 
szervezet 50 000 lej támogatást kap a város-
tól a négylábúak gondozására.

Autóbusz-pályaudvar létesülhet

A Pásztor Sándor által vezetett Bihar Me-
gyei Tanács kezdeményezésére Nagyszalon-
ta önkormányzata buszpályaudvar létesítését 
fontolgatja. A megyei tanács kilátásba he-
lyezte, hogy a várossal közös finanszírozás-
sal megépíti a létesítményt. Természetesen 
a szakhatósági előírásoknak megfelelő épít-
ményről lehet csak szó, s a környezetvédelmi, 

egészségügyi, tűzoltósági követelmények na-
gyon szigorúak.

Pontosan szabályozva van, hogy milyen pa-
ramétereknek kell megfelelnie egy ilyen léte-
sítménynek. Legalább 1000 négyzetméteres 
terület szükséges hozzá, s a szalontai város-
vezetésnek az okoz most gondot, hogy ekko-
ra hely nincs a városközpontban. A cél pedig 
az lenne, hogy minél több embert szolgáljon 
ki a buszpályaudvar, s mivel a városból három 
irányba indulnak autóbuszok, az ideális az len-
ne, ha mindegyik járatra egy helyen lehetne 
felszállni. Az önkormányzat a következő he-
tekben szeretné meghozni a döntést, hogy 
megkezdődhessen a tervezés.

Kisajátítások a Libertăţii téren

A város arculatrendezésének egyik fontos 
állomásaként a főtér utcáihoz kapcsolódó régi 
tömbháznegyed korszerűsítésére kerülhet sor 
a következő hetekben. Lehet, a szalontaiaknak 
nem mond túl sokat a Libertăţii tér elneve-
zés: a körforgalom melletti, a parkkal szembe-
ni régi tömbháznegyedről van szó. Itt tartot-
tak néhány héttel ezelőtt lakossági találkozót a 
városvezetés kezdeményezésére azzal a céllal, 
hogy az itt élők kéréseit figyelembe véve ké-
szítsék el a felújításhoz szükséges műszaki ter-
veket. Ezen a találkozón került szóba, hogy a 
kommunista időkben épült tömbházak udva-
rán éktelenkednek a leromlott állagú egyko-
ri fáskamrák.

Az itt élők jó része már gázzal fűt, ám töb-
ben mégsem hajlandók lemondani a fáskam-
ráról. Tehetik ezt azért is, mert a tömbházak 
építésekor a fáskamrák is hozzátartoztak a 
lakrészekhez és a telekkönyvben is szerepel-
nek ezek az építmények.

A városvezetés kijelentette, hogy nem tart-
ja jó ötletnek úgy felújítani az udvart, hogy 
annak közepén ott marad a gondozatlan, el-
hanyagolt fáskamra. A probléma úgy hidalha-
tó át, hogy a Polgármesteri Hivatal kisajátít-
ja az épületeket, ha beleegyezik a tulajdonos, 
ha nem. Erre a kisajátítási törvény ad lehető-
séget, ezért az önkormányzat a közeljövőben 
megteszi a megfelelő lépéseket.

B. A.

Az Innocente 
egyesület 
örökbefogadási 
napokat is szervez, 
a megnyert 
támogatásból ezt 
a tevékenységét is 
népszerűsíti
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Építkezési törmeléknek 
konténerben a helye

– Hogyan lehet konténert igényelni, és 
mennyibe kerül?

– A kedves kliensnek be kell fáradnia az 
irodánkba hétköznap 8–16 óra között, itt sze-
mélyesen kérvényezheti a szolgáltatásunkat. 
410 lejbe kerül, és ki lehet fizetni külön egy 
összegben, vagy hozzáírhatjuk a hulladékszál-
lítási számlához is. A konténert egy-két napon 
belül kiszállítjuk a helyszínre.

– Milyen hulladékgazdálkodási tervei van-
nak a vállalatnak?

– Tervezzük egyebek mellett hulladékud-
varok kialakítását, a többfrakciós hulladék-

gyűjtés bevezetését és az újrahasznosítható 
lakossági hulladék mennyiségének növelé-
sét. A konténeres szolgáltatás árának csök-
kentése érdekében, a kisebb mennyiségű 
törmelék elszállítására az AVE Bihor nagy-
szalontai munkapontja a közeljövőben egy 
új megoldást is bevezet, az 1 köbméteres ra-
fiazsákos szolgáltatást. Ennek az akciónak a 
részletei még tisztázásra várnak, de termé-
szetesen idejében értesítjük róla a lakossá-
got.

– Hogyan tartják a kapcsolatot a lakos-
sággal?

– Mindig mindenről igyekszünk időben 
tájékoztatni a kedves lakosokat akár a helyi 
újságban, akár a hivatali lap hasábjain, de 
szórólapos megkeresésre is volt már példa. 
Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a ha-
tékony kommunikáció. Az irodában és te-
lefonon is elérhetnek minket az ügyfelek. 
Jelenleg azt a fontos kérésünket próbáljuk 
minél szélesebb körben eljuttatni az embe-
rekhez, hogy az újrahasznosítható hulladé-
kokat tartalmazó zsákokat és a háztartási 
hulladékos szemeteseket a begyűjtés nap-
ján reggel 7 óráig legyenek szívesek kihe-
lyezni a házak elé.

Balázs Anita

A lakások, házak, irodák felújításakor, 
építkezéskor vagy bontáskor a keletkező 
hulladékot nem dobhatjuk bárhova. Erre a célra 
kijelölt konténerben kell összegyűjteni, és a helyi 
köztisztasági cég – Nagyszalontán az AVE Bihor 
– elszállítja a lerakóhelyre. A vállalat gondot 
fordít környezetünk megóvására és tisztán 
tartására. Horvát Csaba, az AVE nagyszalontai 
munkapontjának vezetője nyilatkozott lapunknak.

Bontási vagy 
építési törmeléket 

ne tegyen senki  
az újra- 

hasznosítható 
hulladék vagy  

a háztartási 
szemét közé, annak 
külön konténerben 

és lerakóban van  
a helye
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A kezdeményezésről Ilie Bolojan nagyvá-
radi polgármester és Bátori Géza borsi polgár-
mester számolt be, előbbi a metropolisz-övezet 
igazgatótanácsának elnöke, utóbbi pedig alel-
nöke. Ilie Bolojan felidézte, hogy a Borssal és 
Váradszentmártonnal már korábban megkö-
tött megállapodás alapján a két településre a 
nagyváradi Helyi Közszállítási Vállalat (HKV) 
indít járatokat, illetve integrált bérletrendszert 
is bevezettek. A metropolisz-övezet igazgatóta-
nácsa a legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy ki-
bővíti a szolgáltatást az egész övezetre.

Bővítenék a közszállítást 
a metropolisz-övezetben
A Helyi Közszállítási Vállalattal oldanák meg 
a Nagyváradi Metropolisz Övezethez tartozó 
települések tömegközlekedését. Az érintett 
önkormányzatoknak július 1-ig kell dönteniük  
a csatlakozásról.

A HKV-nak jelenleg 78 autóbusza és 66 
villamosa van, de mind új autóbuszok, mind 
új villamosok beszerzése folyamatban van. A 
megvásárolandó 22 buszból 15 hibridet sze-
retnének, az Aradról érkező 20 villamosból a 
tervek szerint 4 már ebben az évben munká-
ba áll. Először az elöregedett járműveket cse-
rélik le az újakkal, ezenfelül körülbelül még 20 
autóbuszra lenne szükség a metropolisz-öve-
zet településeinek kiszolgálására, tette hozzá 
Bolojan. Ezeket lízingelné vagy szállítói hitel-
ből vásárolná meg a HKV.

Bátori Géza elmondta, hogy a metropolisz-
övezet önkormányzatainak július 1-ig kell dön-
teniük arról, csatlakoznak-e a kezdeményezés-
hez. Mint mondta, nekik az a tapasztalatuk, 
hogy Borson bevált ez a közszállítási forma, il-
letve az integrált bérletek. Hozzátette: a dön-
tés a helyi önkormányzatok kezében van, de 
a tervek szerint 2023-ig létrejön az integrált 
rendszer.

Ilie Bolojan elmondta még: a kezdemé-
nyezést némileg megakasztja, hogy rende-
letekkel meghosszabbították a megyei köz-
szállítási szerződéseket, illetve azok további 
hosszabbítását is tervezik. Azt is elárulta, hogy 
Hegyközcsatárból már elvi beleegyezést kap-
tak a kezdeményezéshez.

A két elöljáró egy Nagyvárad és Kisszántó 
közötti út felújításáról is beszélt, ez újabb ösz-
szeköttetést jelentene a határ felé is. A meg-
lévő ipari utat leaszfaltozzák; Bors községnek 
körülbelül 1,3 kilométernyi szakaszt, Nagyvá-
radnak pedig mintegy 3 kilométert kell rend-
be tennie, hogy az út közúti forgalom számára 
használhatóvá váljék.

Ilie Bolojan köszönetet mondott Nagy Gi-
zella bihari polgármesternek is az együttmű-
ködésért a Váradot Biharral összekötő újabb, 
5,5–5,7 kilométeresre tervezet út kapcsán, és 
azt is elárulta: az Országos Út- és Autópálya-
kezelő Társasággal közösen egy újabb, a Borsi 
út felől a körgyűrűre felvezető sávot építené-
nek meg, mivel a jelenlegi egyetlen sáv sok-
szor túlzsúfolt.

Fried Noémi Lujza

Ilie Bolojan  
és Bátori Géza

Piros-kék 
villamosok 

érkeznek majd 
Váradra
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Magyarkécen  
pezseg az élet

A közigazgatásilag Margitta megyei jogú 
városhoz tartozó Magyarkécen folyamatosan 
új beruházásoknak, illetve szociális-kulturális 
programoknak lehetünk tanúi. Ezeknek 
fő mozgatórugója a református egyház, 
pontosabban Mike Pál lelkipásztor és lelkes 
csapata.

Közösséget összekovácsoló és egyéni épü-
lést szolgáló, illetve a települést is gyarapító 
rendezvények, projektek sora jellemzi a XXI. 
századi Magyarkécet. A szükséges anyagi for-
rásokat pályázati úton szerzik meg. Jelenleg is 
két igen fontos pályázatuk van folyamatban. 
Az egyik, a RO–HU 256 kódszámú, a Cross 
Younity – Határon átnyúló fiatal közösségek 
címet viseli, és az Interreg V-A Program ke-
retében finanszírozott európai uniós pályá-
zat, melynek kedvezményezettei a Nyírbáto-
ri Református Egyházközség és a magyarkéci 
Kécenlét Egyesület. A pályázat két fő pillé-
re a magyarkéci Húsvéti Evangelizációs Tá-
bor (Hevat) és a Nyírbátorban megszervezett 
zenésztábor. A projekt összköltsége 80 000 
euró, ebből a Kécenlét Egyesületnek 42 000 
euró jut, az önrész pedig mindössze 2, illetve 

Fiatalokkal telnek 
meg évről évre  
az istenháza 
padsorai

5 százalék. A pályázat megvalósítási ideje 13 
hónap, 2018. december elejétől 2019. decem-
ber végéig.

A Hevatot először 2008-ban szervezték 
meg Magyarkécen, akkor még mindössze 15 
résztvevővel, ők a faluból és a környékbeli te-
lepülésekről verbuválódtak. Sikeres volt, híre 
ment, így évről évre többen vettek részt rajta, 
és regionálissá bővült. Az idén már nemzetkö-
zivé vált, hiszen Magyarországról és Lengyel-
országból is érkeztek fiatalok. A résztvevők 
száma meghaladta a 300 főt, és több mint 40 
települést képviseltek. A Nyírbátori Reformá-
tus Egyházközségből érkezett 50 fiatal közül 
12 munkatársként vett részt az eseményen. 
Ők a szervezésben és lebonyolításban is se-
gítettek. A szervezők összlétszáma elérte a 
80 főt. Az EU-s pályázattal megnyert összeg-
ből két nagy eseménysátrat is vásároltak, eze-
ket az elkövetkező években is használni tud-
ják majd.

Az ötnapos tábor a keresztény értékek őr-
zését és a hitébresztést egyaránt szolgálta.  

Mike Pál magyarkéci református lelkipásztor

(folytatás a következõ oldalon)

Ø
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Az idei téma a hiányaink/hiányosságaink vol-
tak, fő előadója a tenkei származású, jelen-
leg Miskolcon élő és tevékenykedő református 
lelkész, vallástanár, Berke Eszter volt. Emel-
lett meghívott előadókkal számos műhelybe-
szélgetést tartottak a fiatalokat foglalkoztató 
témákról, s volt lehetőség játékra, csapat- és 
sporttevékenységekre is. Az együttlét szimbó-
lumává vált az a „közösségi festmény”, mely 

a táborozás ideje alatt készült, mivel minden-
ki hozzátette a maga rajzát. Sok új barátság 
szövődött, a résztvevők többsége valószínű-
leg visszajáró vendég lesz. A zene sem maradt 
ki, hiszen egy magyarországi keresztény rap-
zenekar koncertje zárta a nagyszerű hangula-
tú tábort. A teljes ellátás a résztvevőknek in-
gyenes volt, hiszen a költségeket is a pályázati 
pénz fedezte.

A következő esemény Nyírbátorban lesz jú-
lius második hetében, ott egy keresztény ze-
nésztábor várja a fiatalokat. Huszonöt partiu-
mi és ugyanennyi magyarországi ifjú zenész, 
énekes a tábor ideje alatt kidolgoz egy kon-
certanyagot, melyet 8 helyszínen – 4 magyar-
országi, 4 romániai – fognak bemutatni. Szű-
kebb hazánkban Margittán, Nagyváradon, 
Szatmárnémetiben és Nagyszalontán koncer-
teznek majd. A magyarkécieket a margittai 
koncertre várják.

A Mike Pál tiszteletes irányította Magyarkéci 
Református Egyházközség másik pályázata 
szociális jellegű: idősek napközi otthonát épí-
tenek és működtetnek majd. Nagy szükség 
van erre, hiszen a falu lakossága elöregszik. 
Munkahelyek hiányában egyre kevesebb fiatal 
marad otthon, ezért az idősek magukra ma-
radnak. A Regionális Operatív Program ke-
retében nyertek el támogatást a megvalósítás-
ra; az egyházközség és a Kécenlét Egyesület 
partnerségben pályázott.

„Ez a projekt szociális tevékenységünk ko-
ronája, többéves küzdelmünk gyümölcse” – 
mondta róla Mike Pál. Régóta foglalkoznak 
szociális tevékenységgel, bizonyíték erre a 

A falu ékessége 
a református 
templom

Közös testmozgás  
a parókia kertjében

Készül a Húsvéti 
Evangelizációs 

Tábor közös 
festménye

(folytatás az előző oldalról)

Ø

Magyarkécen pezseg az élet



szociális konyha és a hátrányos helyzetű gye-
rekek délutáni iskolája. Az idősek napközi ott-
hona megoldaná a helybeli és a környéken 
élő legalább 150 idős ember nappali ellátását, 
gondozását, szabad idejük kellemes eltöltését. 
Ennek érdekében szórakoztató rendezvénye-
ket is szerveznek majd.

A pályázat összértéke 4,26 millió lej, ebből 
valamivel több mint 4,17 millió a vissza nem 
térítendő támogatás. Az idén februárban in-
dult program 2020. május 31-ig tart. Magában 
foglalja a már működő gyülekezeti ház átala-
kítását nappali központtá, kibővítését kony-
hával, valamint ezek teljes felszerelését. Az 
új építmény beépített területe több mint 500 
négyzetméter lesz. A közösségi termet nappa-
liként és ebédlőként használják majd. Fiziote-
rápiás ellátásra is lesz mód egy külön helyi-
ségben. Ezen túlmenően otthoni gondozást és 
étel házhoz szállítását is vállalják majd. A szer-
ződéskötés már megvolt, az építkezési terve-
ket benyújtották. Idén nyáron elkezdik a mun-
kát, és reményeik szerint határidőre be tudják 
majd fejezni. Az épület a tervek szerint majd-
nem passzív házként fog működni, megújuló 
energiát felhasználva, hogy később se legyen 
gond a fenntartási költségek előteremtésével. 
Nagy lépés, nagy megvalósítás ez, mely egy 
kis közösség nagy akaratának köszönhető.

A fent említetteken túl Magyarkécen fo-
lyamatosan foglalkoznak a hátrányos hely-
zetű gyerekek felzárkóztatásával. A délutáni 
iskolájukban a roma gyerekek nyugodt körül-
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mények között tanulhatnak, és meleg ételt 
is kapnak. Mike Pál szerint jó lenne speciá-
lis oktatási rendszert kialakítani a hátrányos 
helyzetű gyerekek számára, mert a jelenlegi-
ben sokan „elvesznek”. Ezt az egyház kere-
tei között meg is valósítaná, partnerségben 
az iskolával. Más országokban már van erre 
példa.

A tiszteletes egy ifjúsági keresztény zenekart 
is alakított Magyarkécen, Élő Kövek néven, és 
az mind a mai napig nagy sikerrel működik. 
Ma már ő „csak” mentorálja az együttest, gya-
korlati vezetését átadta Szilágyi Ágoston gitá-
rosnak. Az ifjúsági munkából azonban most 
is kiveszi a részét Mike Pál, hiszen egy észak-
ír ifjúsági szervezetnek, az Exodus Egyesület-
nek megalapították a kelet-közép-európai ága-
zatát, s ennek ő az alelnöke. Északír fiatalok 
magyarországi és romániai nyári munkatábo-
rait koordinálják, ifjúsági vezetőképzőket szer-
veznek, szociális támogatást és nevelést nyúj-
tanak hátrányos helyzetű gyermekeknek az 
egyesület itteni székhelyén, a Szilágy megyei 
Zutorban.

Szőke Ferenc

A közösségi házat 
kibővítik, hogy 
idősek napközi 
otthonává 
alakíthassák

Jó szolgálatot tettek 
a tábor idején  
a pályázati pénzen 
vett sátrak

A magyarkéci 
parókia és szépen 
gondozott udvara
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megmentéséhez. Ennek az alapvetően szoci-
ális problémakörnek az intézményes kezelése 
az 1800-as években alakult ki, abban az idő-
ben, amikor a jobb megélhetés reményében 
felgyorsult az elvándorlás, megnőtt a munka-
kereső mobilitás. Igaz, hogy akkoriban – talán 
épp a fentiek miatt – könnyebb volt az örök-
befogadás, és a szükség szülte körülmények 
folytán a magukra maradt gyerekek hama-
rabb, már tizenkét-tizenhárom évesen felnőt-
té váltak, helyesebben felnőtté válni kénysze-
rültek. Nálunk 1966-ban, amikor Ceauşescu 
bevezette az abortuszt tiltó dekrétumot, egy 
szociális törvényt is hozott, amely szabályozta 
a nem kívánt gyerekek elhelyezését. Az úgy-
nevezett árvaházak Romániában 2001-ig az 
egészségügyhöz tartoztak; 2004-ben jelent 
meg a gyermekek jogainak védelméről szóló 
jogszabály, a 272-es törvény, amely először 
jelenti ki egyértelműen, hogy a gyermekek 
érdekeit kell mindenekelőtt figyelembe ven-
ni, nevelésüknek minden szempontból az elő-
nyükre kell válnia.

– Pályaválasztásakor Önt mi vonzotta a 
szociális problémákkal való foglalkozás felé?

Évszázadok óta tart a családon kívül került 
gyerekek intézményi keretek közötti felkarolá-
sa, mégsem vált rutinmunkává, mivel minden 
ember másként éli meg a nehézségeket, más 
szavakat vár, más mosolytól derül fel az arca. 
Az elvárás milyenségét megérezni és megad-
ni valóban csak az tudja, akinek minden sejtje 
együttérzéssel telített. És Szántó Ildikó ilyen.

