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Spenótterápia
Különösebb előképzés nélkül is gyorsan rá-

jönnek a kezdő anyukák, hogyan is lehet 
kivédeni a dackorszakban leledző cseme-

téjük folytonos ellentmondásait: nem használ 
sem szép szó, sem csúf, kiabálni szigorúan tilos, 
a könnyek sem hatnak meg senkit, ha viszont 
épp annak az ellenkezőjét mondják, mint amit 
valóban szeretnének a gyermeknél elérni, tökéle-
tes lesz a sikerük. Ha például ott gőzölög az asz-
tal közepén a tálnyi finom spenót, akkor elég any-
nyi: ebből neked nem szabad enned, Pistikém, s 
az örök dacos pistikék arca felragyog, megvillan 
kópés mosolyuk, és maguk elé húzzák az egész 
tál spenótot. Előfordulhat, hogy a család többi 
tagjának még annyi sem marad, hogy megkós-
tolják.

Mostanában egyre többször eszembe jut ez a 
spenótterápiaként elhíresült módszer, amikor or-
szágos szinten csakúgy, mint helyileg a pártok 
közti „haragszom rád, bár nagyon szeretlek” jel-
szó alatti kutya-macska-egér körtánc a minden-
ki számára megfelelő döntéseknek is keresztbe 
tesz, ha épp a pillanatnyilag ellenfélként kezelt 
párt javasolja azokat. Túl sok magyarázatot nem 
igényel az állítás, hisz negyedszázadnál is régeb-
ben folyik ez a játék: egyetlen kezünk elég a szó-
ba jöhető pártok összeszámlálására, az viszont 
már több időt venne igénybe, ha pontos ered-
ményt óhajtanánk az említett időszak szorosabb 
és lazább pártszövetkezései és -szétszakadásai te-

rén. A fejtörést nem is a rejtve maradt pártocs-
kák száma okozná, hanem az országos trenddel 
szembe menő kis- és nagyvárosi, valamint me-
gyei ellenjátékok végtelen sora. S ha jól meg-
nézzük, emiatt tartunk ott, ahol, vagyis nem lát-
szunk ki a béka ülepe alól.

Lehet fogni a multikra, az uniós nagyokra, 
bárkire és bármire, holott elég volna csak a tükör 
előtt annyit mondani: mi vagyunk a hibásak. Mi, 
akik különböző szinteken azt mondjuk a pistikék 
javaslataira, hogy csak azért sem, merthogy mi 
vagyunk a janik. Aztán jön még egy kis sárdo-
bálás, gyalázkodás, egészen addig, amíg egy-egy 
erősebb szélroham a főjanit a pistik karjai közé 
nem fújja vagy az egész pistihadat átsodorja a 
janik közé, s amíg újabb forgószél nem kereke-
dik, talán sikerül megvalósítani azt, ami már ré-
ges-rég megvolna, ha a dackorszak folyton közbe 
nem kavarna.

Mint a partvonalon túlról, a jani–pisti meccsek 
duzzogó árnyékbokszolását hol szórakozva, hol 
bosszankodva-dühöngve figyelő, azt mondanám: 
ha egy kisebb vagy nagyobb közösség várja el a 
csapatok tagjaitól, ne csak az egymásmarásban 
leljék örömüket, hanem tegyenek végre valamit, 
akkor alkalmazzák a jól bevált spenótterápiát: 
elég a zöld katyvasz fogyasztását megtiltani, már-
is az utolsó falatig bekebelezi azt a dacos, abban 
a pillanatban éppen ellenfélnek számító jó barát!

Molnár Judit



Biharország – közéleti havilap. Kiadja a Várad kulturális folyóirat, Nagyvárad. Szerkesztőség és kiadó: Nagyvárad, De cember 
1. tér 12., I. em. Postacím: 410068 Oradea, Piaţa 1 Decembrie nr. 12, et. I. Telefon: 0259/447-060, 0725/944-956, 0725/944-958. 
Lapterjesztés: 0752/189-764. E-mail: biharmegye@gmail.com. Interneten: www.biharmegye.ro. Főszerkesztő: Máté Zsófia. 
Munkatársak: Balázs Anita, D. Mészáros Elek, Kocsis Csaba (Berettyóújfalu), Péter I. Zoltán, Szilágyi Aladár, Szőke Ferenc. 
Felelős kiadó: Szűcs László. Készült a nagyváradi Europrint Kft. nyomdájában. ISSN 2066-4166

tartalom

Biharország2017. október 3

| Oktatás
	 4.	Átadták Nagyszalontán 

a szórványkollégiumot – Tanévnyitó 
iskolaavatással

| Önkormányzat
	 6.	Hibádzik az elszámolás – 

Számvevőszéki jelentés Nagyvárad 
gazdálkodásáról

| Közélet
	 8.	A szobrok mindig életre kelnek – 

A Kossuth-szobor visszaállításának 
évfordulója Bihardiószegen

| Faluról falura
	10.	Szerényen meghúzódva Érmellék 

dombjai között – Asszonyvására

| Szórvány
	13. Nóta és új harang szólt a Fekete-

Körös völgyében – Magyar napok 
ötödször a Belényesi-medencében

| Városünnep
 15.	Jubileumi Hajdúhét – Kitüntették 

Dánielisz Endrét

| Hitvilág
	18.	Zarándokhely lett ismét Szentjobb

| Kultúra
	20.	Megint otthonra lelhet a kultúra 

Margittán – Átadásra kész a felújított 
művelődési ház

| Hagyomány
	22.	Falunap kurucosan Hegyközszentimrén
	23.	Esőverte Traubenfest Monospetriben

| Vastaps
	25.	Húsz év után „hazajött” – Szabó 

Eduárd színművész

| A régi Várad
	28.	Évfordulós épületek – Péter I. Zoltán 

helytörténeti írása

| História
	30.	A Rhédeyek Váradon (5.) – Szilágyi 

Aladár összeállítása

| Szomszédoló
	32.	Bihariak, akik általmentek a Tiszán – 

Vízi túra határokon át

| Lektűr
	35.	Gesztenye – Szilágyi Perjési Katalin 

novellája

| Hitvilág
	36.	Megnyitották a váradi ortodox 

zsinagógát
	37.	Első a lelki építkezés – Tokár Sándor 

csokalyi parókus lelkész

| Kultúra
	39.	Dél-bihari ragadványnevek – 

Nyelvőrségen Dánielisz Endre
	40.	Slágerkönyvek és házi olvasmányok – 

A nagyszalontai magyar iskola 
könyvtára

	42.	Elsőkötetes a székelyhídi Ér Hangja 
Egyesület – Könyvbemutató

| Útravaló
	43.	Heggyé nőttek a keresztek – Litvániai 

látnivaló

| Sport
	45.	Váradi hullócsillag és újjáéledt 

legenda – Megyei foci

	46.	Másodszor is Szalontán a Bodola 
Gyula-díj

	47.	Hétszeres országos bajnok a köböl-
kúti fogathajtó – Rákóczi Gergő 

| Fűben-fában
 48.	Gyógynövény-ábécé (168., 169.) – 

Vérehulló fecskefű, vérontó pimpó

| Ínyenceknek
	49.	Gombából sokfélét

| Üdítő
	50.	A zenéről – Keresztrejtvény 

nyereménnyel



oktatás

Biharország 2017. október4

Átadták Nagyszalontán 
a szórványkollégiumot

Idén szeptemberben is a református temp-
lomban kezdődött a nagyszalontai magyar is-
kola tanévnyitó ünnepsége. Mikló	 István	
Boldizsár lelkipásztor igehirdetésében Jézus 
pedagógiájának fontosságára hívta fel a figyel-
met. Ennek három összetevője van: az első a 
tananyag, amely tulajdonképpen az új életre 
nevelés, a második a módszertan, az a pél-
da, amit a felnőttek a gyermekeknek mutat-
nak, a harmadik összetevő pedig a hozzáállás, 
mely tükrözi, hogy milyen lelkülettel végezzük 
a munkát. A kulcsszó az alázat, anélkül min-
den törekvés kudarcra van ítélve. Jézus peda-
gógiájának gyakorlatba ültetése közös feladat, 
minden szülő, tanár, diák feladata, hiszen csak 
közösen lehet a kívánt célt elérni.
Tornai	Melinda, az Arany János Elméleti 

Líceum igazgatónője külön köszöntötte azt a 
63 gyermeket, akik idén lépik át először az is-
kola küszöbét. A 167 napból álló 2017/18-as 
tanévben 50 osztályban 1100 diák tanul a ma-

gyar iskolában, a legkisebbeket Bereczki Mag-
dolna, Kisvárdai Gabriella és Nagy Beáta ta-
nítónők kísérik a tudás útján. Az V. osztályok 
osztályfőnökei ebben a tanévben Törő Me-
lánia, Mailinger Enikő, Balázs Izolda és Kiri 
Evelin, a IX.-es osztályokat pedig Mészár Juli-

Tanévnyitáskor avatták fel a hajdúvárosban 
az Arany János Elméleti Líceumhoz tartozó új iskola 
és szórványkollégium épületét. Az eseményre 
a magyar kormány is elküldte reprezentánsait, 
ugyanis az ingatlan budapesti állami forrásból 
épült fel a református egyház telkén.

A magyar kormány képviseletében Soltész Miklós 
államtitkár szólalt fel

Zsúfolásig megteltek a templom padsorai 
a tanévnyitón

Nagyszalontai 
és környékbeli 
lelkészek közösen 
kérték Isten 
áldását az új 
tanintézetre



Isten áldása ebben az iskolaközpontban vele-
tek lesz”.

A magyar kormány képviseletében Soltész	
Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának államtitkára üdvözölte a nagyszalonta-
iakat. Beszédében a gyermekek eredményes 
nevelése érdekében nélkülözhetetlennek ne-
vezte a szülők, az iskola és az egyház összefo-
gását. Azt is megemlítette, hogy a tanintézet 
jövőre bővülni fog egy tornateremmel is. Né-
meth	Szilárd országgyűlési képviselő Orbán 
Viktor miniszterelnök üzenetét olvasta fel. A 
meghirdetett programtól eltérően a Miniszter-
elnökséget vezető Lázár János miniszter nem 
jöhetett el Szalontára.

Györgypál Gergő és Zsorda Dorottya diákok 
szavalatai után az áldáskérések zárták a prog-
ramot. A szalontai, erdőgyaraki, nagyzeréndi, 
aradi, feketegyarmati, köröstárkányi és ta-
máshidai lelkész kérte Isten áldását, ugyanis 
ezekből a térségekből érkeznek gyermekek az 
iskolába és a szórványkollégiumba.