– Mielőtt a jelen gyermekvédelmi, szoci-
ális problémáiról beszélnénk, tekintsük át 
röviden azt a fejlődést, ami elvezetett az el-
hagyott gyerekek „meglelésétől” és befoga-
dásától az intézményesült lelencházak létre-
hozásáig és azokat túllépve a mai formákig!

– Már az 1700-as évek óta tudomásunk van 
arról, hogy a kolostorokban, egyházi intézmé-
nyek közelében hagyták a nem kívánt gyere-
keket, itt fogadták be őket, később pedig a kór-
házak is csatlakoztak az elhagyott gyerekek 

Mindenütt,  
ahol szükség van rá

Bárhol a megyében, a legkülönbözőbb okokból 
segítségre szoruló gyerekekkel kapcsolatban 
elsőként Szántó Ildikóra, a Bihar Megyei 
Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság 
szociális ügyekért felelős igazgatójára gondolnak 
mint a legbiztosabb pontra. Hosszú évek óta 
hivatásának tartja segíteni, ahol tud, ott lenni 
mindenütt, ahol szükség van rá.

Szünidei séta  
a főtéren

Szántó Ildikó hivatása a rászoruló gyermekek segítése
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– Úgy éreztem, hogy ezzel foglalkoznék a 
legszívesebben, sőt azt is mondhatom, hogy 
szinte az első perctől tudtam, hogy ezzel kell 
foglalkoznom. Vagyis hiába kerülgetem: ezt 
éreztem mindig a hivatásomnak. Rögtön a 
rendszerváltás után, amikor külföldi segítség-
gel megalakult a Gyermekmentő Szolgálat, és 
a szociális munkát végző csoportokkal én is jár-
ni kezdtem a megyét, látván a gyermekvédel-
mi központokat, megfogalmazódott bennem, 
mennyire szeretném ezeket a gyerekeket segí-
teni. Minél inkább részt vállaltam a munkából, 
annál világosabbá vált, hogy a társadalmi prob-
lémákra lehet megoldást találni, csak termé-
szetesen keresni kell, és megfelelő helyen ko-
pogtatni. Pár év múlva elvégeztem a szociális 
munka szakot, mert rájöttem, valójában a gya-
korlati tudás nagy része már megvolt, de hiány-
zott az elméleti keret. Az évek során számos 
jogszabály változott, és ez az intézményekben 
elhelyezett gyerekek életkörülményeit is javítot-
ta. Idéntől például a 272-es törvény kiegészíté-
se előírja, hogy 7 év alatti gyerek nem kerül-
het állami gondozásba, csak ha súlyosan sérült. 

Egyébként most már az az uralkodó szempont, 
hogy azok a gyerekek, akikről szüleik lemond-
tak vagy akiket kiemeltek a családból, nevelő-
szülőkhöz kerüljenek, 7 éves korukig minden-
képpen csakis családban nevelkedhetnek.

– Hogy lehet ezt a gyakorlatban megolda-
ni?

– Nagyon sokat egyszerűsödött a kórház-
ban hagyott gyerekek befogadásának procedú-
rája is. A jelentkező befogadó családok átesnek 
egy felmérésen, amely igazolja, hogy képesek 
a rájuk bízott gyermekek ellátására, a szakem-
berek felmérik a lakhatási körülményeket, ame-
lyeknek meg kell felelniük a gyermek minden 
igényének, illetve a jelentkezőknek részt kell 
venniük a megyei gyermekvédelmi igazgatóság 
által szervezett tanfolyamon. Ha nem befoga-
dó szülőkhöz kerül a gyermek, akkor hivatásos 
nevelőszülők veszik gondjaikba, akik a gyer-
mekvédelem alkalmazottai. A 7 évesnél idő-
sebb gyerekeket – szintén az ő érdekükben – 

A 3-as 
gyermekotthon 
lakói húsvét előtt  
a várban jártak

Barátkoznak  
a kertészettel

Sütögetés 
 a tavaszi 

szünidőben  
a gyermekotthon 

udvarán

A gyermek- 
otthonokban 
élő gyerekek 
közös húsvéti 
készülődése

Ø
(folytatás a következõ oldalon)
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fontosnak tartjuk megtanítani az önálló életre. 
Fontos, hogy ha kikerülnek a szárnyaink alól, 
tudjanak egyedül boldogulni, találják meg mi-
hamarabb a helyüket az életben. Nagyváradon 
két lakásban például 3-3 fiatal lakik, naponta 
ellenőrizzük ugyan őket, de így megtanulják 
az önállóságot – a bevásárlást, főzést, a lakás 
rendben tartását. Bihar megyében 1300 alkal-
mazottunk van 23 000 ellátott mellett – ebbe 
beleszámítanak a sérült gyerekek és felnőttek, 
illetve az idősek is – majdnem 70 központban 
és családi típusú házban. A felügyeletünk alatt 
álló gyerekek ma már többnyire családi házak-
ban laknak, legfeljebb 12 fős csoportokban, 8 
szakember vigyáz rájuk; a sérült, speciális el-
látásra szoruló gyerekeknél a személyzet né-
pesebb. Van ugyan a megyében két nagyobb 
létszámú központ – Nagyváradon 38, Papta-
másiban 49 gyermekkel működő intézmény –, 
de ezek felszámolása már megkezdődött. Amíg 
tanulnak – legfeljebb 26 éves korukig –, ad-
dig a gyermekvédelmi rendszerhez tartoznak 
a gyerekek. Azért is beszélek többet a gyer-
mekvédelemről, mert öt évig voltam a gyer-
mekvédelmi szakszolgálat vezetője, és minden 
apró problémát, ami a rendszert illeti, ismerek.

– A felnőtt- és idősvédelem milyen súllyal 
van jelen a munkájukban?

– Bihar megyében 25 központunkban sé-
rült felnőttek élnek, az idősek az idősotthon-
ban, de van a fedél nélkül maradt családok 
számára egy úgynevezett sürgősségi közpon-
tunk is, a házi gondozóinkat pedig szükség 
esetén lehet hívni. A sérült fiatalok és felnőt-
tek számára foglalkoztató központot tartunk 
fenn. Fontosnak tartom a folyamatos tevé-
kenykedést, ami nem gépies munkálkodás, és 

még ennél is fontosabb, hogy érezzék a törő-
dést, a gondoskodást és a szeretetet.

– Ha jól értem, akkor a szociális mun-
ka folyamatos, permanens törődést igényel, 
nem igazán köthető munkaórákhoz?

– Valóban nem, ezért csak akkor lehet ered-
ményesen végezni, ha az empátia is megvan 
hozzá. Az emberekkel való foglalkozás alapfel-
tétele az emberség. Megtörténik például, hogy 
megürülő állásainkra olyanok jelentkeznek, 
akiknek fogalmuk sincs, mit igényel a szociá-
lis munka, nem tudják, milyen sokrétűek az el-
várások. A gyermekotthonokban dolgozóktól 
elvárjuk, és ragaszkodunk hozzá, hogy a gon-
dozott gyerekeink a legváltozatosabb rendezvé-
nyeken, programokon vegyenek részt, mert a 
fejlődésükhöz nem a négy fal közé zártság, ha-
nem a közösségekben az aktív szórakozás járul 
leginkább hozzá. Nemrég a húsvéti szabadtéri 
tojáskeresés például igazi nagy élményt jelen-
tett nekik. A mi feladataink közé tartozik eze-
ket a programokat kitalálni, egyeztetni, velük 
együtt részt venni rajtuk. Fontosnak érzem, 
hogy ezek a tevékenységek családbarát környe-
zetben, és nem egy intézmény falai közé zárva 
teljesedjenek ki. Szerencsére az alkalmazotta-
ink közt nagyon sok a rátermett, a gyermeki 
lélek jelzéseire kitűnően válaszoló szakember, 
akiknek nem kell előírni minden mozdulatot, 
mert maguktól is tudják, mi a leghatásosabb a 
munkában. A házikóinkban több nemzetiségű 
gyermek van, és a gyerekek anyanyelvükön ta-
nulhatnak akár speciális, akár általános iskolá-
ban. Nagy vonalakban mindez így, együtt je-
lenti azt, amit úgy szoktam mondani: segítünk, 
ha tudunk, mindenütt, ahol szükség van ránk.

Molnár Judit

Mindenütt, ahol szükség van rá
(folytatás az előző oldalról)

Május 1-én  
a Katicabogár ház 
lányai kerti partit 
rendeztek

Tojást festenek  
a lányok

Ø
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A vízügyi és erdészeti beruházások össze-
ge szempontjából országos szinten Bihar me-
gye a második – jelentette ki Nagyváradon 
Ioan Deneş tárcavezető. Idén 53 millió lej jut 
megyénknek, ebből – az olykor több éve hú-
zódó – vízügyi beruházásokra 43,5 millió lej, 
az erdészetre pedig 9,5 millió.

A miniszter elmondta, hogy megyénkben 
hat nagyobb munkálatból ötöt befejeznek 
idén, például a Fekete-Körösön végzett, 280 
millió lej összértékű munkát, amelyet 1998-
ban kezdtek el. A partok, gátak megerősíté-
sét, hídépítést stb. tavaly év végéig 201 millió 
lejnyi értékben végezték el, idén erre a pro-
jektre 10 millió lej jut, ebből egyebek mellett 
13 kilométer hosszan szabályozzák a folyó 
medrét, és 6 kilométer hosszan megerősítik a 
partokat; a teljes kivitelezés határideje 2021. 
Befejezik a doborcsányi (Dobricioneşti) patak 
medrének rendezését, a munkát 2008-ban 
kezdték el, a beruházás értéke 8,4 millió lej, 
s tavalyig hárommillió lejnyi munkát végez-
tek el itt. Szintén elkészül idén az Izvor patak 
rendezése, ezt ugyancsak 2008-ban kezdték 
el, a munkálat összértéke 13,1 millió lej, ta-
valy 2,74 millió lejnyi mederrendezéssel ké-
szültek el. A befejezéséhez 10,38 millió lejt 
különítettek el, ebből többek között 4,8 kilo-
méternyi mederrendezést végeznek el idén. 
A tervek szerint elkészül a Nimăieşti patak 
völgyének 2009-ben megkezdett rendezése 
is, ennek összértéke 27,2 millió lej. Tavaly év 
végéig 21,43 millió lejnyi értékű munkálat-
tal készültek el, a különbségből például 2,7 
kilométer hosszan erősítik meg a partokat. 
Befejezik a Vasile patak völgyének 2017-
ben megkezdett rendezését is, ennek aktuali-
zált összértéke 11,58 millió lej. Tavalyig 7,18 
millió lej értékű munkát végeztek el, a fenn-

Folyókat szabályoznak 
és visszaerdősítenek
Ioan Deneş vízügyi és erdészeti miniszter májusban járt 
munkalátogatáson Bihar megyében. Amint akkor arról 
honlapunkon röviden beszámoltunk, a tárcavezető  
a Bihar megyei befektetésekről is beszélt.

maradó összegből a medren és a partokon 
is dolgoznak még. A legrégebben húzódó, 
2002-ben elkezdett munkálatnak is a végére 
érnek: a gyantai nem állandó víztározó kiala-
kításának összértéke 156,1 millió lej, itt még 
egy kisebb hidat kell megépíteniük.

A tárcavezető tíz, úgynevezett kritikus pon-
tot is megnevezett, melyek beavatkozást igé-
nyelnek. A Berettyó bal partjának helyreál-
lítására Margittánál 430 ezer lejt szánnak, 
Alsólugasnál a Huta patakra pedig 550 ezer 
lejt. Várasfenesnél a Fekete-Körösön végez-
nek el 550 ezer lej értékű munkát, Tenkénél 
pedig a folyó jobb partján 550 ezer lej érté-
kűt. A Fekete-Körös jobb partján egy gátat is 
kijavítanak szintén 550 ezer lejért, s ugyan-
annyiba kerül a Berettyón a margittai köz-
úti híd környékén végzett munka. A Berety-
tyó bal partját Bagosnál (a tárcavezető ezt a 
Szilágy megyei munkát is idesorolta, feltehe-
tően azért, mert a Körösök Vízügyi Hatósá-
gához tartozik) 550 ezer lejért erősítik meg, 
Berettyószéplaknál pedig 400 ezer lejért vé-
geznek munkálatokat. Margittán a vasúti híd 
környékén szintén 550 ezer lej értékű munkát 
végeznek, s ugyanennyibe kerül a Fekete-Kö-
rösön a Feketekápolnánál elvégzendő mun-
ka is. A Jád-völgyi víztározó helyreállításának 
folytatására idén tízmillió lejt különítettek el.

Ami az erdősítést illeti, az két szakaszban, 
tavasszal és ősszel történt-történik. Idén ösz-
szesen 383 hektáron ültettek, illetve ültet-
nek majd el 725 510 fát, mondta a szakmi-
niszter. Ökológiai helyreállítást is végeznek 
megyénkben, Barátkánál 148 hektáron, 
Nagyszalonta környékén 102,46 hektáron, 
Hegyközcsatárnál pedig 72,26 hektárnyi te-
rületen.

Fried Noémi Lujza
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Vidáman ünnepelt  
a 413 éves hajdúváros

A szervezők igyekeztek olyan program-
sort összeállítani, melyben minden korosz-
tály megtalálja a számára legszórakoztatób-
bat. Voltak sportrendezvények, koncertek és 
kulturális műsorok is a kínálatban. Az ünne-
pi hétvége pénteki rendezvényeit az immár 
hagyományos zenés-táncos felvonulás nyitot-
ta. A menetet az Arny Dance Táncstúdió tán-
cosai vezették. Mögöttük a város óvodásai és 
kisiskolásai vonultak szüleik és pedagógusaik 
kíséretében, illetve természetesen jelen volt a 
város kabalaállata, az oroszlán is, „akivel” szí-
vesen fotózkodtak a gyermekek.

Miután az ünneplő tömeg megérkezett a pi-
actérre, elkezdődött a nagyszínpadi produkci-
ók sora. Felléptek óvodások, iskolások, a helyi 
néptánccsoportok, majd a hétvége talán leg-
izgalmasabb percei következtek: kisorsolták 
a Mozdulj, Nagyszalonta! elnevezésű spor-
tos nyereményakció díjait. Gazdára talált a fő-
díj, egy jó állapotban lévő személygépkocsi is. 
A fődíjat Kenéz Emma nyerte meg, a kislány 
édesanyjával és testvérével együtt vette át az 

autó kulcsát Pásztor Sándortól, a megyei ta-
nács elnökétől.

Az este megkoronázásaként az Infinity 
Dance Egyesület és az Arny Dance Táncstú-
dió ügyes táncosai léptek a színpadra, majd a 
Tonik Sanyi Band zenekarral utcabálon szóra-
kozhattak az érdeklődők.

Ahogyan minden esztendőben május derekán, 
úgy természetesen idén is nagyszabású 
rendezvénysorozattal ünnepelték  
a nagyszalontaiak a város megalapításának 
évfordulóját. 2019-ben a 413.-at.

Hagyományosan 
felvonulással 
nyitották meg  
a Szalontai 
Napokat

Kenéz Emma vehette át a Mozdulj, Nagyszalonta! 
sportos nyereményakció fődíját Pásztor Sándortól

A város címerállata, az oroszlán sem hiányzott a 
felvonulásról
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Szombaton egyszerre több helyszínre is vár-
ták az érdeklődőket: a nagyszínpadon egy-
mást váltották a fellépők, közben a Sándor 
Péter Sportteremben és környékén bogrács-
gulyás-főzésben immár 17. alkalommal mér-
hették össze tudásukat a csapatok, illetve 
fogathajtó versenyen, ökölvívógálán, kosár-
labda-mérkőzésen szurkolhattak, s egyúttal le-
adhatták a használt étolajat is.

Este aztán újabb nagyszerű programok vár-
ták a közönséget a piactéren. A nagyszínpa-
don sikeres koncertet adott Tősér Bianka és 
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Simona Briscan, majd a nagyváradi Francisc 
Hubic Művészeti Iskola kis balerinái mutatkoz-
tak be, utánuk a veresegyházi asszonyokkal 
kiegészült Z’zi Labor és a Proconsul együttes 
koncertjén szórakozhattak a résztvevők. Vé-
gül tűzijáték koronázta meg az estet.

Az ünnepi hétvége utolsó napján, vasár-
nap a piactéri nagyszínpadon Dodu Mădălin 
könnyűzenei koncertje szórakoztatta a közön-
séget, majd Pálfi Sándor következett mulatós 
dalaival. A fellépők sorában bemutatkozott a 
Bárka keresztyén együttes is, este 9 órától 
pedig érkeztek a nap sztárfellépői. Elsőként 
az ismert énekes, Cabron, majd a legendás 
Neoton zenekar teremtett fergeteges hangu-
latot. A produkciókra ezrek voltak kíváncsiak, 
így remek hangulatban zárult a 2019-es Sza-
lontai Napok.

Balázs Anita

Látványos 
szórakozást kínált 

a fogathajtó 
verseny

Janicsák István  
és az 
elmaradhatatlan 
asszonykórus

Több ezren voltak 
kíváncsiak a Neoton 
koncertjére

A főzőversenyen  
29 csapat ízei-zamatai 

közül válogatott a zsűri
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Rejtett adatok szalontai 
személyiségekről (3.)
Kulin György (1905–1989) csillagász

Nagyszalontán, egy külvárosi szerény kis 
házban született Kulin Vilmos cipész és Tóth 
Juliánna legkisebb, ötödik fiaként. A család 
a női nemet egy leánykával gyarapította. Az 
ügyes és vállalkozó szellemű apa olyan anyagi 
alapot teremtett családjának, hogy a központ-
hoz és a piactérhez közeli telket vásárolhatta 
meg, ahol gyermekeinek tágas fészket, az ud-
varon műhelyt építtetett. Az utódok és leszár-

A gyulai állami levéltárból, illetve Békés megyei 
múzeumokból előkerült dokumentumok között 
válogatva érdekes adalékokat találtunk  
és adhatunk közre jeles nagyszalontai 
személyekről.

mazottaik ezt a házat tekintik családi ottho-
nuknak napjainkban is.

Amikor Gyurika kilencéves lett, kitört az 
első világháború. A megnövelt számú hadse-
reg tagjainak lábbelire volt szükségük. Édes-
apja a váradi hadosztálynál jelentkezett: ő 
elvállalja, hogy havonta több száz párat elké-
szít. A tágas udvaron két terjedelmes műhelyt 
emeltek. (A békeidőkben ezeket a tanügyi ha-
tóság inasiskolává, sőt gimnáziumi tanterem-
mé léptette elő.)

Eközben a felserdült, majd ifjúvá lett Kulin 
György 1914-ben az újként átadott főgimná-
ziumba iratkozott be, és 1922-ben leérettségi-
zett. Köztudott, hogy 1919 áprilisától Arany 
János szülővárosa Nagy-Romániához csatol-
tatott. A gimnázium élére a mindkét nyelvet 
ismerő Alexandru Mărgineanu tanárt nevez-
ték ki. A nagyszebeni Román Kormányzóta-
nács úgy rendelkezett, hogy a tanulmányaikat 
magyarul megkezdett diákok így is fejezhe-
tik be, kivéve az úgynevezett nemzeti tantár-
gyakat (román nyelv, Románia történelme és 
földrajza, alkotmánytan). Ezek szerint Kulin 
György némileg tudott románul. Személyes 
találkozásainkon büszkén emlegette: diákko-
rában többször sikert aratott az atlétikában, 
sőt az induló futballcsapatnak, az NSC-nek ki-
tűnő balszélsője volt. Ennek ellenére nem lett 
belőle tornatanár.

Bátyjai – a szülőktől elbúcsúzva – Budapes-
ten kötöttek ki. Gyuri töprengett: mit tegyen? 
Végül követte testvéreinek példáját, átment, 
és a Közgazdaságtudományi Egyetemre irat-
kozott be. Két év múltán arról győződött meg, 
hogy az a pálya, amelyre ott fölkészítették, 
nem neki való. Hazatért, és apja „gyárában” 
könyvelési teendőket oldott meg. Ezenkívül a 
román hadseregben leszolgálta az önkéntesi 
évet. Ezt követően szülei és bátyjai biztatásá-
ra visszatért a magyar fővárosba, s a Pázmány 
Péter Tudományegyetem matematika–fizika 
szakos hallgatója lett.

Kulin György
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Kitűnő tanuló volt, és vizsgáira szorgosan 
készült. 1932-ben a 27 éves férfi előtt nyit-
va állt a kapu a tanári pálya felé, ám betöltet-
len állás egyetlen iskolában sem mutatkozott. 
A frissen diplomázott tanárnak ez a helyzet 
súlyos gondot jelentett. Alkalmanként kise-
gítést vállalt. Háromesztendei bizonytalanság 
után olyan lehetőség nyílt meg előtte, amely 
új irányt adott életének, és képességeinek ki-
bontakozását is elősegítette: az Asztrofizikai 
Obszervatóriumban (Csillagvizsgáló Intézet) 
gyakornokként alkalmazták. Így került Ku-
lin György kapcsolatba a csillagászattal, s az 
egész életét, örökbecsű tevékenységét megha-
tározta.

Mint észlelő csillagász már a kezdet kezde-
tén kitűnt szorgalmával, fáradhatatlan mun-
kabírásával. Az intézetben készült égboltfel-
vételek kétharmada tőle származik. Miközben 
feladatát végezte, 87 új kisbolygót fedezett föl. 
Közülük 13-nak ő volt a pályameghatározója. 
Az obszervatórium szabályzata előírta, hogy 
aki ezt teljesítette, maga nevezheti el az ob-
jektumot. Szülővárosa iránti háláját azzal bi-
zonyította be, hogy az első nem katalogizált 
kisbolygó 1936. december 11. óta Szalonta 
(Salonta) néven kering az űrben. Háború vagy 
természeti katasztrófa – amitől Isten őrizzen! – 
elpusztíthatja a várost, de emlékét az idők vég-
telenéig őrzi a csillagos ég.

Ha már égitest-elnevezésről ejtettem szót, 
ide illik az a tény, hogy 336 üstököst fényké-
pezett le. Közülük kettő az ő felfedezése. A 
szakkatalógusok ezeket Kulin néven tartják 
számon.

1939-ben megszerezte a természettudomá-
nyok doktora képesítést, majd egyetemi ad-
junktussá nevezték ki. Csodálatra méltó, hogy 
az éjszakai megfigyelések s a nappali számo-
ló munka mellett miként jutott ideje szervező 
tevékenységre és tanulmányok, könyvek meg-
írására. A fent említettek sorába tartozik a Ma-
gyar Csillagászati Egyesület, az Uránia Bemu-
tató Csillagvizsgáló Egyesület, a Csillagászat 
Baráti Köre.

Az önmegmutatás sorába iktatandó 35 
megírt vagy szerkesztett könyve is. Emel-
jük ki a fontosabbakat: A távcső világa (I–II. 
köt., négy kiadás); Az ember és a világmin-
denség; A világegyetem; Amit a csillagokról 
tudni kell; Mit mondanak a csillagok? Közü-
lük egyesek német, francia, angol és román 
nyelven is megjelentek. Amikor Magyarorszá-
gon a fantasztikus tartalmú regények divatos-
sá váltak, álnéven Kulin is csatlakozott e föl-

kapott műfajhoz. Fábián Imre társszerzővel 
együtt 1965–1991 között számtalan tudomá-
nyos és egyben merész képzeletű, izgalmas 
olvasmánnyal örvendeztették meg az ábránd-
történetek barátait. Néhány cím e sorozatból: 
Üzen a nyolcadik bolygó; Az ellentmondá-
sok bolygólya; Aster; Égi rettenet. Jelenünk 
csillagászai eltöprenghetnek, tevékeny szaktu-
dósunk miként szakított időt irodalmi alkotá-
sokra.

Ha már a Kulin György nevéhez fűződő 
csillagászati intézményekről s az általa szer-
kesztett művekről dicsérően emlékeztem, lo-
gikus, hogy a folyóiratokban, heti, napi saj-
tótermékekben megjelent írásait említetlenül 
nem hagyhatom. Átnézve a Bartha Lajos ösz-
szeállította s a Magyar Csillagászati Egyesü-
let által kiadott Kulin-életrajzot, kitűnik, hogy 
munkásságát a fönt említett tárgykörrel is bő-
vítette. A kétszázat közelítették meg e publi-
kálások. A felsorolást az életrajzíró és munka-
társai azzal kezdték, hogy válogatásuk során 
csupán a jelentősebb írásokat ismertessék. 
Engem e tény arra kényszerített, hogy egyet-
len kiadványt válasszak ismertetésre.

Döntésem nem állított gondok elé. Bé-
késcsabai barátom a Kulin György alapítot-
ta, szerkesztette, részben írta Csillagok világa 
című folyóiratot helyezte ajándékcsomagjá-
ba. Kellemes meglepetés, hiszen a szülővá-
ros lakói erről mit sem tudtak. A lap gazdája 
s az anyagi ügyek felvállalója a Természettu-
dományi Társulat Műkedvelő Csillagászok Al-
osztálya. Az A4-es formátumú, hiteles felvé-
telekkel teljessé tett folyóirat többségében 
Kulin-kéziratokat közölt. Mellettük ismert csil-
lagászok, eget pásztázó műkedvelők, kolozs-
vári természettudósok nevével találkozunk. A 
Csillagok világának kezdő három száma idő-
szerű gondolatokat közöl érthetően, olvasmá-
nyosan. Jómagam az olvasókhoz kerülés idő-
pontjait fölöttébb csodálom. Az első évfolyam 
1. száma áprilist jelez. Ez már-már hihetet-
len tudván, hogy a fasiszta német hadsereg 
ez év március 19-én megszállta Budapestet. 
A 2. szám júliust tünteti föl. A hitleristák ak-
kor a zsidókat bevagonírozták, ám a szovjet 
csapatok megállíthatatlanul közeledtek. A 3. 
szám októberi, amikor Szálasi teljhatalmú ve-
zető lett, Kulin szülővárosát pedig már a hó 
6. napján megszállták a szovjet–román hadak.

A fasizmus 1945 tavaszán történt legyő-
zése és a kommunista diktatúra bevezetése Ø

(folytatás a 26. oldalon)
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A Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egye- 
sületének minden oka megvan az ünneplés-
re, hiszen tagjai sok mindent megcselekedtek 
e huszonöt esztendő alatt. Mindig van mire 
emlékezniük, van miről mesélniük. Találkozói-
kon nem pusztán jó a hangulat, hanem baráti, 
szeretetteljes az összejövetel. Könyveket jelen-
tettek meg, emléktáblákat avattak, diákoknak 
írtak ki pályázatokat, fölsorolni szinte lehetet-
lenség, mi mindent tettek már – szerényen, 
odafigyeléssel, lelkesen.

Az egyesület 25. „születésnapját” egy vára- 
di vendéglőben tartották meg. Megadták a 
módját az eseménynek: szép és meghitt han-
gulatú ünnep volt. Elsőként Vonház An-
tal titkár köszöntötte a tagokat, szimpatizán-
sokat, meghívottakat, majd Gyenge Béla 
almásfegyverneki plébános mondott áldást.

Ezután Voiticsek Ilona kérdéseire vá-
laszolt az egyesület elnöke, Pásztai Ottó. 
(Az elnököt a tagság januári találkozóján – 
Vonház Antal és Szebeni Lajos javaslatá-

ra – egyöntetűen örökös alapító elnökké vá-
lasztották.) Pásztai Ottó először is fölidézte 
a kezdeteket. Mesélt az alapítás, az egyesü-
let létrehozásának ötletéről. 1994 májusában 
a Gödöllői Premontrei Öregdiákok Egyesüle-
te meghívta az egykori nagyváradi Premontrei 
Főgimnázium diákjait a Szent Norbert-ünnep-
ségre. A meghívást örömmel fogadták, Várad-
ról harmincfős küldöttség vett részt ezen az 
eseményen. Az ott tapasztaltakon felbuzdulva 
tanulmányozták a gödöllői egyesület alapsza-
bályzatát, elbeszélgettek Fényi Ottó kormány-
zó perjellel, és sok hasznos tanácsot kaptak 
tőle. Hazatérve, 1994. június 29-én 44 itteni 
öregdiák részvételével megalakították a Nagy-
váradi Premontrei Öregdiákok Egyesületét, s 
a hivatalos bejegyzés októberben meg is tör-
tént. Két év alatt 160-ra emelkedett a taglét-
szám.

A megalakuláskor célul tűztek ki néhány 
fontosabb teendőt, ezeket sikerrel és becsü-
lettel teljesítették az idők folyamán. A legfon-
tosabbak közé tartozott például: a premontrei 
rend és főgimnázium hagyományainak feltá-
rása, dokumentálódás, minden hozzáférhető 
anyag, tanulmány összegyűjtése; mozgósítani 
és lélekben összetartani az iskola egykori diák-

Születésnapos öregdiákok
A nagyváradi premontrei öregdiákok törődnek 
egymással, szeretettel őrzik a már jobblétre 
szenderült egykori tanáraik és diáktársaik 
emlékét, és évről évre igyekeznek a közösség 
javát szolgálni – becsülettel, helytállással, 
bölcs derűvel. Május 16-án egyesületük 
megalakulásának 25. évfordulóját ünnepelték. 
Érdemes odafigyelni reájuk.

Csoportkép  
az ünnepeltekkel

Pásztai Ottó beszámolójában összefoglalta az elmúlt 
huszonöt év fontosabb történéseit
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jait és még élő tanáraikat, felidézni fiatalságuk 
megannyi kedves emlékét. Ennek érdekében 
havonta tartanak találkozókat úgy, hogy az el-
múlt negyed évszázadban mindössze négy al-
kalommal maradt el ilyen összejövetel – objek-
tív okok miatt.

Kapcsolatba léptek külföldi premontrei 
rendházakkal és a mindenkori aktuális ren-
di generálisokkal. Felvállalták a váradi Szent 
László Római Katolikus Teológiai Líceum pat-
ronálását. Havonkénti találkozóikat is a katoli-
kus tanintézetben tartják meg.

Hogy mire emlékszik vissza Pásztai Ottó 
a legszívesebben, és mire tekint sikerként? 
„2004-ben dr. Károly József Irenaeus európai 
hírű professzorunk életéről, munkálkodásáról 
összeállítottam, szerkesztettem egy könyvet 
Aki fényt hagyott maga után címmel, ezzel 
emlékezve jeles egykori tanárunkra. A városi 
tanácsosok egyöntetűen megszavazták javas-
latomat, és post mortem Nagyvárad díszpol-
gára lett. 2010 novemberében a Nagyváradi 
Premontrei Öregdiákok Egyesülete és a Vá-
rad-hegyfoki Premontrei Prépostság szervezé-
sében, Biró Rozália akkori alpolgármester tá-
mogatásával emléktáblát állítottunk dr. Károly 
József Irenaeus tiszteletére az egykori gimná-
ziumunkban, a mai Mihai Eminescu Főgimná-

zium lépcsőházában. Aztán 2000 augusztusá-
ban kezdeményeztük egy emléktábla állítását 
a Szent László-templom falára a tizenkét már-
tír honvéd emlékére, akik meg akarták akadá-
lyozni a Szent László-híd felrobbantását. Sze-
rencsére sikerült ezt is megvalósítani. Ezzel 
hagyományt teremtettünk, mert azóta minden 
év október 12-én megemlékezünk, és megko-
szorúzzuk az emléktáblát. Siker az is, amit a 
Segítő Jobb Alapítvánnyal közösen vállaltunk: 
dr. Grósz Frigyesnek állítottunk emléktáblát; 
ő alapította az első szemészeti kórházat váro- 
sunkban, messze földön híres humanista volt, 
a szegények gyógyítója, szintén egykori pre-
montrei diák.”

A különféle elismerések, díjak, oklevelek, 
emléklapok, érmek, plakettek azt bizonyít-
ják, hogy a váradi magyar közösség figyel te-
vékenységükre. „Szükség van itt az erőnkre, 
gondolatainkra, helytállásunkra. Nem tűntek 
el nyomtalanul ezek az évek. Igazi közösség-
gé forrtunk, és rengeteget teszünk azért, hogy 
kallódó értékeinket minél nagyobb mértékben 
mentsük meg az utókornak” – zárta beszámo-
lóját Pásztai Ottó, aki július 8-án tölti be életé-
nek 90. esztendejét.

Az egyesület tagságát és elnökét köszön-
tötte Konrád Katalin, a Szent László líceum 
igazgatója és Zalder Éva magyartanár, az is-
kola korábbi vezetője. Jó egészséget, erőt, to-
vábbi sikereket kívántak Ottó bátyánknak. 
Zalder Éva hozzáfűzte: akkor kezdődött a ba-
rátság a premontreiekkel, amikor még csupán 
két teológiai osztállyal működött az iskola a 
Kanonok soron. Azóta töretlen a kapcsolat. 
A premontrei öregdiákok pályázatai nemegy-
szer rábírták a diákokat különféle történelmi, 
helytörténeti ismeretek megszerzésére, elmé-
lyítésére. Az egyesület tagsága összetartó csa-
pat. Ha a test gyengül is, az akarat acélból 
van. Épp ezért került Sík Sándor Az acélem-
ber című verse a Szent László líceum okleve-
lére.

Voiticsek Ilona és férje, Voiticsek Ár-
pád (a házaspár nyomdájában jó néhány 
premontreis kiadvány készült) egy fotókol-
lázzsal lepte meg az öregdiákokat. A kollázs 
fényképei fölelevenítik az elmúlt huszonöt év 
néhány mozzanatát. Fináléként az egyesület 
kék-fehér logójával és a 25-ös számmal dí-
szített születésnapi torta került az asztalra, s 
nemcsak gyönyörködni lehetett benne, hisz 
mindenki kapott egy-egy szeletet a desszert-
költeményből.

Tóth Hajnal

Voiticsek Ilona 
fotómozaikot 

hozott ajándékba

Vonház Antal 
köszöntötte  

a születésnapi 
találkozó 

résztvevőit
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közötti három év részben a reménykedés, vi-
szont a baloldali eszmék hirdetői számára a 
korlátlan uralom megszerzésének az idősza-
ka. Olvasóink számára elkerülhetetlen e kér-
dés: folyóiratunknak mi lett a sorsa? Eszten-
dőnyi szüneteltetés után részben kiegészített 
címmel és feladatkörrel, 1946 végén kezük-
be vehették a Csillagok világa. Csillagászati 
évkönyv az 1947. évre kiadványt. Megszakí-
tás nélkül ennek folytatásával találkozhattak 
a következő esztendőben is. 1948 után a 
Moszkvából érkező „útmutatásokat” érvé-
nyesítve Rákosi és a Politikai Bizottság az 

egyházak, egyesületek, egyének tevékeny-
ségét korlátozta, sőt az osztályellenségeknek 
minősítettekét meg is szüntette. Ez történt a 
Magyar Csillagászati Egyesülettel és Kulin 
György személyével is.

A kommunista vezetők 1949 januárjától 
Kulint eltávolították minden közösségi tevé-
kenységtől. Ekkor családja eltartását bizto-
sítandó, egy újpesti gimnáziumban kapott 
óraadói állást. Ortutay Gyula néprajzku-
tatónak és szabadon maradt csillagásztár-
sainak köszönhető, hogy Kulin mellőzését 
megszüntették. De válaszút elé állították: 
folytatni kívánja-e eddigi tudományos mun-
káját, vagy a népszerűsítésnek, az amatőr 
mozgalomnak kívánja szentelni tudását, 
idejét. Ő ez utóbbi mellett döntött. Meg 
is bízták az újként alakult Uránia Bemuta-
tó Csillagvizsgáló vezetésével. Feladata lett 
az újjáélesztett csillagászat népszerűsíté-
se. Szabadtéri előadásai több száz hallga-
tót vonzottak.

Alulírottnak engedtessék meg, hogy itt 
szóljon a Kulin Györggyel való megismerke-
déséről. 1957-ben az Arany János Emlékmú-
zeum igazgatójaként több ezer látogatónak 
mutattam be a Csonkatorony átrendezett 
termeinek értékeit, újdonságait. Ezeket Ku-
lin György is megtekintette, hiszen évről évre 
hazatért húgának családjához. Ekkor ismer-
kedtünk meg és barátkoztunk össze. Mint-
ha a román állam anyagi támogatását kíván-
ta volna erkölcsi viszonzásban részesíteni, 
fölajánlotta, hogy művelődési házunk nagy-
termében előadást tart a csillagos ég titka-
iról. Tudván tudtam, hogy ehhez a Román 
Kommunista Párt Bihar tartományi ideoló-
giai titkárságának a jóváhagyása szükséges. 
Nagyváradon a pártszékházban fölkerestem 
a felelős elvtársat, és ismertettem a népneve-
lés nagyszerű lehetőségét. Mondanivalómat 
be sem fejezhettem, mert irodájából dühösen 
kizavart: „Ilyen fölösleges beszéddel ne bosz-
szantsák dolgozóinkat!”

Eszerint jeles szülöttünk ismerethalmazából 
mit sem tárhatott föl a szalontaiak számára. 
Ámde Kulin György sem maradt tétlen. Ettől 
kezdve minden hazatérésekor 6-8, csillagászat 
iránt érdeklődő értelmiségit és ifjút hívott meg 
beszélgetésre Bagosiné Juliska tágas nappali-
jába. Bevalljam? Jómagam mindig köztük vol-
tam.

(folytatás a 23. oldalról)

 A II. világháború 
végén 
napvilágot látott 
ismeretterjesztő 
kiadvány második 
száma

Rejtett adatok szalontai…

Ø

Ø
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A European Prize for Literature magyar 
zsűrije meghozta a nyertesre vonatkozó dön-
tését. A kislistára három szerző került fel – 
Mán-Várhegyi Réka, Milbacher Róbert és Szi-
lasi László –, és közülük végül Mán-Várhegyi 
Réka kapta az Európai Unió Irodalmi Díját a 
Mágneshegy (Budapest, Magvető, 2018) című 
regényéért.

Az elismerést olyan szerzőnek, „emerging 
writer”-nek ítélhette oda a zsűri, akinek az el-
múlt másfél évben jelent meg figyelemremél-

Az előzőekből már világossá vált: csillagá-
szunk az ég titkairól Budapesten számtalan 
előadást tartott szabadban és tágas termekben. 
Ezt azzal kell kiegészítenünk, hogy a vidéki vá-
rosokat sem hanyagolta el, sőt egyik legfonto-
sabb feladatának tekintette megyei csillagásza-
ti bemutatóhelyek létesítését. A fölkeresetteket 
arra biztatta, hogy készítsenek távcsöveket. 
Optikával foglalkozó két vállalattól felszerelést 
kapott távcsőtükrök készítésére. Ennek ered-
ményeként a vidéki csoportok fémhengereit el-
látta a saját maga csiszolta lencsékkel. További 
segítségként könyveket írt ifjú kutatóknak (pl. 
A kis csillagász távcsöve, Hogyan készítünk 
távcsövet, mikroszkópot?).

Néhány évvel nyugdíjazása előtt múzeu-
munkat megajándékozta csillagvizsgáló táv-
csőbe illesztendő üveglencsékkel. Tragikus, 
hogy akkor még nem akadtak olyan helybe-
liek, akik esténként a csillagos eget vizsgál-
ták volna. Viszont a Tartományi Múzeum hoz-
zánk látogató muzeológusa elvitte a lencséket 
Nagyváradra. Hasznosították-e őket? Aligha. 
Ámde jó az Isten, jót ád! Fél századdal ezelőt-
ti két tanítványom, Kósa-Kiss Attila és Csu-
kás Mátyás felnőtt férfiként felelősségtudattal 
kutatja az ég titkait. Mindketten tagjai a Ma-
gyar Csillagászati Egyesületnek, s ettől távcsö-
vet kaptak azzal a kéréssel, hogy e kisváros 
lakóinak mutassák be a különleges égi jelen-
ségeket.