A szívmelengető percek után a Himnusz 
csendült fel, majd az új épület főbejáratához 
vonult át az ünneplő közönség. A bejáratnál 
Mikló Ferenc, Soltész Miklós, dr. Naszvadi 
György és Németh Szilárd közösen vágta át 
az avatószalagot. Ezután kitárult az ajtó, és az 
érdeklődők bejárhatták Nagyszalonta legújabb 
büszkeségét, az új iskolát, ahol minden bizony-
nyal bárki szívesen töltené a diákkorát.

Balázs Anita

oktatás
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anna, Domján Laura, Kristófi Aletta és Fenesi 
Ferenc irányítják. A tanfelügyelőség képvise-
lője a romániai szakminiszter tanévnyitói üze-
netét tolmácsolta.
Török	 László polgármester köszönetet 

mondott többek között a magyar kormánynak 
és Orbán Viktor miniszterelnöknek, amiért a 
támogatásuk révén megépülhetett az új isko-
la és szórványkollégium, továbbá háláját fe-
jezte ki Németh Szilárd fideszes országgyűlési 
képviselőnek is, aki Nagyszalonta barátjaként 
évek óta elkötelezett segítője a hajdúvárosnak. 
Szabó	Ödön parlamenti képviselő Bihar me-
gye büszkeségének nevezte az új iskolaépü-
letet, Nagyszalonta városát pedig követendő 
példaként iktatta beszédébe, kiemelve, hogy 
a hajdúváros a dél-bihari térség központjaként 
példás komolysággal látja el feladatait a közös-
ség érdekében.

A templomi ünnepség után a tanévnyitó az 
iskola udvarán folytatódott, itt Mikló	Ferenc 
lelkipásztor mondott köszönetet a támogatók-
nak és a kivitelezőknek, és megosztotta érzé-
seit is a jelenlévőkkel. Mint mondta, a három 
év alatt, amíg az iskola épült, több volt benne 
a szeretet, mint az erő és a türelem. A gye-
rekek iránti szeretet vezérelte, s arra kérte a 
diákokat, becsüljék meg az iskolát, vigyázza-
nak rá, és tanuljanak sokat, „és hiszem, hogy 

Minden 
tanteremben 
a berendezés is 
vadonatúj

Diákok és tanárok, 
no meg szülők 
sereglettek be 

a megnyitott 
kapun, hogy 

megismerkedjenek 
az új iskolával

A templomból 
vonult át a sokaság 

az avatandó 
épülethez
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Hibádzik az elszámolás

Az önkormányzat már a jelentés közzététe-
lével is késett, a pénzügyi ellenőrzést ugyanis 
június 23-án készítették, a Számvevőszék ha-
tározatát pedig július 18-i dátummal bocsá-
tották ki. Ez utóbbiban az áll, hogy az önkor-
mányzat vezetőinek tíz naptári napon belül be 
kell mutatniuk a jelentést és határozatot a helyi 
tanácsnak, s bár a tájékoztatáson szereplő dá-
tum július 26., ez végül csak augusztus 29-én 
került fel a helyhatóság honlapjára, az augusz-
tus 31-i tanácsülés határozattervezetei közé.

A vizsgálat során 6 763 183,64 lej értékű 
pénzügyi-könyvelési hibát találtak, az önkor-
mányzatnak 645 920,06 lej pluszjövedelme 
lett, a különféle kihágások pedig 412 596,48 
lej értékű kárt okoztak. Ezek között volt, amit 
már orvosoltak, volt, aminek helyrehozata-
la folyamatban van, de a legtöbb kihágást no-
vember 30-i határidővel kell megszüntetni. Az 

említett összegek a Számvevőszék becslését je-
lentik. Mivel e becslés szerint a tévedések és 
kihágások összege (több mint 7,8 millió lej) jó-
val meghaladja a 2 856 476 lejnyi hibahatárt, 
az önkormányzat pénzügyi helyzete 2016. de-
cember 31-én nem a valós versenyképességet 
tükrözte.

Hiányos	nyilvántartás,	túlfizetés

A Számvevőszék jelentése tételesen 30 ese-
tet sorol fel, ezek közül 12-t az önkormány-
zatnak alárendelt iskoláknál-óvodáknál fedez-
ték fel.

Az egyik legnagyobb értékű, 4,2 millió lejre 
becsült kihágást azzal követték el, hogy az el-
készült vagy felújított parkolóhelyeket nem vet-
ték közterületként nyilvántartásba. A megoldás 
folyamatban van, ki kell dolgozni egy hatékony 
módszert arra, hogy felbecsüljék a parkolóhe-
lyek értékét, illetve hogy az adatokat továbbít-
sák a gazdasági igazgatóságra nyilvántartásba 
vétel céljából.

Szintén jelentős összeg, 2,4 millió lej szár-
mazik abból, hogy egyes esetekben nem hoz-
ták létre a banki garanciaalapokat az elvégzett 
munkák után. Ezt úgy oldják meg, hogy a két 
garancialevél érvényességét, melyek idén de-
cember 29-én lejárnának, öt évvel, 2022-ig 
meghosszabbítják.

Már javították azt a 64 ezer lejt meghala-
dó könyvelési hibát is, amelyet az okozott, 
hogy a megvásárolt telefonkészülékeket nem 
vették könyvelési nyilvántartásba. Orvosolták 
azt a 19,6 ezer lej értékű kárt is, melynek oka, 
hogy a valósnál hosszabb ideig számolták el 
egy munkagép használatát, illetve visszakap-
ta a város azt a 9681,49 lejt, mellyel a valós-
nál nagyobb területű zöldövezet karbantartá-
sát fizette ki.

Az önkormányzatban 22,4 ezer lejes hiányt 
okozott az, hogy az adófizetők 210 esetben 
nem vallottak be, az illetékesek pedig nem ál-
lapítottak meg és hajtottak be közterület kon-
cesszióba, bérbe vagy használatba adásáért 
járó díjat, emellett 3583 lej hiányt okozott az, 
hogy azokat az építkezési engedélyeket, me-
lyeknek kivitelezési határideje lejárt, az igény-
lők nem újították meg.

Augusztusi ülésükön tájékoztatták a nagyváradi 
helyi tanács tagjait a polgármesteri hivatal 
2016-os tevékenységére vonatkozó számvevőszéki 
jelentésről. A 89 oldalas dokumentumot 
a városháza honlapján, a határozattervezetek 
között hozták nyilvánosságra. Kiderül belőle, 
hogy az elöljáróság működését példaértékűnek 
és átláthatónak beállító törekvések ellenére 
akadtak gondok, sőt kihágások.

A megyeszékhely 
gazdálkodásának 
elszámolásával 
nem volt minden 
rendben



A Számvevőszék vizsgálatakor nem készült 
még el az önkormányzat vagyonának leltára 
sem, ezt végül augusztus végén fogadták el a 
tanácstagok.

	Iskolák,	óvodák

A tanintézetek helyiségeinek bérbeadásá-
ból 218,7 ezer lejt kell visszautalnia az önkor-
mányzatnak az iskolákhoz, mert nem megfe-
lelő módon számították ki az összegeket, ezek 
átutalásáról már értesítették az érintett tanin-
tézeteket.

Ugyanakkor az önkormányzat kezelésében 
lévő iskolákban sem volt minden rendben, a 
jelentés szerint azonban ezeknek a problé-
máknak a megoldása már folyamatban van. A 
legtöbb tanintézetben, legyen az óvoda vagy 
iskola, a betegszabadságokra járó összegeket 
nem igényelték vissza az egészségbiztosítási 
pénztártól, de az is előfordult, hogy nem vé-
gezték el a belső menedzseri ellenőrzést, vagy 
nem készítették el a leltárt.

A Számvevőszék becslései alapján példá-
ul a Betel Pünkösdista Teológiai Líceumban 
több mint 54 ezer lej táppénzt fizettek ki, az 

összeget azonban nem igényelték vissza az 
egészségbiztosítási pénztártól. A Roman Cio-
ro gariu Ortodox Líceumban nem igényeltek 
vissza közel 45 ezer lej értékű táppénzt, emel-
lett mintegy 21,5 ezer lej értékben tartottak 
meg a könyvelésben forgalomból kivont esz-
közöket.

A 34. számú óvodában szintén a táppénz 
vissza nem igénylését kifogásolta az ellenőr-
zés, itt csaknem 42 ezer lejről van szó. Az 
óvodában nem végezték el a belső menedzse-
ri ellenőrzést, és nem készítették el a taninté-
zet vagyonának leltárát sem. Nem találtak lel-
tárt a 44. számú óvodában sem, s itt 21,5 ezer 
lej táppénzt nem igényeltek vissza az egész-
ségbiztosítótól.

Nem kértek vissza 21,4 ezer lej, illetve 11 
ezer lej táppénzt az 52., valamint az 53. szá-
mú óvodában. A Friedrich Schiller nevét vise-
lő német iskolában 98,2 ezer lej értékben, a 
Szacsvay Imre Általános Iskolában pedig 46,8 
ezer lej értékben kifizetett táppénzt nem igé-
nyelt vissza az önkormányzat, s a német tan-
nyelvű iskolában használatból kivont fogyó-
eszközt is nyilvántartásban hagytak, mintegy 
6,9 ezer lej értékben.

Fried Noémi Lujza

önkormányzat
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A városi 
tanács néhány 
hiányosságot már 
pótolt 
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A szobrok mindig 
életre kelnek

Kora délelőtt még sejteni sem lehetett, hogy 
délután váratlanul szélvihar csap le majd. A kis-
sé borongós reggelen ünnepélyesen zengtek a 
harangok a bihardiószegi református templom 
tornyában. Sorra érkeztek a vendégek, vezető 
politikusok, közismert személyiségek az isten-
házához, dicső múltat idéző viseletben kacki-
ás huszárok parádéztak, mindent belengett a 
fennkölt hangulat. Nem csoda, hisz Kossuth 
Lajos nimbusza mindmáig él a helybeliek em-
lékezetében.

Erdélyben elsőként, 1896-ban itt emeltek 
szob  rot a forradalmi vezetőnek, négy évvel ko-
rábban pedig Kossuth díszpolgára lett a nagy-
községnek. A bécsi döntés után, 1941-ben 
„újjáéledését” érte meg a szobor. Dicsőséges 
visszatérése nem sokáig tartott, hisz miután az 
országrészt ismét elcsatolták, a szobor is ve-
szélybe került. 1946-ban a gyülekezet akkori 
kántora, a kisjankai Papp István egyik társával 

leemelte a talapzatáról Kossuth bronzba öntött 
mását, és padláson, disznóól hídlása alatt rejte-
gették. Egy olyan korban történt mindez, ami-
kor esély sem volt a visszaállítására. A csoda 
mégis megtörtént: 2002-ben ismét talapzatára 
került a szobor.