Az elsőként említett diákom – idősebb lé-
vén – megismerkedett tudósunkkal a szó-

ba hozott találkozókon. Sőt ötleteket kapott 
a Rejtőző Sasbérc, Csillagvilág című köny-
vei megírásához. Korábbi érdeme, hogy 
márványtáblával jelölte meg a Kulin-házat, 
ez lehetőséget nyújtott a városi tanácsosok 
számára, hogy ezt az utcát jeles földinkről ne-
vezzék el.

Másodikként említett tanítványom nem ta-
lálkozhatott példaképével, ennek ellenére Ku-
lin György eszméinek hűséges követője lett. 
Róla egyet-mást már közöltem, ámde az ő 
könyvéről, amely 2018-ban jelent meg, már 
újdonsága miatt sem szólhattam. Kettőzött 
címe már sejteti, hogy tudományos ismerete-
ket közölt: Csillagok. Asztrofizika mindenki-
nek.

Ebben az esztendőben emlékezünk a 30. 
évfordulójára annak a szomorú napnak, ami-
kor Kulin György, Nagyszalonta világhírű 
szülötte az általa egy életen át tanulmányo-
zott Mindenség lakója lett. Egyetemi végzett-
ségével a Svábhegyi Csillagvizsgáló munka-
társaként távcsővel az égitesteket kutatta, 
helyzetüket, mozgásukat feltárta. Munkássá-
gának kezdetétől szívesen foglalkozott az is-
meretterjesztéssel és a műkedvelő csillagá-
szok támogatásával. Illőnek érzem, hogy a 
föntebb leírottakat Kulin György vallomásá-
val zárjam: „Valahányszor nagyszerű, új él-
mény részese lettem, hajtott valami benső 
kényszer, megosztani másokkal ezt a tiszta 
örömet.”

Dánielisz Endre

Az Európai Unió Irodalmi 
Díjának magyar nyertese

tó fikciós munkája, és ez legalább a második, 
legfeljebb a negyedik ilyen műve. A magyar 
döntnökök: Deczki Sarolta, Joelle Dufeuilly, 
Kőrössi P. József, Szkárosi Endre (elnök), 
Szolláth Dávid.

A díjat október 2-án Brüsszelben veszi át a 
szerző a többi ország (Ausztria, az Egyesült Ki-
rályság, Finnország, Görögország, Grúzia, Ír-
ország, Lengyelország, Litvánia, Olaszország, 
Románia, Szlovákia és Ukrajna) nyertesével 
együtt.

Ø
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Kórusfesztivál 
az athéni Zene 
Házában a kariani 
kórussal (2018)

Magyar kórusvezető 
görög földön

– Honnan is indult pontosan?
– Tanulmányaimat a mezősasi általános is-

kolában kezdtem. Elsős tanárnőm, Halász Ár-
pádné felfigyelt arra, hogy jó hangom van. 
Az ő javaslatára jelentkeztem a berettyóújfa-
lui zeneiskolába, s felvételt nyertem. Nem volt 
meghatározó a zene a család életében, talán 
csak a nagyapám volt kivétel, ő kiváló citerás 
hírében állt. Az előkészítő év után választhat-
tam a zongora és a hegedű között. Válasz-
tásom a zongorára esett. Szilágyi Péterné, 
Irmi néni kezei alá kerültem, ő tanította meg 
az alapokat. Sikeres felvételi vizsgát tettem a 
debreceni Ady Gimnázium ének-zene szaká-
ra, tagja lettem az iskolai kórusnak. Majd a 
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Fő-
iskola ének–zenetanító szakán folytattam a ta-
nulmányaimat. Mivel jól zongoráztam, gyak-
ran kísértem a kórust a fellépéseken. Sokszor 
én tanítottam be a szólamokat csoporttársa-
imnak. Itt karvezetést is tanultunk, és közben 

három évig magánénekre is jártam. Harmad-
éves hallgató voltam, amikor már tanítottam 
éneket – hetente két napot Berettyóújfalu-
ban, a Toldi Miklós Általános Iskolában. Mi-
után lediplomáztam, megismertem görög fér-
jemet, s vele Észak-Görögországban éltünk, 
Kavalához közel.

– Hogyan sikerült beilleszkedni?
– Nagyon nehéz volt, egy teljesen más vi-

lágba csöppentem bele. A férjemmel egy piz-
zériát vezettünk. Ez nem volt gond számom-
ra, hiszen diákkoromban is dolgoztam minden 
nyáron Berettyóújfaluban a nagybátyám fagy-

Magam is felkerekedtem 1984-ben a városi 
pedagóguskórussal, amely Szilágyi Péter 
vezetésével Korinthoszra látogatott. 
Keresztülmentünk a neves csatornán, amelyet 
magyar mérnök tervezett, és láthattam a híres 
mükénéi oroszlános kaput. Amatőr kórus voltunk 
mi is és a vendéglátóink is, de van valami, 
amihez nem kell nyelvtudás: a zene. Életre szóló 
élmény volt. Ezért is vártuk sokan izgalommal 
a berettyóújfalui Nadányi Zoltán Művelődési 
Házban Proti és Rodolivosz vendégkórusát, 
s karvezetőjüket, Kőrösi Erzsébetet, aki itt 
cseperedett fel Biharban. A nagy sikerű fellépés 
után ültünk le kibogozni, hogy mi mindennel 
foglalkozik is ő valójában görög földön.

Kőrösi Erzsébet 
magyar létére 

tanítja a görög 
kultúrát



laltozójában. Az üzlet mellett apósomnak is 
volt egy vállalkozása, mandulát és olajbogyót 
termeltek. Természetesen, ahol tudtam, segí-
tettem. Kezdetben két dologgal kellett meg-
küzdeni a munka mellett: az ételekkel és a 
nyelvvel. Próbáltam összepárosítani a magyar 
és a görög konyhát… Ők nagyon sok halat 
esznek, amit én nem igazán szeretek. A gö-
rögök nagyon hagyománytisztelők. Minden 
egyes ünnepnek megvan az étele, ezt nekem 
természetesen meg kellett tanulnom. A fiata-
lok már kevésbé ragaszkodnak a szokásokhoz, 
de az idősebbek még most is szerdán és pén-
teken is megtartják a böjtöt, nem esznek húst. 

De talán a legnehezebb volt a görög nyelv el-
sajátítása. Angolul csak kevesen beszéltek kö-
rülöttem, így bizony nagyon gyorsan meg kel-
lett tanulnom a nyelvet. Hat hónapnak kellett 
eltelni ahhoz, hogy meg tudjam magam értet-
ni. De nekem ez nem volt elég, én jól akartam 
beszélni. Így aztán tanárt fogadtam, s végül a 
thesszaloniki Arisztotelész Egyetemen görög 
nyelvből felsőfokú vizsgát tettem.

– A zene talált magának utat a sok mun-
ka mellett?

– Híre ment annak, hogy zenével foglalko-
zom, és felkerestek Karianiból, hogy szeret-
nék, ha átvenném a kórusuk vezetését. Igent 
mondtam, de azt már az elején kikötöttem, 

hogy többszólamú kórust akarok faragni be-
lőlük. Kezdetben ódzkodtak a beéneklési, a 
légzőgyakorlatoktól, de beérett a munka gyü-
mölcse, mert egy rangos görögországi kórus-
fesztiválon második helyezést értünk el. Ma 
már 35 tagú vegyes karral járjuk az országot, 
számtalan fesztiválon vettünk már részt, pár 
évvel ezelőtt felléptünk a magyarországi Be-
loianniszban is, és most készülünk Olaszor-
szágba. Mi nem kapunk pénzt az államtól, az 
önkormányzattól a működésre, utazásra, min-
dent magunknak kell előteremtenünk.

– Úgy látom, most már minden a zene kö-
rül forog…

– Három diplomát szereztem Görögor-
szágban a zenével kapcsolatban, taníthatnék  
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Hazai földön. 
Az egyesített 
kórusokkal 
Berettyóújfaluban

Az önkormányzatokat is összehozza a kórusmuzsika. A közönség; jobboldalt 
az első sorban: Lisztes Éva, a Nadányi Zoltán Művelődési Ház vezetője, 
Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere és Klotsikasz Theoharisz,  
az Amfipoli járási önkormányzat alpolgármestere

Fellépés  
a gyermekkórussal 
Karianiban (2015)

(folytatás a következõ oldalon)

Ø
A proti vegyes karral (2016)
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általános és középiskolában is, de nem te-
szem, mert az ottani tanári kinevezési rend-
szer nagyon eltér a magyarországitól. Így 
egy kavalai zeneiskolában, valamint annak 
egy kihelyezett, Thászosz szigeti kirendeltsé-
gén tanítok zongorát, szolfézst és magánéne-
ket. Sajnos a görög ének-zene oktatás nem 
a Kodály-módszert követi, így még azt is kü-
lön feladat volt számomra elsajátítani. Köz-
ben kaptam egy szerződést is az Amfipoli 
járás önkormányzatától, és általános isko-
lás korú gyermekeknek tanítok ének-zenét, 
de már alakítottunk egy gyermekkórust is. 
Közben átvettem a rodolivoszi és proti fel-
nőtt kórusok irányítását is; ez a két falu is 
a járáshoz tartozik, 25-30 kilométerre van-
nak a tengerparttól, nagyon szeretik a ze-
nét, és nagy hagyományuk van a fúvószene-
karoknak is. A két kórusnak két különböző 
repertoárja van. Mindig is arra törekedtem, 
hogy ne ugyanazokat a műveket tanítsam. A 
berettyóújfalui fellépésre azonban a két kó-
rusból egyet kellett kovácsolnom, külön pró-
bákat iktattam be azoknak, akik részt vet-
tek ezen a koncerten. Van egy női kórusom 
Thászosz szigetén is, ők nagyon ragaszkod-
nak a régi görög népdalokhoz, célként is 
tűzték ki, hogy minél több Kis-Ázsiából szár-
mazó dalt kutassunk fel és tanuljunk meg. 
A kórustagok zenét szerető, egyszerű embe-
rek, nem tudnak kottát olvasni, de nagyon 
szorgalmasak, és ma már négyszólamú kó-
rusműveket is elő tudnak adni. Vannak köz-
tük mezőgazdászok, kereskedők, nyugdíja-

sok, tanárok. A kísérő zenészek a barátaim, 
kollégáim a zeneiskolából, nagy szeretet-
tel vállalták ezt a magyarországi koncertet. 
Igyekeztem úgy összeállítani a műsort, hogy 
senkinek se okozzunk csalódást, így a több-
szólamú kórusművek mellett görög dallamok 
és világhírű művek is felhangzottak. Az elő-
adás végén meglepetésnek szántuk Máté Pé-
ter Azért vannak a jó barátok című sláge-
rét. Sokat gyakoroltuk a magyar kiejtést, 
okozott egy kis gondot, de azt hiszem, meg-
érte, mert a közönség ezt vastapssal jutal-
mazta. Nem teszek különbséget a kórusaim 
között. Ahol megjelenek az egyik kórussal, 
oda illik elvinnem a többit is, ha van rá le-
hetőségem. Három kórusommal is jártunk 
már Isztambulban, ahol egy görög gimnázi-
um is működik. Számtalan helyen felléptünk 
már Görögországban, és szeretnénk eljutni 
Konstancára is, hiszen ott is élnek görögül 
beszélő közösségek.

– Hol van otthon?
– Igaz, hogy én már 25 éve Görögor-

szágban élek, de a hazámat soha nem felej-
tem el, és mindig is magyar maradok. Ez az 
első alkalom, hogy nem a kis falumba, Me-
zősasra mentem, hanem Újfaluba érkeztem. 
Nemrég költöztek be a szüleim a városba, 
de a húgom már régóta itt él. Ha jól össze-
számolom, 150 ember zenei ízlését formá-
lom hétről hétre. Nehéz, és nagy kihívás is, 
hogy én mint magyar tanítsam a görög kul-
túrát. Sok munkát és erőfeszítést fektettem 
bele abba, hogy elsajátítsam a görög kultú-
rát, a görögök által használt ritmust, ami tel-
jesen más, mint amit itthon megszoktunk. 
Volt már több felkérésem, hogy dolgozzam 
itthon, Magyarországon, de a fiam, aki na-
gyon jól beszél ugyan magyarul, és nagyon 
sok magyar barátja van, Görögországban 
akar élni, így én is mellette maradok. Most 
először vagyok úgy itthon, hogy nem jött 
velem, ugyanis a kötelező kilenc hónapos 
katonai szolgálatát tölti. Remélem, hogy ez 
a mostani fellépésünk kezdete lesz a két ön-
kormányzat barátságának. Az amfipoli ön-
kormányzat nevében nagy szeretettel vár-
juk a Berettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekart 
egy nyári előadásra és koncertre. Utána pe-
dig meglátjuk, mi mindent tartogat még szá-
munkra a nyár…

Kocsis Csaba

Magyar kórusvezető görög földön

Ø
(folytatás az előző oldalról)

A thesszaloniki 
kórusfesztivál 
a Művészetek 
Házában,  
a rodolivoszi 
kórussal (2017)



A Nagyváradi Állami Filharmónia júniusi műsora
A koncerteket a filharmónia Bartók–
Enescu termében tartják, a bérletek ér-
vényesek, jegyek a filharmónia székhe-
lyén válthatók.

Június 13., 19 óra: szimfonikus hangver-
seny. Műsoron: G. Ch. Wagenseil: C-dúr 
gordonkaverseny, WV 341.; C. Ph. E. Bach: 
A-dúr gordonkaverseny, H. 439.; W. A. Mo-
zart: 41., C-dúr, Jupiter szimfónia, K. 551. 

Vezényel: Dobszay Péter (Magyarország), 
közreműködik: Petrus Bölöni Áron (Ma-
gyarország – gordonka).
Június 20., 19 óra: Prokofjev-est. Műso-
ron: Montague-k és Capuletek a Rómeó 
és Júlia című szvitből, 1., D-dúr hegedű-
verseny, op. 19., Klasszikus szimfónia és 
Kizsé hadnagy – szvit. Vezényel: Romeo 
Rîmbu, közreműködik: Francesco Ionaşcu 
(hegedű).

Június 27., 19 óra: szimfonikus hangver-
seny. Műsoron: G. Rossini: A tolvaj szar-
ka – nyitány; A. Vivaldi: C-dúr pikolóver-
seny, RV 443.; G. Verdi – W. Popp: Fantázia 
a Rigolettó című opera témáira – hangsze-
relte: Matei Ioachimescu; F. Mendelssohn-
Bartholdy: IV., A-dúr, Olasz szimfónia, op. 
90. Vezényel: Marta Gardolińska (Lengyel-
ország), közreműködik: Matei Ioachimescu 
(pikoló, fuvola).
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FERDÍTGETÜNK

Egyenjogúságot  
a nyelvben is?!
Kérni lehet ugyan egyenjogúságot a 

nyelvben is, de ha megkapnánk, nem 
biztos, hogy érdemben tudnánk kezde-

ni vele valamit. A magyar köznyelv ugyanis 
egyértelműen hímpárti.

A férfiak megszólítása nem okoz gondot, 
az udvarias forma: úr, uram. A nők eseté-
ben viszont – elvben létezik a hölgyem, asz-
szonyom, illetve a foglalkozással egybe-
kapcsolva tanárnő, doktornő, ügyvédnő, 
mérnöknő, művésznő megszólítás, de – hi-
ányzik az újlatin nyelvekben az úr megfelelő 
női változata: románban a doamna, franci-
ában a madame, olaszban a signora, spa-
nyolban a senora, az angolban pedig a csa-
ládi állapotra utaló miss, mrs., egy ideje az 
általánosító ms.

Ha mi egyszerűen azt mondjuk a szomszéd-
asszonynak, hogy „Tudja, Kovácsné”, nevelet-
lennek tart, a Kovácsné asszonyt pedig én fi-
nomkodónak, végső soron nevetségesnek 
tartom. A politikai életben egyre több nő vesz 
részt, a képviselőnő már megszokott, de po-
litikus asszonyt, miniszter asszonyt is mon-
danak, az pedig, ha például Angela Merkelről 
úgy beszélnénk, mint „államasszonyról” vagy 
„államnőről”, az már gúny volna. Az államfér-
fi illik rá is ugyanúgy, mint a brit miniszterel-
nöknőre.

Egyszóval gondban vagyunk sokszor, jó-
magam különösen, amikor például magyarul 
tanuló román ajkúaknak kell megmagyaráz-
nom, miért „hiánycikk” a nyelvünkben a nő-
nem. Nem is nagyon gyötröm magam, leg-
többször csak az a válasz, hogy így alakult a 
nyelvünk. A gyakorlatok során viszont igyek-
szem rászoktatni őket az egyetlen mellékné-
vi alakra, és általában elég gyorsan sikerül is. 
De bevallom, időnként irigylem a román nyelv 
fordulatait mesterien ismerő Caragialét, aki 
például Az elveszett levél című darabjának 
egész történését mozgató és kavaró, egyet-
len női szereplőnek, Zoénak mondatja a pol-
gármesterrel, akivel közös bajba keverednek 
a szerelmükről árulkodó elveszett levél miatt, 
hogy „Zoe, Zoe fi bărbată!”. Magyarul ez úgy 
hangzik, hogy „Zoe, légy férfi!”, de a férfi ér-
telmű román főnév nőiesített változata óriási 
találat.

S hogy enyhítsem a két, sőt három ne-
met – a semlegest is – használó nyelvek irán-
ti irigységet, vigasztalásul mondom, hogy mi 
viszont sokkal bensőségesebb viszonyban 
cseveghetnénk, ha lehetőségünk volna rá, a 
királynékkal, egyszerűen királynőmnek vagy 
királyasszonynak szólítván a felséges asszo-
nyokat!

Molnár Judit
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Id. Rimanóczy Kálmán 
utolsó otthona

Mielőtt még rátérnénk az egykori Áldás (a 
későbbi Rimanóczy, mai Iosif Vulcan) utca 
5. szám alatti emeletes ház történetére, rövi-
den összefoglaljuk építő tulajdonosának, id. 
Rimanóczy Kálmánnak az élettörténetét.

Előbb kitanulta a kőművességet, később 
autodidakta módon elsajátította az építész-
mesterséget, és letehette az építőmesteri vizs-
gát, ami feljogosította az építészi feladatok 
ellátására, azaz önálló tervezésre és kivitele-

Id. Rimanóczy Kálmán (1840–1908) építész, 
építkezési vállalkozó volt, a mai modern 
nagyváradi városkép egyik kialakítója. Az 
alábbiakban utolsó váradi otthonára emlékezünk, 
amely 125 esztendeje épült.

zésre. Rövidesen az ország egyik legtekinté-
lyesebb építész szakembere lett, világot látott, 
négy nyelvet beszélt. Kezdetben Budán dolgo-
zott, utána Szolnokon működött mint építés-
vezető, majd önállósította magát, és a főváros-
ban lett vállalkozó.

Első házasságából 1867-ben született Árpád 
nevű fia, őt válásuk után az édesanyja nevelte 
Budapesten. Id. Rimanóczy Kálmán 1867-ben 
Nagyváradon telepedett le. Két év múlva meg-
nősült, két fia született: ifj. Kálmán (1870) és 
Béla (1873). Váradi felesége több mint húszesz-
tendei betegeskedés után, 1901-ben elhunyt. 
Halála után másfél hónappal id. Rimanóczy 
Kálmán egy nála 21 évvel fiatalabb nőt vett fe-
leségül, Fehér Erzsébetet, ezt Árpád nem he-
lyeselte, emiatt apja kitagadta őt.

Id. Rimanóczy Kálmán sikeres váradi mun-
káinak híre ment, és csakhamar országszer-
te elismert vállalkozó lett. Ő építette például a 
budapesti Uránia filmszínházat, első magyar 
építőmesterként gyárkéményeket épített Ma-
gyarországon, s e vállalkozását is olyan siker 
koronázta, hogy csakhamar gyári építkezé-
sekre Triesztbe is meghívást kapott. A haszon-
ból Nagyváradon egy géptéglagyárat is léte-
sített. Váradon az általa tervezett ingatlanok 
kivitelezését is elvállalta, de több esetben má-
sok tervei alapján épített.

Hosszú időn keresztül, egészen haláláig, a 
város törvényhatósági képviseletének is tagja 
volt. Nagyváradhoz mindenkor a legnagyobb 
hálával, szeretettel és lokálpatriotizmussal vi-
szonyult, nevéhez számos jótékony akció köt-
hető. Végrendeletében is jelentős összeget jut-
tatott a városnak. Egyebek közt a nevét viselő 
szállodát és gőzfürdőt hagyta a városra, de jó-
tékony célú kitételeit a hálátlan utókor minden 
esetben figyelmen kívül hagyta. A vincés nő-
véreknek adott szőlőjét például a hozzá tarto-
zó villával és egyéb tartozékokkal együtt 1948-
ban államosították, a rendszerváltás után pedig 
nem a jogos tulajdonosok, a vincés nővérek 
kapták vissza, hanem ortodox apácáknak ítél-
ték, akik ezen a telken a Szent Kereszt kolos-
tort létesítették…

Id. Rimanóczy 
Kálmán
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A váradi elöljáróság az örök emlékezet je-
leként az addigi Áldás utcát Rimanóczy Kál-
mánról nevezte el. Ezt a döntést 1958-ig tisz-
teletben is tartotta a mindenkori városvezetés.

Az egykori Áldás utca 5. szám alatti bérhá-
zat éppen 125 esztendeje, 1894-ben építet-
te id. Rimanóczy Kálmán. Ugyanekkor a te-
leknek a Körös felé néző végén megépítette a 
mai számozás szerinti 14. szám alatti egyeme-
letes házat is. Ezen néhány éve az idősebb és 
ifjabb Rimanóczy munkásságát méltató em-
léktábla látható. Az Áldás utcai ingatlan első 
emeleti luxuslakása volt a neves építész utol-
só otthona, míg a második emeleten az irodá-
ját rendezte be.

Hatvanötödik életévének betöltése után, 
1905-től id. Rimanóczy Kálmán egyre gyak-
rabban betegeskedett, vese- és gyomorbeteg-
ség, érelmeszesedés kínozta, de a hatalmas fi-
zikumú ember nem tulajdonított fontosságot 
bajainak. Annyi engedményt tett mindössze, 
hogy sűrűn látogatta a fürdőket, s felváltva a 
Tátrában, gyönyörű lomnici nyaralójában és 
Karlsbadban tartózkodott. Ekkor már telje-
sen visszavonult a nyilvános közéleti szerep-
léstől. 1907 decemberében meghűlt, és tüdő-
gyulladást kapott. A gondos orvosi kezelés és 
a családtagok önfeláldozó ápolása folytán – a 
korabeli sajtó szerint – állapota örvendetesen 
javult. Újév után azonban hirtelen rosszul lett, 
s orvosai megállapították, hogy agyszélhűdés 
érte. Nem sokkal halála előtt Vucskics Gyu-
la plébánostól kapta az utolsó kenetet. 1908. 
január 2-án este fél nyolckor hunyta le örök-
re a szemét.

Halálának híre a városban és másutt is a 
legőszintébb, legmélyebb részvétet váltotta 
ki. A gyász jeléül a városháza tornyára kitűz-
ték a fekete lobogót. A városi tanács január 
3-i rendkívüli ülésén elhatározta, hogy a csa-
ládhoz részvétiratot intéz, a ravatalra a város 
közössége nevében koszorút helyez, és a te-
metésen Rimler Károly polgármester szemé-
lyesen is részvétét fejezi ki a családnak. Az 
1908. január 4-i temetésről a helyi napilapok 
tudósítottak. Az alábbiakban a Nagyvárad és 

a Nagyváradi Napló cikkei alapján idézzük fel 
a történteket.

A temetés napján impozáns végtisztesség-
ben részesítette Nagyvárad polgársága id. 
Rimanóczy Kálmánt. Mindenki el akarta kí-
sérni utolsó útjára azt az embert, aki munká-
jának gazdag gyümölcsét megosztotta ezzel a 
várossal.

A szertartás délelőtt fél 10 órakor kezdő-
dött az Áldás utcai gyászházban, de délelőtt 
már ellepte a gyászoló sokaság a ház udvarát, 
és messze az utcában, egészen a Bémer térig 
szorongott a temetésre gyűlt közönség. Ekkor 
már az udvar közepén állott a hatalmas, vi-
rágözönnel borított ravatal, hová a pompás 
nehéz érckoporsót helyezték. Kétoldalt dísz-
ruhába öltözött városi hajdúk álltak. A ravatal 
körül a gyászoló családon kívül megjelentek 
Nagyvárad törvényhatóságának tagjai, társa-
dalmának vezérférfiúi és mindazok, akik is-
merték id. Rimanóczy Kálmán munkában, si-
kerekben gazdag életét.

Fél tízkor érkezett meg Fetser Antal püs-
pök, fényes papi segédlettel. Amikor a fekete 
tömegben feltűnt az ezüstös papi ornátus, s a 
koszorúkkal borított ravatal körül fölcsendült 
a szomorú ének: „Absolve Domine…”, min-
denki érezte lelkében az elválás, az elmúlás, 
a búcsúzás szomorúságát. A Circum dederunt 
elhangzása után az elhunyt barátai vették fel a 
koporsót, s vitték hosszú ideig gyalog a Rákó-
czi úton várakozó hatalmas gyászszekér felé. 
Több ezer főnyi tömeg kísérte a halottat az 
Olaszi temetőbe, ahol tetemét a családi sír-
boltban helyezték örök nyugalomra.

Péter I. Zoltán

A Rimanóczy utca 
5. szám alatti, 

nemrég felújított 
bérház volt 

építőjének utolsó 
otthona

A szőlőt  
a képeslapon 
látható villával 
együtt id. 
Rimanóczy Kálmán 
hagyta a Szent 
Vince Intézetre



história

Biharország 2019. június34

Miklós Jutka költő, 
fotográfus (1.)

Születési éveként több helyütt tévesen az 
1886-os esztendő szerepel, holott a berety-
tyóújfalui izraelita anyakönyv pontosítja az 
1884/22. szám alatti bejegyzés alapján: 
Militzer Júlia született szeptember 7-én tör-
vényesen. Az atya neve: Militzer Albert. Az 
anya neve: Grünberger Amália. A szülők lak-
helye: Berettyóújfalu. Ugyanezen az oldalon 
utólag piros tintával tüntették fel a család ve-
zetéknevének Miklósra változtatását, ezt egy 
1904-ben keltezett belügyminiszteri rendelet-
tel engedélyezték.

Hősnőnk (aki később a keresztnevét is 
megváltoztatta, Júliáról Juditra) így idézte 
fel apja alakját: „Mi tízen voltunk testvérek, 
apánk különös, fantasztikus ember, kósza lé-
lek, tele irreális tervekkel. Szeretett peres-
kedni, mindig vesztett. Szeretett építkezni, és 
szerette a gépeket. Így mentünk tönkre, be-
barangoltuk a régi országot, a felvidéki Árva 
vármegyétől a tengerparti Fiuméig.” Júlia a 
debreceni Dóczy Intézetben kezdte gimnázi-
umi tanulmányait.

A Militzer família még Berettyóújfaluban 
lakott, amikor a leányzó „kigyógyíthatatlanul 
rákapott” a versírásra. „Az első versemet tíz-
éves koromban írtam – emlékezett vissza váz-
latos önéletrajzában. – Tizenkét esztendős 
László fivéremmel elhatároztuk, hogy »heti-
lapot« szerkesztünk. Az újságot kézzel írtuk. 
László rajzolt ügyesen, én verseltem és írtam 
ügyetlenül. A rokonok és a barátok – kényte-
len-kelletlen – előfizetői rangra emeltettek. Ha 
jól emlékszem, a harmadik szám után csőd-
be jutottunk. Az előfizetők nem akarták to-
vább folytatni az »irodalompártolást«.” Minden 
valószínűség szerint a család a következő év-
ben költözhetett a fővárosba, s magával vitte a 
gyermeklányt Budapestre.

Meglepő költői pályakezdés

A vidéki úrilány a fővárosban csepered-
ve nem mondott le költői ambícióiról. Ellen-
kezőleg, merész lépésre szánta rá magát: 
„Tizenhat éves voltam, amikor a Budapes-
ti Naplóban olvastam Vészi József egy ver-
sét. Elragadó szépnek találtam. Annyi év után 
még emlékszem a címére: A Csatakha-madár. 
Vészi József a Budapesti Napló főszerkesztő-
je volt. Elküldtem neki egyik versemet. Né-
hány nap múlva meghívott, s én lámpalázzal 
küzdve mentem a szerkesztőségbe. Vészi na-
gyon meg volt lepve, túl fiatalnak talált. De 
melegen, lelkesen fogadott, és nagy jövőt jó-
solt, egyben kijelentette, hogy a lap közölni 
fogja a verseimet. A boldog izgalomtól szin-

„Meg fogja járni a poétakészítő érzések, kétségek 
és küzdelmek belső kálváriáját.” A jóslat Adytól 
származik. A Holnap fiataljai közül, fordulatos 
utóéletét tekintve, Miklós Jutka a legrejtélyesebb 
egyéniség. Nem csupán azért, mert egyedüli 
nőként képviselte hat férfi poéta oldalán  
a költészetet, hanem azért is, mert a versírást 
„végleg” abbahagyva és újrakezdve végigélt 
csaknem egy évszázadot.

Miklós Jutka 
fiatalon



história

Biharország2019. június 35

te részegen rohantam haza. Még látom csit-
ri-lány magam nyargalni a Körúton, a copf-
ba font hajam csak úgy repült utánam. Alig 
vártam, hogy imádott édesanyámnak elmond-
jam a nagy hírt. És másnap a Budapesti Nap-
lóban megjelent az első versem, mégpedig a 
tárca-rovatban, ahol eddig csak Ady Endre és 
Erdős Renée verseit közölték.”

A „csitri lány” költői bemutatkozása éppen 
a századforduló tájára, 1900-ra esett. Első 
közlése nem maradt visszhang nélkül. Ady 
Endre nagyon bátorító kritikát írt a versről, 
ugyancsak a Budapesti Naplóban. Mi több, 
egyre-másra láttak napvilágot kedvező véle-
mények a verseiről: „Kabos Endre, Révész 
Béla, Kaffka Margit, Erdős Renée és általában 
a sajtó melegen biztatott, és számon tartott 
mint ifjú poétát. Minthogy komolyan foglal-
koztak velem, ennek folytán magam is komo-
lyabbá váltam, főleg pedig komolyan kezdtem 
figyelni a kort, amelyben éltem, és amelynek 
minden ferdeségét, elcsüggesztő, igazságtalan 
struktúráját egy túl érzékeny szív kínos rezze-
néseivel érzékeltem és ítéltem meg.”

Mindössze négy esztendőnek kellett eltel-
nie ahhoz, hogy immár Miklós Jutka néven a 
budapesti Singer–Wolfner Kiadó megjelentes-
se első kötetét. A húszéves költőnőt izgatta az 
identitása, amelynek egyik gyökere származá-
sához vezet. A századforduló a magyar zsidó-
ság asszimilációjának időszaka, folyik a beol-
vadás, általánossá válik a vegyes házasság, a 
kikeresztelkedés, a névmagyarítás. A magyar 
zsidó líra is kettészakad, Heltaiék nemzedéke 
nem ír zsidó verset, igaz, magyart sem. Miklós 
Jutka is az asszimilánsokat követi, neki sem 
kitüntetett témája a zsidó tradíció, de nem is 
próbált szabadulni tőle. Egy kicsit tovább ment 
az asszimiláció útján, mint Heltaiék, megal-
kotta Az én hazám című költeményét, amely 
Petőfi és Arany János szemléletének jegyé-
ben, az Alföld romantikus szépségét dicsőít-
ve, hitet tett magyarsága mellett. A magyar 
történelmi múlt is mozgásba hozza fantáziá-
ját, elsősorban a kuruc világ (Boór Katharina, 
Kuruc halál). Ezek a hosszabb, romantikus el-
beszélő költemények a múlt században diva-
tos epikus formákat variálják. A kötetről Ady 
Endre mondott alapos véleményt, kioktató, de 
meleg hangnemben. Szemére lobbantotta a fi-
atal poétalánynak, hogy Szapphót játszik, az 
újságeseményeket verseli meg, és más poétá-
kat „utándalol”. Ha ezeket levetkezi, költő vál-
hat belőle. S Adynak valami azt súgta, hogy 
Miklós Jutkában megvan a képesség ahhoz, 

hogy egyszer „majd elibünk áll, mint ama ke-
vesek egyike, ki megkövetelheti, hogy meg-
hallgassák, ha dalol”.

Visszahonosodás Biharba

Az 1904-es esztendő több szempontból is 
fordulót jelentett Miklós Jutka életében. Nem 
csupán a sokat ígérő pályakezdés okán, ha-
nem amiatt is, mert a hányt-vetett sorsú 
Militzer família – immár Miklós néven – Nagy-
váradon jutott révbe, kertes családi házban lel-
tek otthonra a népes család tagjai.

Ady Endrének még jószerével ki sem hűlt a 
helye Váradon, amikor a fővárosból fogalmaz-
ta meg a Miklós Jutkának szóló üzenetét: „Ta-
lálja meg a maga lelkét, ezt a sok érzésű, erős, 
de nőiesen erős, ma még nagyon fiatal lelket, s 
akkor – majd meglássa – mennyivel szebb, ör-
vendetesebb lesz a szent titkos lélek-út az érzé-
sektől a dalokig. Valami azt sejteti velünk, hogy 
Miklós Jutkának nem lesz a sorsa, mint annyi 
újabb versíróé volt: az örökös sokat ígérés. Meg 
fogja járni a poétakészítő érzések, kétségek és 
küzdelmek belső kálváriáját s majd elibünk áll, 
mint ama kevesek egyike, ki megkövetelheti, 
hogy meghallgassák, ha dalol. Csinos, formás 
első verseskönyve több, mint egy poétai látoga-
tókártya, azért akartunk mi is e sorokban egy 
kis külön melegséget éreztetni.”

Mindezek ellenére Miklós Jutkának csak 
1906-tól jelentek meg versei és prózai írásai 
a váradi lapokban. A nagyközönségnek 1907 
februárjában mutatkozott be a Szigligeti Tár-
saság matinéján. Néhány nap múlva tartotta 
közgyűlését a Szigligeti Társaság, s ekkor vet-
ték fel új tagnak. Rövidesen kritikai megmé-
rettetésére is sor került, a Nagyvárad „Kriti-
kus” álnév alá rejtező esztétája seregszemlét 
tartott az új váradi költők felett (Dutka Ákos, 
Miklós Jutka, Emőd Tamás, Kotzó Jenő, Pel-
le János). Megállapította, hogy a legerősebb 
köztük Dutka Ákos. Miklós Jutkáról többnyire 
szubjektív megjegyzéseket tett, melyek lénye-
ge, hogy egyensúlyt tart, „Szinte férfias józan-
sággal ellenőrzi nőies hangulatait. Ha van is 
rá hatással az újítók forradalmi iránya, sokkal 
inkább nő, semhogy az örökszépet, az illúziók 
zavartalan világát megtagadja. Költészete va-
lóban mentes minden szélsőségtől, bizarrság-
tól, a divatba jött erotikától éppúgy, mint kü-
löncködő tartalmi és formai újításoktól.”

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása
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Egyhetes barangolás  
a franciák földjén

Április végén a Loire-völgyi kastélyok meg-
látogatására kerekedett fel a székelyhídi tár-
saság, de ezeknél sokkal többet láttunk. Fel-
kerestük a chartres-i katedrálist és a La 
Manche-csatorna több mint csodálatos ár-
apályszigetét, a Mont-Saint-Michele-t (Szent 
Mihály-hegy) is. Hosszú volt az utunk, nem 
is könnyű, hiszen a több mint 4500 kilomé-
tert oda-vissza autóbusszal tettük meg. Egy 
miskolci utazási iroda alkalmazottai ezúttal 
is mindvégig figyelmesen gondoskodtak ar-
ról, hogy minden kiránduló jól érezze magát. 
Csak a legnagyobb elismeréssel tudok szólni 
az alaposan felkészült, jól tájékozott, szakma-
ilag képzett Novák Ágnes idegenvezetőről és 
két sofőrünkről, Orosz Csabáról és Jobbágy 
Gáborról, akik igazi mesterei a gépkocsiveze-
tésnek, de szükség esetén a turistáknak is a 
segítségükre siettek.

Székelyhídról április 25-én éjfél előtt indul-
tunk el, a román–magyar határt Érmi hály-
falvánál léptük át. A határrendészek, miután 
személyi igazolványunkat összegyűjtötték, 
mindenkit leszállítottak a buszról, s csak egyen-
kénti alapos megfigyelés után kaptuk vissza 
iratainkat. Ilyenkor mindig arra gondolok, va-
jon mikor jön már el az az idő, amikor megál-
lás nélkül hajthatunk át az országhatáron.

A Chartres-i katedrális

Tizennyolc órás buszozásunk kezdetén 
Debrecen határától autópályán gurultunk, át-
haladtunk a gyönyörűen kivilágított Budapes-
ten, láthattuk a Hősök terét, a budai várat, 
majd Ausztrián és Németországon keresztül 
érkeztünk meg Strasbourg külvárosába, ahol 
az első éjszakát töltöttük, egy turisták számára 
kiépített szállodalánc, a Premier Classe egyik 
vendéglátóhelyén.

Megadatott számomra és útitársaim számára, 
hogy felejthetetlen élményekben részesüljünk 
azokon a kirándulásokon, melyeket Sóki Béla,  
a székelyhídi középiskola tanára szervezett meg, 
kiválóan. Néhány év leforgása alatt bejártuk több 
mint a fél Európát. Legutóbb Franciaország volt 
az úti cél.

Közös fotó a Chartres-i katedrálisnál; két tornya nem 
egyforma

A Mont-Saint-
Michel (Szent 
Mihály-hegy) 
Franciaország 
egyik ragyogó 
gyöngyszeme
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Első úti célunkról, a Párizstól mintegy nyolc-
van kilométerre fekvő kisváros, Chartres gó-
tikus katedrálisáról már útközben sokat meg-
tudtunk Novák Ágnestől. Azt is például, hogy 
a párizsi Notre-Dame után ezt tartották Fran-
ciaország második legjelentősebb katedrálisá-
nak, de amióta a párizsi a tűz martaléka lett, 
ez számít az első számú római katolikus szé-
kesegyháznak. A gótikus építészetnek ez a ki-
emelkedő alkotása, első francia műemlékként, 
1979-ben került fel az UNESCO világörökségi 
listájára. Szinte teljes egészében megőrizte XIII. 
századi, eredeti állapotát. A 25 év alatt épült, 
130 méter hosszú templom két tornya nem 
egyforma. A 103 méter magas déli az 1140-es 
évekből való, a másik fél évszázaddal későbbi.

Hosszan elidőztünk a székesegyházban, 
megcsodáltuk a kőfaragásokat, a festett ab-
lakokat – az eredeti 176-ból 140 maradt ép-
ségben, összesen 2500 négyzetméternyi felü-
leten. Valamennyi időnk arra is jutott, hogy 
szétnézzünk a városban: monumentális építé-
szeti alkotásokban gyönyörködhettünk.

Mont-Saint-Michel  
(Szent Mihály-hegy)

Kirándulásunk harmadik napján újabb hosz-
szú út várt ránk, hiszen a strasbourgi szállá-
sunktól mintegy 850 kilométerre fekvő Mont-
Saint-Michel szigetet kerestük fel. Az élmény 
mindenért kárpótolt. Fotókról már ismertük a 
kimagasló sziklaszirten álló apátságot, de ami-
kor megközelítettük, akkor úgy éreztük: ez nem 
igaz, ezt emberi kéz nem tudta megalkotni.