Az akkori esemény 15. évfordulóján 
megtartott ünnepség központi helye a re-
formátus templom volt, Csűry	 István, a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
püspöke hirdette az igét. János evangéliumából 
vett igerész alapján, a vak meggyógyításának 
történetét elevenítette fel, aki igazságtalanul 
szenvedett fogyatékossága révén, pedig nem 
szolgált rá e büntetésre. Nemzetünket is szám-
talan ilyen igazságtalanság, bántás, ártatlanul 
szenvedés érte a történelem során, és jövőnk 
sem kecsegtet sikeres végkifejlettel. Ennek elle-
nére az isteni kegyelem megmutatkozhat egyé-
ni életünkben és a nemzet sorsának alakulásá-
ban, ahogyan történt ez a vak emberrel is, csak 
hallgatnunk kell Jézus szavára, és cselekedni az 
ő akaratát – buzdított a püspök.

Az igehirdetést és a gyülekezet Asók István 
kórusának szolgálatát követően Bara	 Lász-

Kossuth Lajos mellszobrának újraállítását, illetve 
a nagy forradalmár születésének 215. évfordulóját 
ünnepelték Bihardiószegen szeptember harmadik 
vasárnapján. Az eseményen ünnepi beszédet 
mondott Markó Béla József Attila-díjas költő.

A felújított bihardiószegi Kossuth-mellszobor

Csűry István 
püspök arra 
biztatta az 
egybegyűlteket, 
forduljanak 
Istenhez
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ló helyi lelkipásztor köszöntötte a megjelente-
ket, és elmondta, hogy 15 évvel ezelőtt, a szo-
bor visszaállításának idején segédlelkész volt 
Bihardiószegen. Az akkori lelkesedés mostanra 
már megkopott, ahogyan a szobor látványa is 
megszokottá vált. Azt a lelkesedést kell vissza-
szereznie a közösségnek, hogy – amint a Kos-
suth-nóta mondja – ismét be tudjunk állni a re-
gimentbe, fogalmazott a tiszteletes.
Markó	Béla széles gondolati síkon futó be-

szédében több szemszögből is megvilágította a 
magyarság helyzetét. A tizenöt évvel ezelőtti 
ünnepségen politikusként volt jelen, az RMDSZ 
szövetségi elnökeként. Mint mondta, ezúttal is 
örömmel fogadta el az ünnepség ötletgazdájá-
nak, Lakatos Péter volt parlamenti képviselő-
nek a meghívását, hisz a bihariaktól más régiók 
magyarjai tanulhatnak optimizmust, szelle-
mi nyitottságot. Ugyanakkor mit is jelent ez a 
mai nap, ünnepeljük azt, hogy másfél évtized-
del ezelőtt ünnepeltünk, van-e valami új üzene-
te 2017-ben az akkori szoborállításnak? – tette 
fel a kérdést Markó, majd így folytatta: „Azt hi-
szem, itt az ideje a számvetésnek… Ez annál is 
indokoltabb, mert Románia éppen ünnepelni 
készül 1918. december 1-nek századik évfor-
dulóját, és mindannyian látjuk, hogy a mi száz-
éves számvetésünk más lesz, mint a többségi 
nemzeté. (…) De az elmúlt száz év leltárát kü-

lön is, együtt is el kellene készítenünk, egy kö-
vetkező, az előzőnél sokkal jobb száz esztendő 
megtervezésének céljából. (…) A bihardiószegi 
Kossuth-szobor visszaállítása első jele volt an-
nak, hogy lehetne másképpen is. Lehetne egy 
olyan Erdélyt építeni, ahol mindkét történelem 
elfér. Nem ugyanazt gondoljuk ma sem Kos-
suth Lajosról vagy Avram Iancuról, de kölcsö-
nösen meg kellene értenünk és el kellene fo-
gadnunk egymás véleményét, mert csak így 
lehet méltósággal, egyenlő módon együtt élni 
egy ilyen hányatott múltú térségben. (…) Kér-
dés, hogy jövőre mit akar ünnepelni a román 
politika: egy nemzetállamnak hazudott orszá-
got (…), vagy pedig arról szól majd az évfordu-
ló, hogy kellene egy másfajta állam, egy min-
den szempontból közös haza. Ne adjuk meg 
a kérdésre a választ azonnal, bármennyire is 
tudni véljük, hogy mi lesz, hanem inkább dol-
gozzunk azon, hogy a nekünk megfelelő meg-
oldások érvényesüljenek előbb-utóbb. Mert a 
szobrok valóban meg tudnak elevenedni. Nem 
úgy, hogy talapzatukat odahagyva elindulnak 
az éjszakában, hiszen a bronz bronz marad, a 
kő pedig kő, hanem úgy, hogy láttukra ben-
nünk kel életre az eszme, amelyet képviselnek.”

A továbbiakban a szobor történetét Ja-
kab	László, az egyházközség főgondnoka is-
mertette. A büszt elkészítésére kiírt pályázatot 
Gerenday Antal és fia, Béla nyerte el. A 75 
centiméter magas mellszobrot először 1932-
ben vették le talapzatáról, s akkor a templom 
orgonájában rejtették el, majd 1946-ban ismét 
menekíteni kényszerültek.

A diószegi gyülekezet ifjúsági kórusának 
szolgálata után Mados	Attila, a település pol-
gármestere elmondta, hogy igazi ünnep az, 
amit fiataljainkkal együtt ülünk meg, egyként 
érezve és gondolkodva. Ennek jegyében átru-
házta a feladatot az ifjakra, hogy mostantól ők 
óvják, felügyeljék a felújított szobrot. A meg-
bízatást egy emlékplakett átadásával erősítet-
te meg, és egy Kossuth-idézettel is megtoldot-
ta: „A haza örök, s nemcsak aziránt tartozunk 
kötelességgel, amely van, hanem aziránt is, 
amely lehet, s lesz”.

Az ünnepség záró részében a templom előtt 
álló büszthöz vonultak a jelenlévők, és a helyi 
hagyományőrző huszárok díszőrsége mellett 
előbb a Székelyhídi Férfikórus Kossuth-nótá-
kat énekelt, majd a koszorúzás ideje alatt Nagy 
Csaba tárogatóművész játszott, Csűry István 
pedig áldást mondott az emlékhelyre.

D. Mészáros Elek

Vezető politikusok, 
közéleti 
személyiségek 
koszorúztak

Markó Béla 
a múltból merítve 

a ma történéseit 
vázolta
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Szerényen meghúzódva
Érmellék dombjai között

Asszonyvására (Târguşor) legkorábbi ismert 
említése egy többször is átírt oklevélből szár-
mazik 1203-ból, ebben Forum Reginae néven 
jelenik meg, azaz Királyné Városa. A telepü-
lés régi neve magyarul Boldog Asszony Vásá-
ra volt, de létezett az Asszonyharc változat is. A 
reformáció térhódításával a Boldog jelző lassan 
eltűnt, 1808-ban jegyzik először Asszonyvásá-
ra formában. Hajdan a település a jelenleg Szé-
kelyhidat Érmihályfalvával összekötő ország-
út két oldalán helyezkedett el, vámszedő hely 
volt. A krónikák feljegyezték, hogy IV. László 
is időzött a faluban, itt adott ki egy oklevelet, 
melyben Dorogfi Miklóst, Diószeg urát hűtlen-
nek nyilvánította. Kezdetben királyi, illetve ki-
rálynéi birtok, később a premontreiek, majd a 
Fráter család birtokába is került.

Az első magyarországi népszámláláskor, 
1784-ben Asszonyvásárán 207 portát írtak 
össze 1144 lakossal, a férfiak között 2 pa-
pot, 11 nemest, 67 parasztot, 76 polgár vagy 
paraszt örökösét és 147 zsellért. Az 1880-as 
cenzus idején 1093-an éltek itt, közülük 1020 

magyar, 22 német, felekezeti megoszlás sze-
rint 911 református, 125 római katolikus, 32 
izraelita. 1992-ben már csak 634 lakost vet-
tek számba a faluban, 502 magyart, 126 ro-
mát és 6 románt; illetve 407 reformátust, 78 
római katolikust és 15 baptistát. Tizenöt éve 
616 lakosa volt, ebből 392 magyar, 7 román, 
217 roma. A legutóbbi, 2011-es népszámlálás 
adatai szerint 626-an éltek a közigazgatásilag 
Kiskereki községhez tartozó településen, közü-
lük 567 magyar, 11 román és 46 roma.

Aszfaltos	utak

Rég jártam a faluban, ezért kellemesen meg-
lepett, hogy szeptemberi látogatásomkor az 
egykori rossz kövesút helyett modern, aszfal-
tos úton értünk Asszonyvásárára. A központ-
ból tovább sétálva Nyíri	Sándorral, Kiskereki 
polgármesterével és Székely	Istvánnal, a re-
formátus egyházközség lelkipásztorával min-
denütt aszfaltos úton mehettünk. Felkerestük a 
tavaly átadott új iskolát, a kultúrházat, az orvo-
si rendelőt is. A település múltjáról, jelenéről a 
parókián beszélgettünk.

A Nagyvárad–Szatmárnémeti országúton 
elhaladók nem sokat láthatnak Asszonyvásárából. 
Pedig érdemes rátérni az egy kilométeres 
bekötőútra. A több mint nyolcszáz éves múltra 
visszatekintő faluban ma annyi a zöldövezet, hogy 
ritkán látni párját, főleg az Érmelléken.

Tavaly adták át 
az új iskolát

Nyíri Sándor, Kiskereki község polgármestere
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Nyíri Sándort elsőkét éppen arról kérdez-
tem, hogyan sikerült véghezvinni az aszfal-
tozást. „Ezt elsősorban EU-s tagságunknak 
köszönhetjük, hiszen a sikeres uniós pályáza-
tokkal finanszíroztuk. Nem volt könnyű, de 
végül sikerült, és a falu utcáinak mintegy hat-
van százaléka kapott aszfaltréteget. És van 
egy újabb nyert pályázatunk, a közbeszerzés 
is lezárult, ennek értelmében 2018-ban a köz-
ség mindhárom településének, Kiskerekinek, 
Érkeserűnek és Asszonyvásárának minden ut-
cája le lesz aszfaltozva.”