Mont-Saint-Michel egy körülbelül 300 hek-
táros gránitsziget Franciaország normandiai 
partjaitól 1 kilométerre, itt épült Szent Mihály 
arkangyal tiszteletére a kolostor első temploma 
709-ben. Főszezonban naponta húszezer turis-
ta zarándokol el ide. A szigeten egy utca van, 
ezen fel lehet jutni az apátság legmagasabb 
pontjára. Amikor idegenvezetőnk jelezte, hogy 
kb. 300 lépcsőfokot kell megmásznunk, kicsit 
megijedtem, de gond nélkül elértük célunkat.

A sziklát tenger vette körül, de apály ide-
jén szárazon lehetett megközelíteni a kolostort. 
1877-ben töltést építettek a szigetig, 2015-ben 
pedig a töltést megszüntetve hidat építettek, 
hogy dagálykor a szigetet ismét tenger vegye 
körül. Jó megoldás, hogy gépjárművel nem le-
het behajtani a szigetre: a parti parkolóból szin-
te percenként indul turistabusz, az viszi át a hí-
don a látogatókat. A buszok mindkét végén van 
kormány, így nem kell megfordulniuk.

A sziget történetéről tájékozódva azt talál-
tam, hogy a X. században bencés szerzetesek 
leltek itt otthonra. Az általuk készített kódexek 
voltak a középkor legszebb könyvei. Az apát-
ság több mint 700 kódexéből csak 200 élte túl 
a történelem viharait. Ezt a Szent Mihályhoz 
intézett imát ugyancsak a sziget történetének 
kutatásakor találtam: „Szent Mihály főangyal, 
szeretnék igazi tisztelőid közé tartozni, azért 
őrző, védő oltalmad alá helyezem magamat, 
munkámat, családomat, barátaimat”. 
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A lenyűgöző 
Chenonceau 

kastély és egyik 
parkja a Marques-

toronnyal

Értékes 
gyűjtemények 
szinte minden 
kastélyban 
találhatók

útravalóA Chambord-i 
kastély főbejárata

A Blois-i királyi 
kastély város felőli 

része

(folytatás a következõ oldalon)
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A XI. század elején II. Fülöp francia király ko-
lostort emeltetett a sziget északi részén. Úgy 
tartják, rövidesen a szentélyben csoda történt: 
egy vak fiú visszanyerte látását. A francia for-
radalom idején a szerzetesi közösség felbom-
lott, Napóleon pedig börtönként használta 
a kolostort, s börtön is maradt 1863-ig. Tíz 
évvel később műemléknek nyilvánították, és 
újabb száz év múltán az UNESCO világörök-
ség részévé vált.

Körülbelül 80 állandó lakosa van a sziget-
nek, a szikla alján kialakított szűk sikátorok-
ban lakóházak és boltok sorakoznak. Mi is 
bepillantottunk egy-két üzletecskébe, képes-
lapokat, emléktárgyakat vásároltunk. Érke-
zésünkkor apály volt, de az Atlanti-óceán fe-
lől nagyon erős szél fújt. Amikor a monostor 
legmagasabb pontján készítettünk fotót, ne-
héz volt megállni az erős szélben. Távozóban 
szinte mindenki még egyszer visszatekintett 
a Szent Mihály-hegyre, a látvány örök emlék 
marad számunkra.

Loire menti kastélyok

Miután elhagytuk a szigetet, mintegy 250 
kilométert utaztunk a következő szállásunkig. 
Egy Loire-völgyi, ugyancsak Premier Classe 
szállodában három éjszakát töltöttünk, s min-
dennap innen indultunk „felfedező” utunkra. 
A kastélyok felé utazva kisebb-nagyobb tele-
püléseken haladtunk át, megcsodálhattuk a 
szép tájat, a rendben tartott mezőgazdasági 
területeket, egy dolgon viszont csodálkoztunk: 
csak ritkán láttunk járókelőket az utcán, em-
bereket a földeken. Nem először jártam Fran-
ciaországban, ezt a jelenséget máskor is ta-
pasztaltam.

Elsőként a Chambord-i királyi kastélyt keres-
tük fel, látványa már messziről lenyűgöző. A 
bent elénk táruló luxus, a sok remek festmény 
a falon több mint csodálatos – soha nem volt al-
kalmam hasonlót látni. A bútorzat legnagyobb 
része nem eredeti – legalábbis ez hangzott el az 
ismertetőn. A trónterembe is bementünk, so-
kan fotózkodtak a királyi trónon ülve.

A chambord-i a Loire-völgy legnagyobb 
kastélya, alig kétórás autóútra Párizstól dél-
re; 1981 óta az UNESCO világörökség ré-
sze. Évente mintegy 700 ezer látogató keresi 
fel; ottjártunkkor több csoporttal is találkoz-
tunk, köztük japánokkal. A XVI. század első 
felében, 28 éven át épült, a reneszánsz és a 
középkori francia építészeti stílust ötvözi. Azt 
feltételezik, hogy kettős csigalépcsőjét és ön-
tözőrendszerét Leonardo da Vinci tervezte.

Chambord után a Chenonceau-i vízi kas-
télyt kerestük fel, ezt a reneszánsz építészet 
egyik csodájának tartják. Hat hölgy kastélyá-
nak is szokták nevezni, mivel hat nő hatott tör-
ténetére és építészetére. Az első az építtető, 
Catherine Briçonnet. A férje, Thomas Bohier 
rangos állami tisztségviselő 1512-ben lett a te-
rület tulajdonosa, és az építkezést a feleségé-
re bízta. A nő lebontatta az itt álló régi erő-
dítést, és egy malom helyére, a Cher folyó 
szigetecskéjére építtette a kétszintes kastélyt. 
Haláluk után Chenonceau királyi birtok lett, 
majd II. Henrik Diane de Poitiers kegyencnő-
nek adta. Ő hidat építtetett a folyó fölött, és 
pompás kertet alakíttatott ki a kastély bejá-
rata előtt. Amikor Henrik meghalt, felesége, 
Medici Katalin azonnal elkobozta a birtokot, 
aztán ő emeltetett a hídra egy kétszintes ga-
lériát, és a másik oldalon új kertet alakított ki. 

Egyhetes barangolás a franciák földjén

Kilátás a Loire 
folyóra

A hat hölgy vízi kastélya

(folytatás az előző oldalról)
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A negyedik nő a kastély történetében III. Hen-
rik özvegye, Louise de Lorraine volt, ő ide vo-
nult vissza élete végéig gyászolni. A kastély a 
XVIII. században Dupin tábornok tulajdonába 
került. Az ő nejét tartják a kastély ötödik höl-
gyének, ugyanis a kor számos jelentős művé-
sze megfordult nála. A hatodik hölgy, Madame 
Pelouze 1864-ben vette meg az ingatlant, és 
sok pénzből rendbe hozatta. Most is magántu-
lajdonban van a kastély, de látogatható; beren-
dezése korhű.

Az eddig látott kastélyok közül talán ez volt 
a legérdekesebb; bútorzata csodálatos, kertje 
ma is gondozott, szebbnél szebb virágok tarkít-
ják. Megcsodáltuk azt a rendkívüli mestermun-
kát, amellyel a vizesárok feletti hidakat készítet-
ték, visszapillantottunk a csodálatos kastélyra, 
a Marques-toronyra, és folytattuk utunkat a kö-
vetkező állomásunkra, Amboise-ba.

Leonardo da Vinci sírhelye

Az Amboise-i kastély középkori erőd volt, 
melyet VII. Károly vett birtokba a településnek 
nevet adó grófi családtól, és VIII. Károly, majd 
I. Ferenc uralkodásának ideje alatt építették 
át uralkodói rezidenciává. A Loire két partján 
fekvő város, pontosabban annak vára az An-
jouk székhelye lett. I. Ferenc egy mechanikus 
oroszlánszobor megépítésére Franciaország-
ba kérette Leonardo da Vincit, s a Château 
d’Amboise-ba költöztette. Bár az alkotás nem 
készült el, a polihisztor ott maradt haláláig. Sír-
helye a kastéllyal szemben álló Saint-Hubert-
kápolnában található. A kiemelkedő rene-
szánsz művész szobra a kastély udvarán áll.

A Blois-i királyi kastély

Kirándulásunk utolsó állomásaként keres-
tük fel Blois városát. A mintegy 45 ezer la-
kosú, ugyancsak a Loire folyó mentén fekvő 
település a Franciaország kulturális és törté-
nelmi városa címet viseli. A korábbi látniva-
lóink mind településen kívül, természeti kör-
nyezetben találhatók, a Blois-i királyi kastély 
viszont a városban áll, szűk utcákon közelíthe-
tő meg. Ez a kastély is I. Ferenc francia király 
nevéhez fűződik. Trónra lépése után, 1515-
ben családjával átköltözött Amboise-ból Blois-
ba, és 1516-ban elrendelte egy reneszánsz 
szárny építését.

A kastélylátogatás után egy másik érdekes-
séget is alkalmunk volt látni. A királyi kastély-
lyal szemben található ugyanis a Mágia Háza 
vagy a Varázslatok Háza, ennek a többszintes 
épületnek néhány ablaka minden órában ki-
nyílik, és mechanikus sárkányok dugják ki raj-
ta a fejüket, ide-oda forgatva, füstöt is ereget-
ve, majd néhány perc múlva visszahúzódnak. 
Az attrakciót általában minden kastélylátogató 
megtekinti, így tettünk mi is.

Elbúcsúztunk körutunk utolsó helyszínétől, 
indultunk a francia–német határ menti szállo-
dába, ott töltöttük kirándulásunk utolsó éjsza-
káját, majd Németország, Ausztria és Magyar-
ország kiváló útjain haladva érkeztünk meg a 
Nyírábrány–Érmihályfalva határátkelőhöz. Ez-
úttal gyors személyazonossági vizsgálat után 
tértünk vissza Székelyhídra. Azt hiszem, vala-
mennyi kiránduló nevében megköszönhetem 
az életre szóló élményt a szervezőknek.

Dérer Ferenc

Egy királyi 
kandalló

Leonardo da Vinci 
sírhelye  
a Saint-Hubert-
kápolnában
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A hajdúvárosiak 
hamar 
megszerették  
a helyet,  
és a turisták is 
szívesen időznek itt

Kalandozás a kávék 
világában

Minden kávénak megvan a saját történe-
te – vallja a hajdúváros múzeumi kávézójá-
nak vezetője. Balogh Vivientől érdekessége-
ket tudtunk meg a kávék származási helyéről, 
feldolgozásukról, valamint az ízekről és aro-
mákról, amelyek befolyásolják a belőlük ké-
szülő kávéitalt.

– A kávézás a koffein élénkítő hatása mel-
lett az élet élvezetének egy koncentrált pilla-
nata, amikor az ízlelőbimbóinkat, az orrunkat 
és a gyomrunkat érő érzéki örömök kevered-
nek. A kávézás története három korszakra 
osztható. Az első az az időszak, amikor fel-
fedezték, hogy ha a kávémagot megpörkölik, 
majd összetörik és lefőzik, az agyra és a test-
re egyaránt élénkítően hat. A második hullám 
az 1900-as évekre tehető, amikor a kávé már 
széles körben elérhetővé vált és az ára is csök-

kent, már nem csak a gazdagok számára volt 
megfizethető, hanem a szegényebb társadalmi 
rétegek számára is. A kávéfőzés minél széle-
sebb körű elterjedésének a minőség és egyedi-
ség vallotta kárát, a gyorsaság, az egyszerűség 
és a kezelhetőség viszont a javára vált. Ennek 
meghatározó iránya a presszógép használata 
és a kávé pörkölése az eltarthatóság érdeké-
ben. Érdekesség, hogy az első olasz presszó-
gépet Illy Ferenc, a Temesvárról elvándorolt 
trieszti üzletember, könyvelő, feltaláló alkotta 
meg. Az igény megnőtt az eltarthatóság iránt, 
és az másodlagossá vált, hogy honnan szár-
mazik és milyen ízjegyeket hordoz a kávébab, 
mivel ezeket a pörkölés során nagyrészt úgy-
is elveszíti. Az iparosítás következtében a ká-
vészemeket több helyről gyűjtötték össze, így 
összekeveredtek, és elveszítették identitásu-
kat. Tudatosan is vegyítették a kávét: az olcsó 
robusta fajtát az ízletes arabicával keverték, 
hogy kielégítsék a gazdaságosság igényét. A 
kávézás történetének harmadik hulláma nap-
jainkra tehető: visszatérünk a gyökerekhez, és 
úgy fogyasztjuk a kávét, ahogy annak idején 
felfedezték, előtérbe helyezve a sokszínűségé-
ből eredő tulajdonságait.

– Miben különbözik a The Museum a töb-
bi kávézótól?

– Ez egy úgynevezett speciality kávézó, 
ahol kizárólag világos pörkölésű kávét hasz-
nálunk annak érdekében, hogy ne tűnjenek el 
az eredeti ízek a kávéfőzés során. Ezek a ká-
vék nagyon magas minőségi szintet képvisel-

Nagyszalontán néhány héttel ezelőtt 
nyitotta meg kapuit a Csonkatorony lábánál 
a The Museum kávézó. A családi vállalkozás 
kávékülönlegességeket, a világ különböző 
pontjairól származó alapanyagokból készülő 
frissítő italokat kínál. A tulajdonos baristának, 
Balogh Viviennek átfogó ismeretei vannak  
a kávéról. A kávézó logója



nek fajtától, termőterülettől, feldolgozási mód-
tól függően, s ezeket pontosan dokumentálják 
a kávét kísérő lapok. Ezek folyamatosan el-
lenőrzött kávék, melyeket nemzetközi kósto-
lókon minősítenek. Nagyon fontos tudnunk, 
hogy akárcsak a boroknál, ahány fajta kávé, 
ahány farm, annyi íz létezik. A kávézónkban 
a baristák nagy szaktudással, odafigyeléssel 
és gondossággal készítik el a kávét. Az úgy-
nevezett speciality kávézóknak és az ott hasz-
nált kávébaboknak kritériumrendszerük van, 
amit a Speciality Coffee Association szervezet 
(SCA) állít fel. Ahhoz, hogy egy kávé speciality 
minősítést kapjon, egy 100 pontos skálán 80 
pont felett kell teljesítenie. Jelenleg a világ ká-
vétermelésének 5 százaléka felel meg ezeknek 
a kívánalmaknak.

– Milyen kínálatból választhatnak a kávé-
zó vendégei?

– Az itt felszolgált kávékról tudjuk, honnan 
származnak, hogyan kell elkészítenünk őket, 
és meg is vannak azok a gépeink, amik ezt 
lehetővé teszik. Ezen a héten például hétféle 
kávéból válogathatnak kedves vendégeink, s 
ezeket ötféleképpen tudjuk elkészíteni. A kí-
nálatot háromnaponta cseréljük, hogy válto-

zatos élményt nyújthassunk vendégeinknek. A 
kávé mellé felszolgálunk saját, házi készítésű 
süteményeket, valamint vásárlóink megkós-
tolhatják a New Yorkban népszerű bagelt is. 
Üdítőink közül kiemelném a saját készítésű li-
monádéinkat. Ezen a téren is folyamatosan új-
donságra és egyediségre törekszünk. Visszaté-
rő vendégeinknek, akik szorgalmasan gyűjtik 
pecsétjeinket a hűségkártyájukon, kedvezmé-
nyeket adunk, valamint exkluzív kávékóstolá-
sokon is részt vehetnek.

– Elsősorban milyen céllal hozták létre a 
kávézót?

– Nagyon fontos szempontnak tartjuk a 
fent említettek mellett, hogy ezzel a kávézó-
val valami újat, valami egész mást szeretnénk 
nyújtani a szalontaiaknak és környékbeliek-
nek a vendéglátás terén, értjük ezen az ott-
honos hangulatot, a lehetőséget a színvonalas 
időtöltésre és az egymásra való odafigyelésre, 
minden korosztály számára. További céljaink 
egyike, hogy a Csonkatorony tövében, a gesz-
tenyefák alatt, teraszunkon a közeljövőben 
különböző rendezvényeket, előadásokat tart-
sunk különféle témakörökben, s közben ven-
dégeink különleges borokat és koktélokat fo-
gyaszthatnak majd. Nem feledkeztünk meg a 
diákokról és a nyugdíjasokról sem, számukra 
nagyfokú kedvezményekre feljogosító kártyá-
kat készítünk.

Az exkluzív, különleges kávéélményt kíná-
ló kávézóban mindenkit szívesen látnak, sok-
szor tartanak ingyenes kávékóstolást, de teljes 
áron is megéri kipróbálni az élményt, hiszen 
egy átlagos kávézóhoz viszonyítva néhány lej-
jel kerül csak többe a The Museumban egy 
csészényi finomság.

Balázs Anita

életmód
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Nemcsak  
az ízére, a kávé 
prezentálására is 
gondot fordítanak

Balogh Vivien  
a vendégeknek is  
szívesen mesél  
a kávé- 
különlegességekről
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A papucsos, a híd  
meg a szerelem

Aztán azt meséltem-e, miért nem sikerült 
időben felrobbantani a hidat, amin az-
tán később bejöttek az oroszok? Nem? 

Mindenről csak a nők tehetnek, csak a nők, le-
gyintett csontos, eres kezével Gyula bácsi.

Aztán elgondolkodva nézegette erős, sárga 
körmeit, majd kis vidám, huncut, savószín sze-
mével kacsintott.

Még a háború előtt történt ez, amiről most 
szólani fogok, amikor a város leghíresebb 
papucsosmesterénél dolgoztam. Ott állt a kis 
műhely a Fő tér jobb sarkán, a templomtól 
két házzal odébb. Régen volt, mikor az öreg 
Paprikás öregapja megvette, és azóta mindig 
papucsosműhely volt. Hátul volt a műhelyrész, 
az eleje meg, kis deszkapadlós helyiség a légy-
szaros kirakattal meg a pulttal, a bolt. Ahol a 
papucsosné, Rózsika kiszolgált. Meg felvette a 
rendeléseket. Mert rendelésre is gyártottunk, 
hajjaj, de hányfélét! Csuda volt az a sok pa-
pucs, nekem elhiheted! Hogy mennyiféle van? 
Hát sokféle! Van a törökpapucs, annak feke-
te volt a feje, zöld pettyekkel. Nem volt neki 
sarka, ez volt a csoszapapucs, amit az öregek 
hordtak. Mert az öregnek már fáradt a lába 
a sok mindentől, amit csinált egész életében, 
a csoszapapucs meg csoszogós, és nem szo-
rít sehun. Meg sietni sem lehet benne, csak 
csoszogni, úgy öregesen. Búzavirág, pipacs 
meg kalász volt ráhímezve az úri papucsokra 
úgy, ahogy azt a kontyos ránk hagyta. Milyen 
kontyos, milyen kontyos, hát a törökök! Tőlük 
maradt a mi vidékünkön ez a papucs, aminek 
nincs párja, emelte fel bütykös mutatóujját, és 
ravaszul mosolygott. 