A polgármester arról is beszélt, hogy a falu-
ban be van vezetve az ivóvíz, de a minőségével 
vannak gondok. „A régi normáknak megfelelt, 
de a jelenlegi uniós előírásoknak már nehezeb-
ben. Évente háromszor-négyszer végzünk mé-
réseket, van, amikor megfelelő a minőség, van, 
amikor nem.” A roma telepre is be akarják ve-
zetni a vizet. Csatornázás még nincs, bár a terv 
megvan, de hiányzik a kivitelezéshez szükséges 
pénz.

Az új iskolát is pályázattal nyert pénzből épí-
tették, fele-fele arányban állta a költségeket az 
EU és az önkormányzat. A régi óvodát újítot-
ták fel, mellé, vele összekötve épült az új, mo-
dern, mosdókkal is ellátott iskola, 2016 tava-
szán adták át. Az oktatási helyzetről az elöljáró 
elmondta, hogy a falu lakosságának mintegy 
fele ma már roma nemzetiségű, az iskolában 
viszont a tanulók mintegy 90 százaléka roma. 
Óvodai és elemi oktatás van Asszonyvásárán. 
„Biztató, hogy a roma gyerekek nagy része 
rendszeresen jár iskolába” – teszi hozzá a pol-
gármester.

Ugyancsak tavaly, a falunapon adták át a tel-
jesen felújított orvosi rendelőt, talán az egyik 
legszebb épület Asszonyvásárán. A háziorvos 
minden csütörtökön rendel, az asszisztens szin-
te mindennap itt van – hangzott el. A régi iskola 
két elhagyatott épületét is szeretnék átalakítani 
többrendeltetésű ingatlanná, mellé műfüves fo-
cipályát terveznek. A közvilágítás teljes felújítá-
sát is tervezik, modern lámpatestekkel, minden 
oszlopon egy-egy takarékos izzóval.

Miből élnek az asszonyvásáriak? – érdeklőd-
tem tovább. A polgármester elmondta, hogy 
a lakosság öregedik, az utóbbi időben megállt 
ugyan a fiatalok elvándorlása, de ez kevés. Na-
gyon sok a lakatlan ház. „Nem gazdag házak 
vannak itt, hanem gazdaházak” – fogalmazott 
Nyíri Sándor.

Az emberek hiába kapták vissza a földeket, 
nem nagyon gazdálkodnak, ezt inkább más te-
lepülések mezőgazdasági vállalkozóira hagy-
ják, akik bérlik a földeket. „A még itt lakó fia-
talok egy része Székelyhídon, Érmihályfalván, 
vagy éppen Nagyváradon dolgozik, az aszfal-
tos úton munkásbuszok röppentik őket a mun-
kahelyekre.”

Sok	a	roma	diák

Székely	Éva óvónővel a tanintézet gondjai-
ról beszélgettem. Az óvodában két csoport mű-
ködik, összesen 30 gyerekkel, előkészítő osz-
tályba és I–IV.-be 54 tanuló jár. Hivatalosan 
93 gyerek van nyilvántartva az asszonyvásári 
tanintézetben – egészíti ki a jelen lévő polgár-
mester, de néhányan nem látogatják az órákat. 
Összesen hat pedagógusuk van, közülük ketten 
ingáznak, a többiek helyben laknak, mindegyi-
kük szakképzett. A tantermek szépek, ebédlő 
is van, azt a tej-kifli akciók idején használják. 
„Sajnos az osztályokban csak egy-egy ma-
gyar gyerek van, a többiek mind romák. Sok 
magyar szülő Kiskerekibe, Székelyhídra vagy 
Érmihályfalvára viszi a gyerekeit, ahol jobb kö-
zösség van” – magyarázza Székely Éva.

A IV. osztály elvégzése után az asszonyvásári 
gyerekek általában Kerekiben folytatják tanul-
mányaikat – van iskolabusz. A VIII. elvégzése 
után többnyire szakiskolában folytatják tanul-
mányaikat Nagykágyán vagy Mi hály falván, né-
hányan pedig a székelyhídi líceumban.

Harminckét	éve

Székely István 32 éve az Asszonyvásári Re-
formátus Egyházközség lelkipásztora, ő a leg-
régebben ugyanazon a helyen szolgáló lelkész 
az Érmelléken. „Amikor leteltek a segédlelké-
szi éveim Érmihályfalván, itt volt üres szolgá-
lati hely, ez volt a legközelebb Székelyhídhoz, 
ahol felnőttem. Aztán itt igazi otthonra leltem, 

A település 
utcáinak mintegy 

60 százaléka 
aszfaltos

Ø
(folytatás a következõ oldalon)
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megszerettem az embereket, az itteniek is vagy 
megszerettek, vagy megszoktak. Lett volna le-
hetőségem, hogy elmenjek innen, Nagykároly-
ba is hívtak lelkipásztornak, de jól érzem itt ma-
gam, és maradtam. A nagykágyai származású 
feleségem itt tanít, s hiszem, hogy ő is otthon-
ra talált itt.”

A tiszteletes a falu múltjáról és jelenéről is 
mesél. „Itt haladt át valamikor Szalacsról a só 
útja, vásárokat rendeztek, nem asszonyt vettek-
adtak, mint a nevéről gondolná az ember. A re-
formáció hamar otthonra lelt, már a mohácsi 
vész után említik egy prédikátor nevét, 1550-re 
alakulhatott meg itt a református egyház. Most 
hivatalos nyilvántartásban 250 fő körüli a gyü-
lekezet, a római katolikusok száma közel negy-
ven, és van néhány baptista is. Egyházfenntar-
tói járulékot mintegy 200-an fizetnek. Amikor 
idekerültem, több száz református élt a falu-
ban. Templomunk 1790-ben épült, mérete ar-
ról árulkodik, hogy valamikor itt ezres gyüleke-
zet volt. Amióta itt szolgálok, kétszer végeztünk 
rajta főjavítást, de már ráférne a harmadik is. 
Ezelőtt harminc évvel évente három-négy es-
küvő volt a faluban, két éve kettő volt, tavaly 
egy sem. Keresztelő ebben az évben kettő volt, 
és még lesz egy, de jól emlékszem, volt olyan 
év, mintegy 25 éve, amikor 14 is volt. Temetés 
idén három volt, de más években előfordult tíz-
nél több is. A templomlátogatás átlagos, régeb-
ben jobb volt, most vasárnaponként általában 
25-35-en vannak jelen, sátoros ünnepekkor 
többen, 60-70-en. Jövőre hárman konfirmál-

nak, idén öt konfirmandusunk volt. Kicsi egy-
ház, nehéz a megélhetés, segítség nélkül nehéz 
valamit elérni. Van 12 hektár földünk, egy tár-
sulásba adtuk be, s még vissza kellene kapnunk 
20 hektárt. A földtörvény megjelenése után 
Székelyhíd kiosztotta a község földjeit is, peres 
úton már megnyertük, de mindig van valami 
ok, amiért mégsem kapjuk vissza. Ez a megél-
hetésünket is befolyásolja” – zárta beszélgeté-
sünket a tiszteletes.

Sok	a	zöld

A római katolikus templom az országúthoz 
közel áll. A falu papját már az 1336-os pápai 
tizedjegyzék említi; a plébániát 1784-ban ala-
pították újra, akkor a premontrei rendhez tar-
tozott, és ahhoz tartozik ma is. A templomot 
1894-ben építették, hosszú ideig Érkeserű, il-
letve Éradony filiája volt. Búcsúját augusztus 
15-én tartják.

Nyugalmat áraszt a sok zöldövezet, a falut 
átszelő patak két oldalán gyönyörűen mutat-
nak a lombok, a partok fűvel benőve. Szép te-
lepülés!

Több neves személyiség is élt itt, a legne-
vesebb Kuthy Sándor, aki 1828-tól haláláig, 
23 éven át volt Asszonyvására lelkipásztora, 
1846-ban esperes lett, majd az 1848-as forra-
dalom lelkes támogatója; az ő nevét viseli a he-
lyi iskola. Fia, Kuthy Lajos író is itt született, és 
a Jászai-díjas Gyenge Árpád színművész is Asz-
szonyvására szülötte; utóbbinak számos tévé-
filmje közül talán az Egy óra múlva itt vagyok 
sorozat a legismertebb.

Egy teljes délutánt töltöttem ebben a szép 
faluban, s kellemes meglepetés volt számom-
ra, amit láttam és tapasztaltam, ezúttal tovább-
adom olvasóinknak!

Deák F. József

Székely István 
lelkipásztor

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Szerényen meghúzódva…

Székely Éva óvónő
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Nóta és új harang szólt 
a Fekete-Körös völgyében

A szeptember elején ötödik alkalommal 
megtartott háromnapos eseménysor nyitó-
napján, pénteken, a hagyományokhoz híven, 
néptánctalálkozóra került sor Belényesújlakon. 
A megye különböző részeiből érkezett tánco-
sok pörgették a szoknyát, verték a csizma-
szárat. A magyar népviseletbe öltözött közel 
háromszáz táncos ritka látványosság volt a fa-
luban. A szép hordozói a helyi iskolától indul-
tak a Soroglya zenekar kíséretével egészen 
a sportpályán felállított szabadtéri színpadig. 
Becsületükre váljék a helyeiknek a hagyo-
mányőrzők fogadása, ellátása, hisz a kis kö-
zösség lélekszáma szinte azonos volt a vendé-
gek számával.

A rendezvény megnyitóján megyei poli-
tikusaink mellett Mihaela	 Angela	 Sabău, 
Belényesújlak polgármestere is beszédet mon-
dott, szép gesztusként könyvelhető el, hogy 

magyarul olvasta fel a szórványnapok elne-
vezését. A színpadi produkciókat Hodgyai	
Edit, a micskei Görböc néptánccsoport ve-
zetője és Szabó	 Amália, a helyi Rezgő 
néptáncegyüttes megálmodója közösen kon-
ferálta fel. Szabó	Ödön Bihar megyei parla-
menti képviselő beszédében egyebek mellett 
annak fontosságát emelte ki, hogy fiataljaink 
olyan településeken is felélesztik és ápolják a 
hagyományokat, ahol azok már feledésbe me-
rültek. Az est betetőzéseként a debreceni Haj-
dú Táncegyüttes tagjai ropták a táncot; ők 
már visszatérő fellépők a szórványban élő ma-
gyarság ünnepein.

Szombaton további változatos programok-
kal várták a közönséget. Már javában ro-
tyogott az ebédnekvaló jókora üstökben a 
köröstárkányi futballpályán, amikor a szabad-
téri színpadon az ünnepélyes megnyitó elkez-
dődött. Elsőként a falu református lelkipászto-
ra, Sebestyén	László	Ede mondott áldást 
a rendezvényre, majd Szabó Ödön rögtönzött 

Ezúttal is bebizonyosodott, hogy mennyire fontos 
a szórványban élő magyarok számára minden 
közösségi rendezvény. Erőt ad a küzdelmes 
hétköznapokra, bátorítás, hogy mellettük állnak, 
nem feledkeznek meg róluk. Ennek fényében 
állították össze az idei eseménysor programját is 
annak kigondolói.