Hát azért nincs párja, édes gyerekem, de 
hogy te még ezt sem tudod, hát mit tanítanak 
ott a magas iskolákban nektek? Szóval nincs 
párja, mert mindegyik egy lábra készült. Hehe. 
Volt aztán a selyempapucs, olyat csak a lányok 
hordtak, fényes és színes volt a selyem, ami-
lyen fényes volt a nyalka kis lábuk, mikor jöt-
tek méretet próbálni. Volt egy szék a boltban, 
pont abban a sarokban, ahová a műhelyből 
beláttam, mert ott állt egy ferde tükör, abban 
nézegették a lábukon a papucsot. Én meg be-

láttam a szoknyájuk alá, láttam a szép kis lá-
bukat a tükörben. Akinek szép fehér, úri lába 
volt, uras papucsot hordott, hímzettet. Mert 
a papucsosné, Rózsika meg a lánya, Amálka 
ott díszítgette, csinosítgatta a kész papucsokat 
a boltban. Varrtak bele búzavirágot, pipacsot 
meg kalászt. Meg bojtot, szalagot. Melyik mi-
csodás lett. Amálka nagyon értette, az min-
denféle úri mintát kitanált meg kimásolt régi 
könyvekből. Okos lány volt Amálka, meg szép 
is. Beszélték a régiek, hogy az egész műhely 
röhögött, amikor megszületett, és kiderült, mi-
csoda furfangos nevet választott neki az édes-
anyja. Paprikás Amália, így írta be a pap a 
templomban. De aztán megszokták, és a 
kislány csak elsertepertélt ott a 
műhelyben, az inasok meg 
a mester keze alatt. Mire ki-
járta az iskolákat, szép nagy-
lánnyá nőtt. Olyan szőke 
hajfonata volt annak, mint a 
karom! Az édesanyja sem volt 
csúnya fehérnép, de a lánya, az 
aztán tényleg jól sikerült. Keze-
lába olyan volt, mint az ősziba-
rack, mármint színre, meg olyan 
bársonyos. Neki mályvaszín se-
lyempapucsot varrt az apja, Papri-
kás mester uram, az anyja meg ki-
hímezte, kicifrázta neki pillangós 
cirádákkal!

Pont azon a napon történt mind-
ez, amikor az Ábris gyerek odakerült 
inasnak, azért emlékszem ilyen jól a történet-
re. Ábris valahonnan a Székelyföldről került a 
mi vidékünkre, még az első nagy háború után, 
a családjával. Hárman voltak testvérek, szép, 
rendes családja volt neki, az apja postamester 
volt, az anyja meg otthonról dirigálta a csalá-
dot. Szóval megjelent az Ábris gyerek a nagy 
barna szemivel meg a hamiskás kis bajszá-
val, tisztára, mint a Jávor Pál, én mondom! 
Amálka sokat nevetett azon az őszön, ugrat-
ták egymást az Ábris fiúval.

Volt akkoriban tán három inasa is Paprikás 
mesternek, de Ábris volt közöttük a legidő-
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sebb meg a legtapasztaltabb, mert másik mes-
tertől is tanult, csak az elhalálozott, szegény. 
Ábrisnak jó keze volt a papucsvarráshoz, pró-
bálni meg úgy próbált a hölgyek lábára, hogy 
öröm volt azt nézni! Csak elveszett a nagy 
markában az asszonyok meg a kisasszonyok 
lába, volt kuncogás, heherészés! Értett az asz-
szonyok nyelvin, na! Ha papucsosné Rózsika 
vagy Amálka kisasszony nem ért rá, mindig az 
Ábris gyereket hítták méretet venni, mert az 
mindig tudta, kinek mi az ízlése. Az még azt is 
kitanálta, hogy a ruha színihez válasszák a pa-
pucs színit, értett hozzá. Addig-addig mérege-
tett, míg végül többet volt kinn a boltban, mint 
hátul a függöny mögött. Segített vinni a boltot 
a papucsosnénak meg a lányának. A mester 
úr sokat volt úton akkoriban, járta a városokat 

anyagért, nem volt már akkor se-
lyem meg bársony, kifogyott min-
den a háború miatt. De neki csak 
megvoltak a jó emberei, akik in-
nen-onnan szereztek anyago-
kat, mert mit ér a papucsos, 
ha nincs anyagja, amiből dol-
gozhatna!

Történt aztán egy szép 
napon, hogy Ábris hófehér 
selymet hozott, olyan fe-
héret, mint a frissen hul-
lott hó. Én nem tudom, 
mit adott érte, olyan fi-
nom anyagot egyikünk 
sem látott! És hátul, ti-
tokban, hogy senki se 

lássa, gyönyörű papucsot 
varrt. Fütyörészett, danolt, míg varr-

ta, csak úgy ragyogott a szeme! Kinek, kinek, 
hát persze, hogy az Amálka kisasszonynak! A 
mester úr akkoriban már se látott, se hallott, 
pangott az ipar, sokan bevonultak, csak mi vol-
tunk még páran körülötte, a papucsosinasok. 
Mikor elkészült a hattyúprémmel beszegett kis 
papucs, amire barackszín virágokat is híme-
zett az az ügyes kezű, szerelmes papucsosinas, 
mert nem volt még akkor felszabadulva az Áb-
ris gyerek, csak néztünk mi inasok. Olyan szé-
pet még nem láttunk! Benne volt abban a 
szíve, a lelke! Aztán előállt egy szép csokor 
virággal a papucsosné meg a mester úr elé, 
és illendően megkérte Amálka kisasszony ke-
zét, majd átadta a jegyajándékát, a szép kis 
fehér papucsot. Amálka pirult, a papucsosné 
bólogatott, az öreg mester nem szólt semmit, 
csak nézte, forgatta a papucsot, és hümmö-
gött. Szép munka, mondta aztán, meg azt is 

mondta, háború van, és háborúban nem es-
küsznek a népek, legalábbis Amálka biztosan 
nem! Menjen el Ábris a háborúba, és ha sze-
rencsésen visszatér, övé a lány és a bolt! Mit 
volt mit tenni, búslakodtak erősen, a két sze-
relmes, de aztán új izgalmak jöttek. Mert az 
Ábris fiú pár hétre rá megkapta a behívóját, el-
vitték utásznak. Addigra kiürült már a műhely, 
csak mester uram kopácsolta a sarkakat egye-
dül, elöl meg az asszonyok árulgattak.

És mit adott a magasságos jó isten, miután 
Ábrist elvitték? Csak a bánat, csak a gond. Jöt-
tek-mentek a levelek, Amálka hol sírt, hol meg 
nevetett, attól függően, hogy merre járt a vő-
legénye. Aztán volt jó pár hónap, amikor nem 
jött levél. Kisírta a két szemét, de hiába, az utá-
szok vonultak, robbantgattak, levelet meg nem 
írhattak. Titkos volt minden, nem szólhatott a 
szerelmének, merre jár. Amálka csak rítt, for-
gatta a kis fehér papucsát, meg leste a postást.

Közelgett a front, de persze azt nem tud-
hattuk, hogy mikor lesz vége a háborúnak. 
De menekült már akkor mindenki, mink ina-
sok meghúztuk magunkat, már akit nem hív-
tak be. Én hátul laktam a műhelyben, addigra 
lebombázták a házat, ahol éltünk, anyámék ki-
mentek vidékre, éngem a Paprikás uram istá-
polt és befogadott.

Egyik este történt, a mester úrék az asszony-
nyal odavoltak a sógoráéknál a szomszéd vá-
rosban, mert ott megjött az úrfi a frontról. 
Elég az hozzá, hogy Amálka kisasszony már 
lefeküdt, amikor valaki megverte a vasredőnyt 
a bolt ajtaján. Lehetett már éjfél után is. Csak 
annyit láttam, hogy valaki katonaruhás zör-
get, aztán megszólal az Ábris gyerek: hát nem 
ismersz meg, pajtás? Amálka kisasszony egy 
szál ingben rohant ajtót nyitni, aztán utána én 
már nem is zavartam őket. Csak annyit tudok, 
hogy amikor jóval pirkadat után bezörgettem 
a szobába, Ábris rángatta magára a ruhát meg 
szitkozódott, hogy aszongya, elaludtam, ki a 
fene fogja így felrobbantani a hidat, Amálka 
kisasszony meg csak kuncogott az ágyban, a 
takaró alatt. Hát én nem is csodálom, hogy el-
aludt, ott, a menyasszonya karjaiban csak kel-
lemesebb volt, mint hidat robbantgatni! Nem is 
ment már vissza katonáékhoz, mert a mester 
úrék eldugták a fásszínbe, elibe raktak vagy két 
mázsa fát, és Amálka kisasszony egy kis lyu-
kon etette meg itatta.

A híd? Hát a híd az úgy maradt, mert az 
utolsó utász, aki felrobbanthatta volna akkor 
éjjel, az mással volt elfoglalva. Hiszed-e?

Szilágyi Perjési Katalin
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Rákóczi Gergő 
halmozza a sikereket

Május elején Mezőhegyesen (Magyaror-
szág) megvédte kettesfogathajtó-bajnoki cí-
mét. Hetven fogat állt rajthoz, közöttük tenge-
rentúliak is, de a háromnapos versenyen idén 
is ő bizonyult a legjobbnak. Néhány napra rá 
megnyerte a háromfordulós Román Nemzeti 
Bajnokság Beszterce-Naszód megyében meg-
rendezett első fordulóját is.

Rákóczi Gergő 1985-ben született pedagó-
guscsaládban Érköbölkúton. Már gyermekko-
rában megszerette a lovakat, hiszen édesap-
jának, bár tanárember, mindig voltak lovai. 
Szívesen kiment az istállóba gyönyörköd-
ni ezekben a nemes állatokban, „akik” náluk 
szinte családtagnak számítottak. Természe-
tesen ellátásukban, gondozásukban is segéd-
kezett. Ezek nem versenylovak voltak, hobbi-
ból tartották, és szekér elé is befogták őket. 
Édesanyja Mezőtelegdről származik, ott voltak 

termőföldjeik, és a mezei úton, lovas szekér-
rel tették meg odáig a 40 kilométeres távot. 
Jó móka és kaland volt ez egy gyermeknek, 
még jobban megszerette a lovakat. Ha nem 
volt mezőgazdasági munka, kirándulni is lovas 
szekérrel mentek.

Állatszeretetéből fakadóan Gergő már 
gyermekkorában eldöntötte, hogy vagy állat-
orvos, vagy állattenyésztő mérnök lesz. Ötö-
dikes volt, amikor egy magyarországi lovas 
évkönyv került a kezébe, s abban olvasta a 
hírt, hogy Kecskemét mellett Bárdos György 
világ- és Európa-bajnok fogathajtó ingyenes 
fogathajtó-iskolát nyit. Úgy érezte, ott a he-
lye, és jelentkezett. Szülei támogatták elhatá-
rozását. Az iskolában szakmai oktatást, segít-
séget kaptak a diákok, cserében részt vettek 
az állatok gondozásában. Tulajdonképpen a 
munka is tanulás volt, hiszen kitapasztalták az 
állatgondozást.

Rákóczi Gergő szeretett ott lenni, attól 
kezdve minden vakációját ott töltötte. Egyre 
inkább megérlelődött benne az elhatározás, 
hogy fogathajtó lesz. Ezt még jobban megerő-
sítette egy érmihályfalvi élménye, a fogatok 
felvonulása az egyik Nyíló Akác ünnepségen. 
Igaz, azok nem versenykocsik voltak, hanem 
díszes hintók szép pár lovakkal. Döntését vég-
legesítette a paptamási fogatható verseny, az 
országos bajnokság egyik fordulója. Itt látta 
először élőben, milyen is ez a megmérettetés, 
és ott helyben beleszeretett.

Az érköbölkúti Rákóczi Gergő neve ismert 
és elismert a fogathajtók és a sportkedvelők 
körében. Fiatal kora ellenére már nagyon sok 
versenyt megnyert, öregbítve ezzel szülőfaluja, 
Bihar megye, szűkebb hazánk, a Partium  
és Erdély hírnevét.

Lovardai edzésre is 
szükség van

Rákóczi Gergő a lovaival
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Ekkor még Romániában gyerekcipőben járt 
a fogathajtás, de lelkes embereknek köszön-
hetően elkezdődött a fejlődés. Aztán magas 
szintre Rákóczi Gergő és csapattársai emel-
ték az évek során. Ő még diákkorában elkezd-
te a versenyzést. Hajtott Paptamásiban, Kézdi-
vásárhelyen és Marosvásárhelyen. A tanulást 
sem hanyagolta el. Nagyváradon érettségizett, 
majd a Nagyváradi Egyetem Mezőgazdasági 
Karának Nagykárolyba kihelyezett részlegén, 
állattenyésztő mérnöki szakon folytatta tanul-
mányait. Azért esett erre a választása, mert a 
nagykárolyi Drosera Sportklub felkérte, hogy 
versenyezzen az ő lovaival. Nyolc évig tartott 
a mindkét fél számára gyümölcsöző együttmű-
ködése a sportklubbal. A sportklub adta a lo-
vakat és a felszerelést, Gergő pedig a tudását. 
Neve a fogathajtók körében egyre jobban csen-
gett, mivel a nyolc év alatt háromszor nyert or-
szágos bajnokságot. A kecskeméti világbajnok-
ságon pedig akadályhajtásban nyolcvan fogat 
között a hetedik helyet érte el. Összetettben a 
legjobb romániai versenyzőként 15. lett. Köz-
ben agrármérnökként diplomázott és mesteri-
zett. A sportklub végül anyagi okokból felha-
gyott a fogathajtással, ezért Gergő átigazolt a 
Maks Sportklubba. Itt három év alatt újabb há-
rom országos bajnokságot nyert.

Kiemelkedő eredményeinek összesítése 
nem mindennapi karrierről tanúskodik: hét or-
szágos bajnoki cím, világbajnoki 7. hely aka-
dály- és maratonhajtásban, 10., illetve 15. 
helyezés összetettben, 5. hely csapatban; a 
Duna-Alpesi Kupán bronzérem csapatver-
senyben.

A fogathajtás három versenyszámból áll: 
díj-, maraton- és akadályhajtás. Ezek összesí-
tett eredménye adja meg a versenyző helyezé-
sét. A díjhajtás bizonyos szempontból tradici-
onális, hiszen a felszerelés kötődik a nemzet 
hagyományaihoz. A néző megismerheti az il-
lető nép/nemzet jellegzetes kocsiit, lószer-

számait, öltözetét. Rákóczi Gergő jellegzetes 
erdélyi stílusú kocsival, lószerszámmal, öltö-
zetben lép pályára. Az öltözetet, a lovak kép-
zettségét, idomítottságát, a hajtó ügyességét 
veszik főleg figyelembe a bírák ebben a ver-
senyszámban. Szerencsés, ha a lovak egyfor-
ma kiállásúak és színűek vagy színük egymás-
sal összhangban van.

A maratonhajtás a legmegterhelőbb a lo-
vaknak. Jó állóképesség kell hozzá, és jó ido-
mítottság. Összesen hét természetes és épített 
akadály között kell elhaladni anélkül, hogy 
hozzáérjenek. A táv hossza nagyjából 15 km. 
Hiba nélkül és minél rövidebb idő alatt kell tel-
jesíteni. Az akadályhajtás igen látványos. Fü-
ves pályán zajlik, és épített akadályok között 
kell elhaladni.

Rákóczi Gergő elvégezte az edzőtanfolya-
mot, így ilyen minőségében is tevékenykedik. 
Jelenleg a Brassó megyei Romsilva Sportklub 
színeiben versenyez és ugyanott edző. A lo-
vaik közül a legjobb egyedek az érköbölkúti 
Rákóczi-farmon vannak, és ott edzi, készíti 
fel őket a versenyekre. Hároméves korukban 
kezdik el a kiképzésüket, és naponta folytat-
ják, meghatározott program szerint. Más típu-
sú ló kell a díjhajtáshoz, más a maratonhoz. 
Az edzéstervük is különbözik.

Eredmények eléréséhez a tehetséges haj-
tón és jó lovakon kívül mindenképpen szükség 
van erős „hátvédre” is, ez lehet egy sportklub 
vagy jól menő családi vállalkozás, hiszen a fo-
gathajtás igen költséges, teljes embert igény-
lő sport. Külföldön vannak a sportnak tehe-
tős támogatói, nálunk ez még nem jellemző. 
A hajtást és a lovakat egyaránt szeretni kell. 
Ezek a nemes állatok tudatában vannak annak,  

Az idei 
mezőhegyesi 
versenyen

A farmon szabadon 
járhatnak a lovak (folytatás a következõ oldalon)

Ø
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Ø
(folytatás az előző oldalról)

hogy versenyeznek, és tudnak örülni a siker-
nek. Rákócziéknál most is szinte családtagnak 
számítanak, hiszen az istálló és a lakóház tulaj-
donképpen egy fedél alatt van, így folyamato-
san megfigyelhetik őket.

Arról is érdeklődtünk Rákóczi Gergőtől, hol 
készítik a versenyzéshez szükséges kocsikat, 
lószerszámokat.

– A kocsikat Magyarországról szerezzük be 
– magyarázta –, ott három kocsigyártó cég 
van. Tőlük vesszük a díjhajtó és az edzéseken 
használatos jártató kocsikat. A maratonhajtás 
kocsiit pedig Németországból vásároljuk. 
Ezeknek nagyon stabilnak kell lenniük. A ló-
szerszámokat is Magyarországról szerezzük 
be, több szerszámkészítő cég kínál jó minő-
ségű, szép kivitelezésű terméket. Szükségünk 
van még szállítóeszközökre is. Van egy au-
tónk, melyre felfér öt ló. Ennek az első része 
lakókocsivá van alakítva, ott lakhatom a ver-
seny ideje alatt. Csatolok hozzá egy pótkocsit, 
melyre felférnek a versenykocsik, a felszere-
lések és a takarmány. Van, aki szállást fog-
lal, de én szeretek a lovaim és a pálya közelé-
ben lenni.

– A fogaton mindig ül egy segédhajtó is. 
Mi az ő feladata?

– Akadályhajtásban fontos feladata van az 
egyensúly megtartásában, és ő száll le a fogat-
ról, ha valamit igazítani kell a szerszámokon. 
A hajtó nem szállhat le. Verseny közben a le-
szállás hibapont, de megelőzhet egy nagyobb 
bajt. Van, aki mindig segédhajtó marad, de 
olyan is, aki így gyakorolja a szakmát, és ké-
sőbb hajtó lesz. Én is voltam segédhajtója a 
magyarországi Bárdos Attilának és Dobrovicz 
Józsefnek. Egy sportklubnál nekem mindig 

ugyanaz a segédhajtóm. Nem szerencsés cse-
rélgetni őket.

– Egész embert igénylő hivatása van, sok 
utazással jár. Hogyan tudja ezt összhangba 
hozni a családi élettel?

– Szerencsés vagyok, mert a feleségem, 
Andrea is szereti a lovakat, a sportot, így szak-
mai téren is megértő és segítő társam. Ő lo-
vaglást oktat nálunk, a farmon lévő lovardá-
ban, gyerekeknek és felnőtteknek, kezdő és 
haladó szinten egyaránt. Jelenleg szünetel 
az oktatás, mert most minden idejét lefoglal-
ja Gergő, a kisfiunk, aki tavaly augusztusban 
született meg. Örülnék, ha a fiam átvenné a 
stafétabotot, de erőltetni nem fogjuk. Bárhogy 
dönt, elfogadjuk és támogatjuk.

– Milyen versenyek várnak önre a közel-
jövőben?

– A Román Nemzeti Bajnokság továb-
bi két fordulója és döntője Bodokon, Fugyi-
vásárhelyen, illetve Marosvásárhelyen. Ezek 
közül kettő egyben nemzetközi is lesz. Egy 
magyarországi négycsillagos verseny is lesz 
Mélykúton, aztán ősszel a németországi 
Drebkauban a világbajnokság.

Szőke Ferenc

Lakókocsi  
és lószállító 

egyben

A kocsikat  
és felszereléseket 

az utánfutóban 
szállítja

Bethlenben 
megszerezte 
az első hazai 
győzelmét

Rákóczi Gergő halmozza a sikereket
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Olyan, a most lezárult tanévben VI–X. osz-
tályt magyar nyelven végzett diákok szülője/
gyámja nyújthat be pályázatot, akinek család-
jában az egy főre jutó havi nettó jövede-
lem nem haladja meg a 650 lejt, és a gye-
rek tanulmányi átlageredménye legalább 
8,50 volt. A szülőnek/gyámnak vállalnia kell, 
hogy a támogatás megítélése esetén legalább 
érettségiig gondoskodik a gyermek továbbta-
nulásáról magyar nyelven.