Bejárták 
Belényesújlakot 
a néptáncosok

Mikló Ernő köröstárkányi RMDSZ-elnök az ottani 
megnyitón

Ø
(folytatás a következõ oldalon)
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beszédében a változatos, hol csepergős, hol 
napsütéses időjárás és a térség szórványma-
gyarságának hányatott sorsa, történelme kö-
zött vont párhuzamot, s reményét fejezte ki, 
hogy mindig kisüt a nap. Az RMDSZ helyi 
szervezetének elnöke, Mikló	Ernő, valamint 
Borsi	 Imre	Lóránt, a Szövetség egyik me-
gyei ügyvezető alelnöke egyaránt a helybeliek 
összetartását, a szervezésben, a közös munká-
ban részt vevőket dicsérte, azokat, akiknek ér-
deme a háromnapos együttlét megvalósulása.

Mindeközben az égiek is meggondolták ma-
gukat, s a közeli várasfenesi műfüves sportpá-
lyára érkező focicsapatokat már kellemes nap-
sütés fogadta. Ezúttal ott rendezték meg a XI. 
Tulipán-kupa Belényesi-medencei selejtező-
jét. A csapatokat két csoportba sorolták be, 
mindegyikből a két legjobb került az elődön-
tőbe. A bronzmeccsen Magyarremete küzdött 
Tár kány csapatával, az előbbiek győztek. A 
bajnokságra benevezett nyolc gárda közül a 
belényesújlaki bizonyult a legjobbnak, a döntő-
ben 2–1 arányban legyőzte a várasfenesieket. 
Igazi sportcsemegének számított a ráadás-
meccs: a térségbeli RMDSZ-elnökök alkotta 
csapat a megyei RMDSZ gárdájával állt ki. A 
jó hangulatú, barátságos mérkőzés a megyei-
ek 4–3-as győzelmével zárult.

A szombat délutáni és esti zenei prog-
ramok nyújtotta szórakozást másnap dél-
előtt már fennköltebb esemény követte: 
Köröstárkányban Csűry	 István, a Király há-
gó melléki Református Egyházkerület püspöke 
igehirdetésével hálaadó istentiszteletet tartot-
tak az új harangért, valamint református ifjú-
sági közösségi házat avattak; utóbbinak létre-
jöttét a magyar kormány 2,1 millió forinttal 
támogatta. A felekezetek kórusainak szolgála-
ta tette még emelkedettebbé az eseményt.

A harangszó minden bizonnyal ünnepé-
lyesebben szólt Tárkányban ezen a reggelen, 
hisz az összefogás, az együvé tartozás érzését 
is messzire zúgta. A régi harang megrepedt, 
megjavíttatták, de emellett egy újat is öntettek, 
ez került fel a toronyba. A Székelyudvarhelyen 
öntött harangra a magyar címer és egyéb díszí-
tőelemek mellett a 150. zsoltárból vett igerész 
is felkerült: „Minden lélek dicsérje az Urat! Di-
csérjétek az Urat!” A szórványban fokozottan 
kiemelt üzenettel, nagyobb jelentőséggel bír, 
hogy a szükséges pénzt közadakozásból te-
remtették elő. Ahogyan Csűry püspök fogal-
mazott: „Hírül kell adnunk a világnak, hogy 
vagyunk és leszünk. Nemcsak itt vagyunk, de 
cselekvő emberek is akarunk lenni. A harang 
mindig hírt hoz és hírt ad. Köröstárkány élen-
járó ebben.”

A nap egyházi eseményei ezzel még nem 
zárultak le. Dr. Molnár Róbert, a magyaror-
szági Kübekháza polgármestere evangelizáci-
ós istentiszteletet tartott, saját megtérésének, 
istenkeresésének történetével még személye-
sebbé tette az együttlétet.

A három nap záróeseménye a belénye-
si művelődési házban zajlott. A Hajdú Tánc-
együttes gálaműsora előtt Grim	András, az 
RMDSZ Bihar megyei szervezetének szór-
ványmagyarságért felelős alelnöke átadta az 
idei Zsiskú János Szórványdíjat a mezőtelegdi 
Beregi	 Jánosnak. A laudációban elhang-
zott, hogy a kitüntetett Érszőlősön született, 
alapító tagja a helyi RMDSZ-nek, az utóbbi év-
tizedekben pedig eredményes borászként te-
vékenykedik.

D. Mészáros Elek

Szórványvidéken 
ritka a magyar 
tánc és népzene 
a színpadon

Barátságos 
focimeccsek is 

voltak

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Nóta és új harang szólt a Fekete-Körös völgyében
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Jubileumi Hajdúhét

Az egy héten át tartó program minden nap-
ja más-más témában kínált rendezvényeket, a 
hét elején a sport és az egészségmegőrzés ke-
rült a középpontba, a hét közepén kulturális, 
irodalmi rendezvényekre várták az érdeklődő-
ket, a hétvége pedig a szórakozásé volt.

Sport	és	egészség

A hétfői sportnapon ismét megrendezték 
a tavaly nagy sikert aratott különleges sport-
vetélkedőket a piactéren. A rendezvény házi-
gazdája Kiri	Evelin és Kiri	Norbert volt. A 
Szél	Orsolya, Deák	Richárd és Kiri Nor-
bert alkotta zsűri hirdette ki a győzteseket. A 
dobogósok érmet, az első helyezettek egy-
egy kupát is hazavihettek, de minden részt-
vevő dicséretben részesült. A közönség végig 
biztatta a bátor versenyzőket, akik görkor-
csolyázásában, gördeszkázásban és BMX-
kerékpározásban mérték össze ügyességüket.

A keddi egészségnapon az RMDSZ he-
lyi szervezetének meghívására az eleki (Ma-
gyarország) Életmódközpont munkatársai a 
Magyar Házban ingyenesen mérték fel az ér-
deklődők egészségi állapotát. Volt testzsír- és 
vérnyomásmérés, vizsgálták a tüdőkapacitást 
és a szívműködést, a jelentkezők érdekes elő-
adásokon, sőt hát-, váll- és nyakmasszázson 
is részt vehettek, és egészséges ételeket kós-
tolhattak. Hasznos információk hangzottak el 

a szívinfarktus megelőzéséről, egészségünk és 
környezetünk összefüggéseiről, s a foglalkozá-
sokat frissítő torna is színesítette.

A lelki egészség megőrzése érdekében 
dr.	 Kádár	 Annamária gyermekpszicho-
lógus, író, tanár tartott előadást szeptember 
20-án Önbecsülés és küzdőképesség meg-
alapozása gyermekkorban címmel. Szülők, 
pedagógusok előtt fejtette ki, hogy milyen ha-
talmas erőforrást jelenthet egy gyermek éle-
tében, ha ismeri saját történetét, életmeséjét.

Idén immár 15. alkalommal szervezték 
meg Nagyszalontán a Hajdúhét – Szalontai 
Magyar Napok nevet viselő szórakoztató 
rendezvénysorozatot.

Számos fiatal vett 
részt a sportnapon

A Magyar Érdemrend lovagkeresztjét vette át 
Dánielisz Endre

A Magyar Érdemrend lovagkeresztjét vette át 
Dánielisz Endre

Ø
(folytatás a következõ oldalon)
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Lovagkereszt	a	díszpolgárnak

A Hajdúhét kulturális napja adott alkalmat 
a szalontaiaknak arra, hogy tisztelegjenek egy 
olyan kivételes ember munkássága előtt, aki-
nek a tevékenysége az egész magyar nemzet 
számára példaértékű. Áder János, Magyaror-
szág köztársasági elnöke Dánielisz	Endrét, a 
hajdúváros díszpolgárát a Magyar Érdemrend 
lovagkeresztjével tüntette ki. A kitüntetést a 
Hajdúhéten adták át, egyúttal bemutatták a 92 
esztendős Tanár Úr legújabb könyvét is.

A jelölés előzményeit Pajna	Zoltán, a Haj-
dú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke idézte 
fel, majd Biró	Rozália parlamenti képviselő 
olvasta fel a laudációt. Mile	Lajos, Magyar-
ország kolozsvári főkonzulja felolvasta a fel-
terjesztés eredményét ismertető határozatot, 
majd átadta a kitüntetést és a vele járó okleve-
let a díjazottnak: „Magyarország köztársasá-
gi elnöke Dánielisz Endre irodalomtörténész, 
pedagógus, a nagyszalontai Arany János Em-
lékmúzeum volt igazgatója részére, jelentős 
irodalmi és helytörténeti kutatásai, több év-
tizedes pedagógusi pályája, valamint gazdag 
publikációs tevékenysége elismeréseként, a 
Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést 
adományozza.”

A megindító pillanatok után Dánielisz End-
re osztotta meg gondolatait a jelenlevőkkel. 
Köszönetet mondott mindazoknak – magyar-
országi és hazai személyiségeknek –, akik „e 
váratlan és fölöttébb értékes megtiszteltetés-
ben” részesítették, és háláját fejezte ki Török 

László polgármesternek, amiért megbízta őt 
azzal, hogy az Arany-bicentenárium nyitóün-
nepségén, idén március 2-án bemutassa a haj-
dúvárosba látogató Áder Jánosnak „az Arany 
Jánoshoz fűződő szent helyeket”, így szemé-
lyesen is megismerte a köztársasági elnököt, 
méghozzá „barátságos, szívélyes emberként”. 
Elárulta, hogy amióta 1945 őszén tanítóként 
először munkába állt, Kölcsey Ferenc szavai 
vezérelték: „Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza 
fényre derűl!” (Huszt) „A mögöttem maradó 
két és fél emberöltő során e kívánalomnak 
igyekeztem eleget tenni, mit sem gondolva a 
mai estén felkínált kitüntetésre.”

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Jubileumi Hajdúhét

A kalocsai színház 
művészei léptek fel 

Az Arany János Elméleti Líceum igazgatónője, Tornai 
Melinda is gyúrta a kolbásznak valót

Az idei kolbászfesztivál zsűrije 
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A Tanár Úr felszólalását követően az ün-
nepelt legújabb könyvét mutatták be a szer-
kesztők, Szűcs	László és Szilágyi	Aladár. 
Pezsgős koccintás után a szerző dedikálta a 
Közkinccsé lett a teljes Arany-életmű című 
kötetet.

Közkívánatra az idei Hajdúhét programjába 
is bekerült a színházi est. Ez alkalommal a Ka-
locsai Színház társulata érkezett Nagyszalon-
tára, és az Anconai szerelmesek című zenés 
komédiát mutatta be, hatalmas sikerrel.

Kolbászfesztivál	Madárral

A Zilahy Lajos Művelődési Házban remek 
hangulatban tekeredtek a kolbászok, szólt 
a zene, pörgött a tánc, koccantak a pálin-
kás poharak, minden adott volt a vidám ki-
kapcsolódáshoz. Idén 19 csapat mérte össze 
kolbászkészítő tudását: a Hivatali Aktakuka-
cok, a szalontai RMDSZ, Török és Csapata, 
az Arany János Elméleti Líceum, a Romániai 
Magyar Nyugdíjas Egyesület, a Városi Nyug-
díjas Érdekvédelmi Egyesület, az ADA bútor-
gyár, az Árpádi Favillások, Sarkad két csapa-
ta, a Jász Plaszt Kft., Csepel, Újszalonta, a 
Dirty Dog Bikers, a Sinka István Kézműves 
Kör, az Autoflex Kft., a Midesz, a Toldi Nép-
tánccsoport és Köröstárkány válogatottja.

A versenyzők teljesítményét négytagú zsű-
ri értékelte: Erdei	Zsolt	„Madár” ökölvívó, 
aki műsorvezetői feladatokat is ellátott, Sza-
bó	Ödön parlamenti képviselő, Filep	Ferenc 
lelkipásztor és Szatmári	Sándor állatorvos. 
Az ítészek a kolbász ízén kívül pontozták egye-
bek mellett az illatát, a külalakját, az összké-
pet, a terítéket és a tálalást is. Bizony nem volt 
könnyű rangsorolni a finom étkeket, így több 
megosztott helyezés is született. A 2017-es kol-
bászfesztiválon harmadik lett három csapat, 
Köröstárkány, a Jász-Plaszt Kft. és Sarkad, a 
két második helyezett Csepel és a Sinka Ist-
ván Kézműves Kör, az első helyen pedig az 
Autoflex Kft. kolbászkészítői végeztek.

A sütés-főzés idején a kultúrház udvarán 
felállított színpadon kora délutántól pörgött a 
műsor, helybeli és a környékről érkezett népi, 
verseny- és sporttáncosok, énekes fellépők 
követték egymást. Este pedig koncerteken, il-
letve idén először Szalonta Sound elnevezés-
sel DJ-fesztiválon szórakozhatott a közönség.

Az Insect együttes lemezbemutató fellépé-
se előtt Török László polgármester egy Bocs-
kai-pecsétet mintázó plakettel köszönte meg 
a banda frontemberének, Csutak Leventének, 
hogy tavaly jótékonysági koncerttel segítették 
az adománygyűjtést egy súlyos beteg helyi fi-
atal javára.

Balázs Anita

Táncos 
mulatsággal telt 

az idő, amíg a zsűri 
értékelt

Az egészségnapon 
egyebek mellett 
vérnyomást is 
mértek ingyen

A Toldi 
néptáncosai most 

is sikert arattak
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Zarándokhely lett 
ismét Szentjobb

Anyagi vagy egészségi okokból nem min-
denki vállalkozhat hosszú zarándokútra, ezért 
nagyon jó hír Mária tisztelőinek, hogy im-
már Szentjobbon is van zarándokhely: a 
Kisboldogasszony római katolikus templom. 
Búcsúünnepét a szeptember 8-hoz legköze-
lebb eső vasárnapon tartják, ilyenkor nagy 
szeretettel várják a zarándokokat.

Régen erre az alkalomra több ezren érkez-
tek a faluba, de a szocialista időszakban jelen-
tősen csökkent a látogatók száma. Böcskei	
László nagyváradi megyés püspök és Kurila	
Gábor helyi plébános szeretné újra sokak által 
látogatott zarándokhellyé tenni Szentjobbot. A 

nagyváradi római katolikus püspök tavaly ki-
emelkedő szentéllyé nyilvánította a Kisbol dog-
asszony-templomot, s ez megnövelte az isten-
háza látogatottságát. Idén ismét Szentjobbra 

Megyénkből gyakran szerveznek zarándokutakat 
közelebbi vagy távolabbi Mária-kegyhelyekre: 
Máriaradnára, Csíksomlyóra, Mariazellbe, 
Medjugorjéba, Fatimába, Lourdes-ba, Loretóba. 
A zarándokok számára lelki megnyugvást ad 
ezeknek a helyeknek a felkeresése, egyben 
továbbítják kéréseiket a Szűzanyának. Immár 
megyénkben is van ilyen zarándokhely.

Szabadtéren 
miséztek 
a szentjobbi 
Kisboldogasszony-
templom 
búcsúünnepén

Böcskei László váradi megyés püspök emlékérmet 
adott át Bábel Balázs érsek-metropolitának



hívták az egyházmegye híveit és papjait a Bol-
dogságos Szűz születésnapjára.

A meghívottak eleget tettek a felkérés-
nek, így több mint ezren ünnepeltek együtt 
Szentjobbon. Ekkora tömeget a templom nem 
tudott befogadni, ezért a templomkertben ala-
kítottak ki szabadtéri misehelyet. Az időjárás is 
minden szempontból kegyes volt a búcsúhoz.

A megyés püspök szeretné, ha még többen 
gyűlnének egybe a szentjobbi búcsúra, evégett 
Molnár	József polgármesterrel tárgyalt, s az 
megígérte, hogy nagyobb területet bocsát az 
egyház rendelkezésére. Az elöljáró is elkötele-
zett híve annak, hogy Szentjobb visszatérjen 
a „régi kerékvágásba” a zarándokok fogadása 
tekintetében. A katolikus hívek pedig, plébá-
nosukkal az élen, igyekeznek minél nagyobb 
szeretettel fogadni a vendégeket és maximá-

lis kényelmet teremteni nekik. A vendégszere-
tet az egyik záloga annak, hogy a község ismét 
sokak által kedvelt zarándokhely legyen.

Idén igen sok más vallású is volt a zarándo-
kok között; öröm a vendéglátók számára, hogy 
ők is együtt ünnepeltek, imádkoztak a kato-
likus közösséggel. A főcelebráns Bábel	 Ba-
lázs kalocsa-kecskeméti érsek és metropolita, 
a koncelebráns Böcskei László volt. Az ér-
sek hangsúlyozta, hogy Szentjobb beírta ma-
gát a történelembe azzal, hogy évszázadokon 
át ott őrizték Szent István jobbját; első kirá-
lyunk jobb kézfejét most a budapesti Szent Ist-
ván-bazilikában őrzik. „Szent István, a Szent 
Jobb, Szent László és a Szűzanya – mindegyi-
kük kiérdemli a tiszteletet” – emlékeztetett az 
érsek. A továbbiakban kiemelte, hogy a Szűz-
anya születésével kettős világ született, ő maga 
és Jézus Krisztus által az Újszövetség.

A megyés püspök Szent László-érmet ado-
mányozott Bábel Balázsnak, és Isten áldá-
sát kérte további munkájára. Házigazdaként 
Kurila Gábor is köszönetet mondott az ünne-
pi szónoknak, a helyi híveknek, a zarándokok-
nak, a meghívott vendégeknek és mindenki-
nek, aki hozzájárult az ünnep szebbé tételéhez. 
Hangsúlyozta, hogy ezentúl is szeretettel vár-
ják a zarándokokat a búcsúünnepen és bár-
mely más alkalommal is. Világi elöljárók is je-
len voltak a hívek között, például Szabó Ödön 
parlamenti képviselő, Molnár József polgár-
mester, Zatykó Jácint alpolgármester. Záró-
énekként a pápai himnuszt és nemzeti imán-
kat énekelték a búcsún részt vevők.

A hagyományoknak megfelelően körmenet 
követi a búcsús szentmisét. A menet a temp-
lomkertből indult, majd a főutcán haladt, elöl 
a kereszttel és a felújított kegyképpel: a brünni 
Fekete Madonna XVIII. századi másolatával. A 
templomba visszaérve a kegyképet elhelyezték 
az őt megillető helyre. Kimenetelkor mindenki 
egy szentképet kapott emlékbe. Az utcán a vá-
sárosok valódi búcsús hangulatot teremtettek, 
lehetett búcsúfiát vásárolni tőlük.

Szőke Ferenc

hitvilág
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Megtelt 
a templomkert 
zarándokokkal

Körmenet

Székelyhídról 
gyalog mentek 

a hívek
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Megint otthonra lelhet 
a kultúra Margittán

Bezárásakor még nem lehetett tudni, hogy 
a kultúrház felújítása ennyire elhúzódik majd. 
Eredetileg a „végelgyengülésben” szenvedő 
tetőszerkezet teljes cseréjének fogtak neki. A 
munkát azonban nem fejezték be, emiatt az 
épület állaga tovább romlott. Eláztak a falak, 
tönkrementek az amúgy is elnyűtt berende-
zések. Tetőcsere helyett végül teljes felújítás-
ra lett szükség. A kivitelezési határidő emiatt 
jócskán meghosszabbodott.

Aztán a felújítás már lassan egy éve befeje-
ződött, de megnyitni mégsem lehetett az intéz-
ményt, mert közben szigorodtak a működési 
szabályok, legnagyobb mértékben a tűzvédel-

mi követelmények, a bukaresti és budapesti 
szórakozóhelyi tragédiák következményeként. 
Végül meglett a legolcsóbb és legpraktikusabb 
megoldás, így már látszik az alagút vége. Már 
csak egy szellőzőberendezést kell beépíteni – 
eredetileg ezt nem kérte a szabályzat –, tűz 
esetén ez kiszippantja a teremből a füstöt. El-
készült a tervrajza, hamarosan kivitelezik. Ez-
zel elhárul a nyitást gátló akadály.

A Berettyó-parti települést mindig élénk 
kulturális élet jellemezte. Még községként is 
műkedvelő színjátszó csoportjai, tánccsoportja 
és kórusai voltak, rendszeresen irodalmi köröket, 
szavalóesteket szerveztek. Lakosai fogékonyak 
voltak minden kulturális rendezvényre, s ezek 
többségének a művelődési ház adott otthont. 
Négy év kihagyás után a felújított ingatlan ismét 
fogadja a közönséget.