Az egyesület több mint másfél évtizede se-
gíti a tehetséges, ám nehéz körülmények kö-
zött élő diákok továbbtanulását. Ha a támo-
gatók részéről a program számára felajánlott 
adomány folyamatossága lehetővé teszi, egy 
tanuló ösztöndíja havonta maximum 13 500 
forintnak megfelelő összeg. Az ösztöndíjat 
magánszemélyek adják, akik személyesen is 
figyelemmel követhetik a támogatott tanulók 

Ösztöndíjpályázat
A kolozsvári székhelyű Nyilas Misi 
Tehetségtámogató Egyesület ismét 
meghirdeti a tehetséges és szociálisan 
hátrányos helyzetű diákok megsegítését 
szolgáló ösztöndíjpályázatát a 2019/20-as 
tanévre.

tanulmányi előmenetelét, illetve a családok 
szociális helyzetét.

A támogatást az egyesület ösztöndíjbizott-
sága ítéli oda, a pályázókat az egyesület levél-
ben értesíti a kuratórium döntéséről. A nyer-
tes pályázókkal támogatási szerződést köt, 
ez után az ösztöndíj folyósítása októbertől 
kezdődik, és egy évre szól. Ha jelentős elté-
rés mutatkozik a pályázati kérelemben feltün-
tetett jövedelem és a család reális jövedelme 
között, a kuratórium akár év közben is meg-
szüntetheti az ösztöndíjat. Ha a tanuló a szer-
ződésben foglalt tanulmányi és szociális felté-
teleknek eleget tesz, a támogatási szerződés 
újrapályázás nélkül a következő évre is meg-
hosszabbítható.

Az egyesület törekszik folyamatosan gon-
doskodni a havi teljes ösztöndíjról, de a sze-
mélyhez kötött támogatási rendszer bizonyta-
lanságai miatt az évi ösztöndíj teljes összegéért 
nem tud garanciát vállalni. Az alapösztöndíj 
felét (81 000 Ft/év) azonban minden ösztön-
díjas tanulónak igyekszik előteremteni. A tá-
mogatásban részesülő tanulók munkáját, ta-
nulmányi előmenetelét és a család anyagi 
helyzetét az egyesület munkatársai családláto-
gatások során ellenőrzik.

A pályázat kizárólag a 2019/2020-as támo-
gatási évre szóló pályázati adatlapon nyújt-

ható be, ehhez mellékelni kell 
az adatlap végén felsorolt doku-
mentumokat. Hiányos pályáza-
tot nem fogadnak el. A pályázati 
csomag (felhívás, adatlap, űrlap 
a tanuló jellemzéséhez) letölthe-
tő a www.nyilasmisi.ro honlap-
ról, vagy igényelhető e-mailen a 
nyilas_misi@yahoo.com címen.

A pályázatokat postán kell 
eljuttatni az egyesülethez leg-
később 2019. július 31-ig a 
következő címre: Asociaţia de 
Protejare a celor Talentaţi „Nyi-
las Misi”, 400095 Cluj-Napoca, 
str. Iuliu Maniu nr. 2, ap. 3., jud. 
Cluj.

Érdeklődni munkanapokon 
10–16 óra között az alábbi tele-
fonszámokon lehet: 0264/531–
153, 0787/671–137.



31.  Cserjés hortenzia  
(Hydrangea arborescens)

A somvirágúak rendjébe tartozó, Észak-
Amerikából származó lombhullató cserje. 
Bokros növekedésű, akár 2 méteresre is meg-
nő. Mutatós, ezért gyakran ültetik kertekbe, 
parkokba.

Kerekded levelei érdes felületűek, fogazott 
szélűek. Apró fehér virágai tömött ernyőkbe 
tömörülnek. Nemesített változatai rengeteg 
hólabdaszerű virágernyővel gyönyörködtetik a 
szemet. A szirmok színe eleinte halványzöld, 
majd kifehérednek. Egész nyáron át, júniustól 
szeptemberig virágzik, s az elszáradt virág is 
sokáig megtartja gömbszerű formáját.

Aránylag igénytelen dísznövény, a félárnyé-
kot, a savas vagy semleges kémhatású, jó víz-
áteresztő talajt kedveli a leginkább. Aszályos 
időszakban igényli a locsolást. A betegségek-
nek ellenáll, néhány kártevőre érzékeny.

A virágokat az új hajtásokon hozza, ezért 
kora tavasszal érdemes erőteljesen visszamet-
szeni a bokrot. Félfás dugvánnyal szaporítható.

32.  Csertölgy (Quercus cerris L.)

A bükkfélék családjába tartozó, magas lomb-
hullató fa. Hazája Délkelet-Európa és Kis-
Ázsia, a Földközi-tenger vidékének középső 
része (Olaszországtól a Fekete-tenger nyugati 

partvidékéig, északra Szlovákiáig), délre Szicíli-
áig és Görögországig).

Kevésbé a meszes, inkább az enyhén hu-
muszos talajt kedveli, a száraz, meleg éghaj-
latú középhegységi erdőkben, 250-500 m 
tengerszint feletti magasságban él. A 15-35 
méteres magasságot is eléri, kezdetben laza, 
nyitott, karcsú, később tömött koronát fej-
leszt. Kérge már fiatal korában jellegzetesen 
barázdált, az árkok mélyén a friss héjkéreg 
rozsdavörös színű. Vesszői szőrösek, közép-
barna rügyeit sallangos rügypikkelyek borít-
ják.

Spirálisan szórt állású, rövid nyelű levelei 
hosszúkásak, 8-12 cm hosszúak, karéjosak, 
hasadtak vagy osztottak, a karéjok vagy hasá-
bok csúcsa hegyes és ismételten karéjos is le-
het. A levél színoldala fényes sötétzöld, érdes 
tapintású, fonákja egész évben molyhos sző-
rös. Levelei ősszel előbb sárgára színeződnek, 
majd megbarnulva is a fán maradnak szinte a 
lombfakadásig.

Váltivarú egylaki, szélporozta virágai a 
lombfakadással egy időben, április-májusban 
nyílnak. A halvány zöldessárga porzós virá-
gok barkavirágzatot alkotnak, a termősek a 
friss hajtások csúcsán helyezkednek el. Hosz-
szúkás, viszonylag nagy, éretten gesztenye-
barna makktermései sallangos kupacsban fej-
lődnek általában szeptemberben. Kupacsát 
egykor bőrcserzésre gyűjtötték, termésével 
disznót makkoltattak, fáját elsősorban tűzifa-
ként használják.

Következő számunkban a csikófarkat és a csíkos pántlikafüvet 
ismerhetik meg.

zöldövezet
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Beültettem kiskertemet

Csertölgy leveles-
makkos ága

Cserjés hortenzia
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Alkalmi menü

Karalábéleves gazdagon

Hozzávalók: 4 közepes karalábé, 3 sárga-
répa, 2 petrezselyemgyökér, 1 kisebb fej zel-
ler, 1 nagyobb fej hagyma, 2-3 marék zöld-
borsó, zöldpetrezselyem, kevés olaj, só, bors, 
3-4 l víz.

Elkészítés: A zöldségeket megtisztítjuk, 
kockára vágjuk, a hagymát felszeleteljük, és a 
karalábé meg a zöldborsó kivételével az ola-
jon megfuttatjuk. Felöntjük 3-4 liter vízzel, 
sózzuk, borsozzuk, s ha főni kezd, hozzáadjuk 
a karalábét és a borsót, s együtt készre főz-
zük. Gazdagíthatjuk külön főtt tésztával. Ap-
róra vágott zöldpetrezselyemmel megszórva 
tálaljuk.

Zöldborsós tojáspörkölt

Hozzávalók: 1/2 kg zöldborsó, 1 fej vö-
röshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 5 evőkanál 
étolaj, 8 tojás, 1 evőkanál őrölt pirospaprika, 
ízlés szerint só, bors.

Elkészítés: A megtisztított, apróra vágott 
vöröshagymát és az összezúzott fokhagymát 
olajon megdinszteljük, megszórjuk pirospap-
rikával, hozzákeverjük a borsót, és felöntjük 
vízzel, sózzuk, borsozzuk. Amíg fő, külön ke-
ményre főzzük a tojásokat, és megtisztítjuk a 
héjtól. Ha puha a borsó, a pörköltbe tesszük a 

négybe vágott tojásokat, és pár perc alatt ösz-
szeforraljuk. Apróra vágott zöldpetrezselyem-
mel megszórva, tejföllel tálalhatjuk.

Diós sütemény

Hozzávalók: 40 dkg liszt, 15 dkg cukor, 
15 dkg zsír, 3 tojássárgája, 1 csomag sütőpor, 
kevés tej; a töltelékhez: 10 dkg darált dió, 15 
dkg cukor, 1 evőkanál kakaópor, 4 evőkanál 
baracklekvár, 3 tojásfehérje, 1 citrom héja.

Elkészítés: A töltelékhez fölverjük a tojás-
fehérjéket, és összekeverjük a darált dióval, a 
cukorral, a kakaóporral, a baracklekvárral és 
a citrom reszelt héjával. A lisztet, a cukrot, a 
zsírt, a sütőport és a három tojássárgáját ösz-
szedolgozzuk a tejjel, majd a tésztát kettéoszt-
juk. Az egyik felét a hűtőbe tesszük, a mási-
kat kilisztezett tepsi aljára terítjük, és rátesszük 
a tölteléket. Végül a lehűtött tésztadarabot al-
mareszelővel a töltelékre reszeljük. Közepes 
lángon kb. 25 perc alatt pirosra sütjük. Por-
cukorral meghintve, kockákra vágva tálaljuk.

Megtörhetjük a hétköznapok rutinját,  
ha a szokásosnál egy kicsivel több időt fordítunk 
egy-egy étel elkészítésére. Nem kell hozzá 
feltétlenül ünnepi alkalom.



Májusi rejtvényünk (Einstein véleménye) helyes megfejtése: „Az isme-
retek korlátozottak; a képzelet bejárja a világot.” Könyvjutalmat nyert:  
Ladányi László (Szatmárnémeti). 

A helyes megfejtést szerkesztőségünkbe eljut-
tatók kö  zött könyvjutalmat sorsolunk ki. Bekül-
dési határidő: június 29. Postacím: Biharország, 
410068 – Oradea, Piaţa 1   Decembrie nr. 12.; 
e-mail: biharmegye@gmail.com.

üdítő
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Bölcs gondolat

VÍZSZINTES: 13. Ritka női név. 14. 
Udvarház. 15. Nagybányai szobrászművész 
(Géza, 1913–1980). 16. A nagy …-nak ne-
vezték Mikszáth Kálmánt. 18. Itáliai költő, 
író (1265–1321). 20. Nemzetközi Olimpi-
ai Bizottság – röv. 21. Költő, író, publicista 
(Endre). 22. A török szultán rendelete. 24. 
Az Oroszlán csillagkép másik neve. 26. Csa-
padék. 27. Portéka. 28. A Metropolitan ope-
ra népszerű neve. 29. Libanon gépkocsijele. 
30. Keleti szláv nyelvű nép. 32. Pajtás, baj-
társ. 34. Az ő otthonukban. 36. Szaktárs – 
röv. 38. Zsámoly közepe! 39. Meló betűi. 

40. Lassan (zenében). 41. Megfelelő meny-
nyiségű. 42. Vízzel tisztít. 43. A japánok 
ősi vallása. 44. Érem előlapja. 45. Egyfaj-
ta lámpa. 47. Déli pihenőt tart. 49. Tata-
roz a szélein! 50. Gardner amerikai színész-
nő személyneve. 52. Régi súlymérték. 53. 
Luxemburg határai! 54. Becézett Erika. 55. 
… ül – türelmetlen. 57. Ada … – Holland 
úszónő, olimpiai bajnok. 59. Egykori görög 
törzs. 61. Cséplésre szánt terület. 63. Török 
énekes, dalszerző (sz. 1980). 65. Nagyon kí-
ván, óhajt. 67. Vissza: zsebkendő becézése. 
69. … Dani – Móricz hőse (Sárarany).

FÜGGŐLEGES: 1. Anyós (rég.). 2. Áru-
ba bocsátották. 3. Milyen. 4. Előtag, nitro-
génnel való kapcsolatra utal. 5. Az urán és 
a kálium vegyjele. 6. Autó jelzőkészüléke. 7. 
Bőven ömlött. 8. Nélkül – latinul. 9. Dene-
vér – Londonban. 10. Nagyvárad – röviden. 
11. In … veritas – borban az igazság (lat.). 
12. Állami bevétel. 17. Pázsitfűféle ipari nö-
vény. 19. Alapvető. 23. Oroszország autó-
jele. 25. Czuczor Gergely egyik írói álneve. 
27. Eladásra kínál. 28. Magyar város a Ma-
ros jobb partján. 29. Büntetésként kiszab. 
30. Romániai magyar költő (Lajos, 1891–
1977). 31. Lángész. 32. Negatív elektród. 
33. Rátalál (v.mire). 35. … Oz – izraeli író, 
újságíró (1939–2018). 37. Zenit egynemű 
betűi. 40. Kevert szín. 41. Mókus (rég.). 43. 
Eső jelzője is lehet. 44. Mondatrész. 46. Ko-
pasz. 48. Ilyen szó is van. 51. Német festő, 
grafikus (Albrecht, 1471–1528). 53. Fran-
ciaország leghosszabb folyója. 54. A Nagy 
Tavak egyike. 55. Község Hajdú-Bihar me-
gyében. 56. Apró édesvízi hal. 57. Sport-
egyesület. 58. Város Horvátországban, egy-
kori királyok fővárosa. 60. Az elektromos 
ellenállás egysége. 62. Zizegni kezd! 64. Is-
tennő a görög mitológiában. 66. Tangens – 
röv. 68. Szép a közepén!

Barabás Zsuzsa

Edgar Allan Poe (1809–1849) amerikai költő, író 
megállapítását idézzük a rejtvényben  
a vízszintes 1. és a függőleges 26. alatt.
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A nagyváradi Szigligeti Színház júniusi műsora
Júniusban tartják meg a Szigligeti Színház Szigligeti Társula-
tának Miniévadát, s annak végén a társulati díjátadót.
17., hétfő 19 óra, Szigligeti Stúdió: Bányavakság;
18., kedd 19 óra, Szigligeti Stúdió: Catullus;
19., szerda 17 óra, Szigligeti Stúdió: Kövek a zsebben;
19., szerda 19 óra, Szigligeti Színház: Naftalin;

20., csütörtök 17 óra, Szigligeti Stúdió: Apátlanul;
21., péntek 19 óra, Szigligeti Színház: Szentivánéji álom;
22., szombat 19 óra, Szigligeti Színház: Napnyugat Expressz  
– Halasi Gyula-bérlet;
23., vasárnap 17 óra, Szigligeti Színház: Olivér! – előadás után 
társulati díjátadó.

hirdetés

Biharország2019. június 51

Nyolc éve kezdődött az együttműködés 
a nyíregyházi Mandala Dalszínház, a váradi 
Partium Alapítvány, a Nagyváradi Magyar Di-
ákszövetség és az RMDSZ megyei szervezete 
között a nyári színházi fesztivál megszervezé-
sére – emlékeztetett sajtótájékoztatóján Sza-
bó Ödön, a szövetség megyei elnöke. A tiszt-
ségviselő a mandalások ügyvezető igazgatója, 
Bódis Gábor és két munkatársa – Kovács 
Attila és Simai György – társaságában vázolta 
fel az idei „évadtervet”. Megemlékezett a ren-
dezvénysorozatot a kezdetektől irányító és szí-
vén viselő Dobos Lászlóról, aki tavaly hunyt 
el, s barátként és szervezőtársként egyaránt 
hiányzik.

Szabó Ödön elmondta még, hogy a július 
12. és augusztus 30. közötti idei fesztiválra hét 
előadást terveztek, az egyik a tavaly bekap-
csolódott Szigligeti Színház produkciója lesz. 
A sorrend már biztos, de a dátumokról (és az 
esetleges esőnapok kitűzéséről) még egyeztet-
nek a várgondnoksággal, illetve a Szakszerve-
zeti Művelődési Házzal. Az árak nem változ-
tak a múlt évhez képest: az összes előadásra 
érvényes bérlet 99 lejbe kerül, és június ele-
jétől igényelhető a Szövetség megyei titkár-
ságán (Fekete Sas palota, I. emelet), ugyanitt 

Nyári színházi fesztivál
Július és augusztus folyamán hét nyári 
színházi előadásra számíthatnak a színvonalas 
szórakozásra vágyó nagyváradiak (és nem 
csak ők). A nyíregyházi Mandala Dalszínházzal 
együttműködő váradi szervezők zenés 
darabokkal készültek. Jegyeket és bérleteket 
június elejétől lehet vásárolni.

jegy is váltható egy-egy produkcióra: elővétel-
ben 20 lejért, a helyszínen pedig 25 lejért.

A Gergely Theáter két zenés vígjátékával 
indul a fesztivál, mindkettő Gergely Róbert 
rendezésében. A Paprikáscsirke „békebeli” 
komédia, a Nő a tét című pedig olasz szer-
zők alkotása. A sor a Hungarikum a javából 
címet viselő operett-egyveleggel folytatódik, 
egyebek mellett Hűvösvölgyi Ildikó, Sáfár Mó-
nika és Teremi Trixi fellépésével. Augusztus-
ban Kabos-héttel folytatódik a fesztivál: Kabos 
Gyula két emlékezetes filmjének színpadi vál-
tozatát láthatják a várbeli nyári színházban. A 
salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház által szín-
re vitt Lovagias ügyben Koltai Róbert játssza 
Kabos szerepét, a Mandala Dalszínház elő-
adásában látható Hyppolit, a lakájban pedig 
Mikó István, aki a rendezést is jegyzi.

Ugyancsak Mandala-produkció a Sólyom 
szárnyán című „történelmi zenés időutazás”, 
amely a magyar történelmen kalauzol át zenés 
játékok, musicalek, rockballadák, rockoperák 
közkedvelt dallamai segítségével a honfog-
lalástól 1956-ig. A sort a Szigligeti Színház 
Lilliput Társulatának közkedvelt zenés előadá-
sa, a Túl a Maszat-hegyen zárja.

Máté Zsófia



Az 1890-es évek derekán nagy fejlesztésekbe kezdtek Nagyváradon a szomszédos szántófölddel kibőví-
tett Rhédey kertben. A sportpálya mellett a képeslapon is látható díszes sporttermet is felépítették. Ke-
vésbé ismeretes, hogy az id. Rimanóczy Kálmán alkotása. „A Rhédey kert ezzel a kibővítéssel Nagyvá-
rad város legkellemesebb és legkényelmesebb szórakozó helyévé lesz, ahol nyáron úgy a nagyközönség, 
mint a sportkedvelők, télen pedig a korcsolyázók megtalálhatják kedvtelésüket. A csarnoképületben nagy 
táncterem, hozzávaló éttermekkel, büffékkel lesznek a budapesti és bécsi korcsolyacsarnok mintájára, 
ahol minden majális és nyári mulatság megtartható lesz” – írta a korabeli sajtó. A szép tervet 1899 tava-
szára valósították meg. Azóta eltelt 120 év, és már nagyon ráférne erre az ingatlanra egy alapos felújítás

Az érmelléki mezőváros, a tatárjárás előtt már lakott településnek számító Székelyhíd emblematikus épü-
letét ábrázolja a múlt századi, utólag kiszínezett felvétel. A Zólyomiak egykori uradalma az évszázadok 
során kincstári birtok lett, majd kegyadományként a XVIII. században a Dietrichstein család tulajdonába 
került. Ifj. Dietrichstein János 1750–1760 között építtette fel a mai kastély nyugati szárnyát. A Stubenberg 
grófok házasság révén jutottak az ingatlanhoz 1830-ban, és a századfordulón klasszicizáló stílusban át-
építtették a kastélyt, illetve megtoldták az északkeleti szárnnyal. A II. világháború végén a tulajdonosok 
Nyugatra menekültek, az ingatlan állami tulajdonba került, és közel fél évszázadon át iskola működött 
benne. Ma a dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthona működik a szépen karbantartott épületben