Tetőcserének 
indult, teljes 
felújítás lett belőle

Új padozat 
és térelválasztók 

a színpadon

A tűzvédelmi 
követelmények 
teljesítése után 

lekerülhetnek 
a porvédő fóliák 

a székekről



A mostani kórusfesztiválon öt kórus és egy 
citerazenekar mutatkozott be, igen nagy siker-
rel: a margittai Gyöngyvetők Népdalkórus, az 
érmihályfalvi Veres László Zsolt Városi Kórus, 
illetve a Bartók Béla Citerazenekar, a HJT ve-
gyes kara, a szalacsi Örökzöld Asszonykórus 
és a Székelyhídi Férfikórus. A házavató főpró-
bát megtisztelte jelenlétével Cseke Attila sze-
nátor, megyei RMDSZ-elnök, Szabó Ödön 
képviselő, a Szövetség megyei ügyvezető el-
nöke, Pocsaly Zoltán polgármester és Demián 
Zsolt körzeti RMDSZ-elnök.

A kórusok igyekeztek tudásuk legjavát adni, 
ezt a közönség nagy tapssal hálálta meg. Fel-
töltődve tértek haza, s ígérték, hogy rendsze-
res színházlátogatók lesznek. Remélhetőleg 
túlteszi magát Margitta a négyéves pangáson, 
és újra a régi, pezsgő művelődési életet élő 
város lesz. Ehhez mostantól minden adott: a 
színház, a kulturális civil szervezetek, sőt a hi-
vatásosok is szívesen jönnek a városba, a kö-
zönség pedig igényli a színvonalas műsorokat.

Szőke Ferenc

kultúra
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A margittai városnapokat elhalasztották 
szeptemberről október második felére (15–
22.), mert ekkorra már megnyílik a művelő-
dési ház, és fogadhatja a fellépő hivatásos és 
amatőr szereplőket. A nem hivatalos főpró-
bát pedig már szeptember 8-án megejtették, 
mivel Pocsaly Zoltán polgármester saját fele-
lősségére megengedte, hogy a Horváth János 
Társaság (HJT) a kultúrházban tarthassa meg 
a több mint egy évtizedes hagyománnyal bíró 
kórusfesztivált.

Nem csináltak nagy reklámot a rendez-
vénynek, híre mégis eljutott a lakosokhoz, 
így szépszámú közönség foglalt helyet a né-
zőtér még kicsomagolatlan székein. A hang- 
és fénytechnikai felszerelések már a helyükön 
voltak, de még nem szerelték be őket, ezért a 
kórusok a függöny előtt, a lefedett zenekari 
árok fölött adták elő a dalműveket. A közön-
séget ez sem zavarta, örömmel konstatálták, 
hogy hamarosan egy minden igényt kielégítő 
művelődési házuk lesz, mely akár színháznak 
is nevezhető. Lesz ruhatár, az emeleten kiállí-
tóteret és mellékhelyiségeket alakítottak ki. A 
hang- és fénytechnika megfelel a legmoder-
nebb követelményeknek, egy kamaraszínház 
is elégedett lenne vele.

A helyi kulturális szervezetek már nagyon 
várják, hogy megmutathassák magukat váro-
suk színpadán. A négy év mindenképpen visz-
szaesést okozott, de remélhetőleg hamarosan 
behozzák a lemaradást. Nem szüneteltették 
ugyanis tevékenységüket, kerestek alternatív 
lehetőségeket, és az esetek többségében ta-
láltak is. A közönség szintén ki van éhezve a 
kulturális programokra, és meggyőződésem, 
hogy nagyon hamar visszaszokik a kultúra há-
zába. A hivatásosok is jelezték már, hogy szí-
vesen hozzák műsoraikat Margittára.

A szervező Horváth 
János Társaság 
vegyes kara

Birtokba vette 
a nézőteret 
a közönség

Kiállítótér is van 
az emeleten
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Falunap kurucosan 
Hegyközszentimrén

Nyugdíjba vonulása után sem hagyott fel 
hagyományőrző szenvedélyével Gellért	Gyu-
la volt érmelléki református esperes. Egykori 
szolgálati helyén, Bihardiószegen kezdte ebbé-
li tevékenységét, és idővel történelmi, vallási, 
kulturális népünnepélyé alakult a győzedel-
mes nyúzóvölgyi csata általa megálmodott új-
rajátszása évről évre. Az utóbbi években pedig 
Hegyközszentimrére tette át „hadiszállását”, 
és ott is hasonlóan színvonalas hagyomány-
őrző rendezvények szervezésében jeleskedik.

A neki és segítőinek köszönhető népünne-
pély szeptember 9-én délelőtt a helyi reformá-
tus templomban kezdődött, Oláh	Attila tépei 
(Magyarország) lelkipásztor, hagyományőrző 
ezredes igehirdetésével. A lelkész Pál apostol 
efe zus be liekhez írt levele alapján szólt azok-
ról a szellemi fegyverekről, amelyekkel sikeres 
hadviselést lehet vívni a gonosz erőivel szem-
ben. Ez a fegyverzet pedig nem más, mint a 
szeretet hatalma.

Az igei üzenet elhangzása után a temp-
lomkertben, Szent Imre herceg szobránál, a 
Vay Ádám Hagyományőrző Kurucezred tag-
jai ünnepélyes fogadalomtétel mellett vették 
át szablyáikat Vadász	 István hagyomány-

őrző dandártábornoktól. Majd Cseke	Attila 
Bihar megyei szenátor arra biztatta a jelenlé-
vőket, hogy bátran vállalják hitüket, identitá-
sukat, hisz bár akadnak olyanok, akik azt sze-
retnék elhitetni, hogy nekünk nincs helyünk 
ezen a tájon, minket ezeréves múltunk, kul-
túránk ide köt. Gellért Gyula hagyományőrző 
ezredes lelkesítő szavai után citeraszó mellett 
megkoszorúzták Szent Imre szobrát.

Szép látványt nyújtott a díszesen felöltö-
zött sokaság, amint szekéren, hintón, lóháton 
végigvonult a falun az Adorján-vár irányába. 
A vármaradvány előtti jókora füves térséget 
a szalárdi önkormányzat ajánlotta fel az ese-
mény lebonyolítására.

A szabadtéri színpad mellett felsorakozott 
hagyományőrzők előléptetését és ünnepélyes 
eskütételét Fábián	 Tibor nagyszántói refor-
mátus lelkipásztor vezényelte le, majd zász-
lótartó-avatásra került sor. Ekkorra már nye-
regbe szálltak a lovasok a II. Rákóczi Ferenc 
Várkupáért kiírt versenyre készülve. A startjel-
zés előtt Cseke Attila méltatta a versenyzőket, 
akik anyagi terheket vállalva is megmaradtak 
a ló- és sportszeretet mellett. Nagy	Miklós, 

Szeptember első harmadában tartották 
a III. Adorján-vári Népünnepélyt a Szalárd 
és Szentimre közötti vármaradvány előtt. 
Egyúttal falunapot is ültek az Imre hercegről 
elnevezett település lakosai.

Ø

Szablyát vehettek 
át a kuruc 
hagyományőrzők

Nagy Miklós polgármester és helyettese, Kendi Dezső 
koszorúz



hagyomány

Biharország2017. október 23

Esőverte Traubenfest 
Monospetriben

Az egész napos eseménysor az impozáns 
német közösségi háznál kezdődött, az ott nép-
viseletben felsorakozott fiatalok felvonulásá-
val. A felvezető páros vitte a rendezvény hir-
detőtábláját, amelyet stílusosan szőlőlevéllel és 
szőlőfürtökkel díszítettek. Mögöttük a helyi fú-
vószenekar játéka hívta fel a figyelmet a törté-
nésekre. A házakból az utcára hajtotta az em-
bereket a kíváncsiság, a nézelődők kedvéért 
meg-megálltak a felvonuló fiatalok, és roptak 
egy-egy táncot.

A hívogató felvonulás a római katolikus 
templomnál ért véget, ott szentmise vette kez-
detét. Ezúttal Szűcs	Attila bihardiószegi plé-
bános celebrálta a misét, magyar és német 
nyelven. A kórus is két nyelven szolgált. A 
temp lomi alkalmat követően a felvonulók visz-
szatértek a Német Demokrata Fórum közös-

ségi házához, és megkoszorúzták Hans Rösch 
emléktábláját az épület falán. Ő sokat tett a 
helyi közösségért. Miután a fiatalok bemutat-
tak egy nemzetiségi táncot a füves udvaron, 
közös ebédre került sor. Ekkor sikerült néhány 
szót váltanunk a közösség helyi elnökével.

Ünnepségre gyűlt szeptember 17-én, vasárnap 
Monospetri lakossága, a Német Demokrata Fórum 
(NDF) által szervezett szüreti mulatságra. Ilyen 
alkalmakra még az elszármazottak is hazajönnek, 
hisz bár az NDF szervezi, az egész falu ünnepe ez.

Ø

Ø

(folytatás a következõ oldalon)

Kettes fogatok 
versenye 

az Adorján-vár 
előtti síkon

Végső András helyi NDF-elnök és Szűcs Attila plébános 

Szalárd község polgármestere minden résztve-
vőnek és segítőnek köszönetet mondott, ami-
ért egy emberként kivették részüket a szerve-
zésből.

Az előselejtezőkből hat lovas került a kö-
zépdöntőbe, a végső futamban hárman álltak 

rajthoz. Hogy az izgalmat fokozzák, a döntő 
elé beiktatták a kettesfogat-hajtók nemzetkö-
zi versenyét, itt a Kabáról (Magyarország) ér-
kezett Molnár	Lajos lett az abszolút győztes. 
Végül a lovasok döntő „ütközetére” is sor ke-
rült, s az érkeserűi Hengye	Kristóf diadal-
maskodott.

A hagyományőrző és lovas események mel-
lett a rendezvény falunapi jellege is megma-
radt. Miután a szabadtéri színpadot elhagyta 
a fogathajtó verseny kommentátora, a nótás 
kedvű tiszacsegei tűzoltók keltettek jókedvet, 
no meg a sátrak hűsében elfogyasztott finom 
szentimrei bor. Majd a szentimrei és a szalárdi 
gyermekek mutatták be műsorukat, este pe-
dig a mulatós zene kedvelői örülhettek.

D. Mészáros Elek
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Végső	András az NDF monospetri szer-
vezetének eddigi tevékenységéről, illetve az 
aznapi eseményről is beszélt: „Tizenkilenc év-
vel ezelőtt alakult meg a helyi szervezet, azóta 
számtalan rendezvényt, találkozót tartottunk. 
Még a falu nevét is átkereszteltük Mühlpetrire, 
ami magyarul Malmospetrit jelent. Nagyon 
szép közösségi házat építettünk németorszá-
giak segítségével, velük ma is élő kapcsola-

tunk van. Emellett önerőből is sokat áldozunk 
fejlesztésekre. A mai napon Krasznabéltekről, 
Mar  git  táról, Tasnádról, Nagyváradról, Új-
palotáról és Szatmárnémetiből várunk ven-
dégeket. Saját nemzetiségi néptánccsoport-
tal érkeznek, illetve nagyobb részük részt is 
vett a felvonuláson. Délután mindannyian fel-
lépnek a helyi művelődési házban, de nem-
csak ők, hanem falunk büszkesége, a Bábota 
Néptáncegyüttes is.”

A falu lakosságának mintegy 8 száza-
lékát teszik ki a német fórum tagjai, tudtuk 
meg Barcui Barnától, Vedresábrány polgár-
mesterétől (Monospetri közigazgatásilag eh-
hez a községközponthoz tartozik). Az elöl-
járó a színpadi táncparádé előtt köszöntötte 
az ünneplőket, biztosítva őket arról, hogy az 
önkormányzat mindig örömmel támogatja a 
Trau benfestet, mert az egész lakosság ünne-
pévé vált az évek során.

Amint elkezdődött a tánccsoportok fellépé-
se, az időjárás vészjósló előjeleket mutatott. A 
hirtelen jött vihar miatt az áramszolgáltatás is 
megszakadt, így az előadást kénytelenek vol-
tak félbeszakítani.

D. M. E.

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Esőverte…

Hans Röschnek, 
a közösség 
jótevőjének 
az emléktáblája

Kétnyelvű mise 
a Traubenfesten

Tánc a monospetri 
német közösségi 

ház udvarán
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Húsz év után „hazajött”

– A nagyváradihoz hasonlóan impozáns 
az aradi színházépület is. Feltehetőleg ott 
kezdődött Szabó Eduárd színházfogalmának 
kialakulása. Emlékszik, mikor?

– Mint minden gyereknek, nekem is na-
gyon korán. Szorgalmasan és kötelezően vit-
tek minket a nyolcvanas évek elején minden-
féle előadásokra, szerettünk színházba menni. 
Néhányunknak bérletünk is volt. Élveztük az 
előadásokat, de ha netán egy-egy darab nem 
kötötte le a figyelmünket, bóklásztunk össze-
vissza a különböző termekben. Ez a járkálás is 
hozzátartozott a színház varázsához.

– Akkoriban tudatosult a későbbi pályavá-
lasztás?

– Hogy színész legyek?! Nem. Gyerekko-
romban szakács akartam lenni, meg favá-
gó és erdőmérnök. Tulajdonképpen mond-
hatom, hogy véletlenül lettem színész, mert 

érettségi után az aradi testnevelési főiskolára 
jelentkeztem, de másodéven elmentem Vásár-
helyre, hogy meglátogassam volt iskolatársa-
imat. Hárman voltak a színin, és elsőre nem 
is a színházcsinálást szerettem meg, hanem 

SZABó EDUáRD harmadik évadját kezdi 
Nagyváradon – húsz év után. Itt kezdte ugyanis 
a pályát segédszínészként, majd különböző 
színházak és előadások után visszatért. Úgy 
érezte, mintha hazajött volna, s a társulat, 
a város úgy is fogadta. Pedig nem váradi, 
bár igaz, hogy Arad és Várad jellegükben, 
szellemiségükben közeli rokonoknak mondhatók.

A Bányavirág 
Mihályának 
szerepében, 
Csatlós Lóránttal 
és Tóth Tündével

Szabó Eduárd 
színművész

Egyik kedvence 
Mar-Szúr herceg 

szerepe a Leánder 
és Lenszirom című 

darabban

Ø
(folytatás a következõ oldalon)
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a miénknél kötetlenebb, felszabadultabb főis-
kolás életet. Magyarán: otthagytam a testne-
velésit, és kalandvágyból, felkészületlenül je-
lentkeztem felvételire. Meg voltam győződve, 
hogy épp ezért úgysem sikerülhet, ehhez ké-
pest az utolsó percben „vágtak ki”. A felvételi 
után viszont felhívott az akkori dékán, Kovács 
Levente, és mondta, hogy a következő évben 
ő indít osztályt, ha gondolom, készüljek fel, és 
jelentkezzem, ugyanakkor beajánlott a váradi 
színházhoz segédszínésznek. Egy évadon át 
játszottam itt, például a Hegedűs a háztetőn 
Mendeljét, de A makrancos hölgyben, a Stu-
art Máriában is volt több kis szerepem, meg 
más darabokban, közben pedig készültem a 
felvételire. A monológpróbára például III. Ri-
chárd és a Ványa bácsiból Asztrov monológ-
jával. Érdekes, mindkettőre a mai napig na-
gyon jól emlékszem. De a lényeg az, hogy 
bekerültem egy olyan évfolyamba, amelynek 
minden tagja – kilencből kilencen – a pályán 
vagyunk, különböző színházaknál. Ezt érde-
kességként említem.

– Az egyetemi évek alatt volt-e olyan sze-
rep, amire nagyon szívesen emlékszik vissza?

– Például Csehov Platonovja. És az is em-
lékezetes, hogy másodéven Szabó K.-val dol-
goztunk, aki akkoriban Székelyudvarhelyen 
volt állandó státusban. Azt mondta, végzés 
után szívesen venné, ha odaszerződnék. Igent 
mondtam, és ehhez tartottam magam: oda is 
kerültem, hat évadra. Nagyon szerettem Ud-
varhelyen játszani, jobbnál jobb darabokban 
léphettem fel. Példaként említem Molière Don 
Juan, Balassi Bálint Szép magyar komédia – 
ebben Credulust játszottam, és a szó szoros 

értelmében beleszerettem a gyönyörű régi, 
veretes nyelvezetébe –, Füst Milán A láza-
dó, Stanislaw Wyspianski Menyegző, Nyikolaj 
Erdman Az öngyilkos című darabját. Vagyis 
rengeteg lehetőséget kaptam.

– Hogy viszonyult az udvarhelyi közönség 
a színházhoz?

– Szerették az előadásainkat, színházértő 
emberek, a kísérletező szándékot is szívesen 
fogadták. Szép emlék, a mai napig szeretek ott 
játszani. Miután elmentem Udvarhelyről, egy 
szerepre meghívtak Gyergyószentmiklósra – 
és öt év lett belőle. Gyergyóban nem olyan 
egyszerű az élet, a színházi sem. Akkoriban 
inkább kísérletező jellegű volt az ottani szín-
játszás. Onnan kissé messzebbre, a vajdasági 
Újvidékre mentem: egy évig voltam társulati 
tag, egy évig bedolgoztam. Hihetetlen élmény 
volt. Olyan darabokban játszhattam, mint az 
Opera ultima, a Figaro házassága és A se-
villai borbély összevont változata. Almaviva 
grófot játszottam, majd a Leonce és Lénában 
Popó királyt – érdekes, ezt a szerepet három 
különböző színházban is eljátszottam. És vol-
tam Bernardo a West Side Storyban. Ezután 
jöttem Váradra – húsz év után. Első évben 

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Húsz év után „hazajött”

Álmatlanság, Uray 
Péter rendezése

A mi osztályunk, 
Abram szerepében



az előadásban, egyebek mellett ezért is igyek-
szem megtalálni a közös hangot az alkotócsa-
pat többi tagjával.

– Hogyan reagál arra, ha egy darab vá-
gyott szerepét más kapja meg?

– Az ember egyféleképpen látja önmagát, 
a rendező, a kollégák pedig lehet, hogy más-
képpen. Az esetleges különbséget igyekszünk 
összeegyeztetni.

– Kedvenc szerzői, stíluskorszakai, esetleg 
szerepálmai vannak-e?

– Egyaránt szeretem a legkülönbözőbb kor-
szakok darabjait, de jó volna, ha valamikor ta-
lán eljátszhatnám a III. Richárdot.

– Esetleg más színháznál?!
– Nem zárkózom el a külső munkáktól, de 

ahogy mondtam, jól érzem itt magam, nem 
tervezem, hogy elmenjek.

– Egy kérdéssel visszatérnék a serdülőko-
ri terveihez, érdekelne ugyanis, mi lett a sza-
kácsról, favágóról, erdőmérnökről, testneve-
lési szakemberről szőtt elképzeléseivel?

– Főzni nagyon szeretek, de enni is. Ked-
venceim közé tartozik a kolozsvári rakott ká-
poszta, a brassói aprópecsenye, a rukkolás 
narancssaláta, a madártej. A fát vágom Ara-
don a cserépkályhánkba, ami pedig a ter-
mészetjárást és sportolást illeti, horgászni 
is szeretek és evezni, lecsorogni a Maroson. 
Gyergyóban tanultam meg igazán lovagolni, 
a legújabb hobbim pedig a motorkerékpár. A 
motor már megvan, alig várom, hogy megle-
gyen a hajtásim is, hátha lesz még alkalmam 
egy-egy kellemes őszi napon néhány kört ten-
ni, bejáratni a gépet.

Molnár Judit

A Veszedelmes 
viszonyokban 

Valmontot 
alakította
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még visszamentem két szerepre Gyergyóba, 
de mintha most már visszafognék egy kicsit a 
jövés-menésből.

– Változott-e a váradi színházi világ húsz 
év alatt? Egyáltalán: milyen érzés volt két év-
tized múltán visszajönni? Hogy fogadták a 
kollégák? Milyennek találja az időközben fel-
cseperedett új közönséget?

– Húsz év, akárhogy is, de bárkin meglát-
szik. Kedvesen fogadtak, én pedig úgy érez-
tem, mintha hazajöttem volna. A város, a 
közönség is hasonló hangulatú, olyan, ami-
lyennek annyira megszerettem már segédszí-
nész koromban. A társulatot nagyon jó alko-
tói formában találtam, aminek természetesen 
nagyon örülök. Beugrással kezdtem, a Világ-
cirkusz remek előadásában, aztán jött a töb-
bi szerep. Elsőként A mi osztályunkat említe-
ném, mivel a munka is nagyon szép volt, és 
a végeredmény is szép lett. A másik Valmont 
gróf szerepe a Veszedelmes viszonyokban, 
ezt eljátszani minden férfiszínésznek ajándék 
– nekem is az volt. Örülök az orvos szerepé-
nek a Bányavirágban, és kedvenceim közé 
tartozik a Leánder és Lenszirom-beli szere-
pem is.

– Alkatilag csapatjátékosnak vagy egyéni 
brillírozónak tartja magát?

– Inkább csapatban szeretek játszani, illet-
ve mindenképpen legalább másodmagammal. 
Nagyon fontosnak tartom, hogy az emberek 
közti kapcsolatok, történések jelen legyenek 

Három színházban 
is eljátszotta 
a Popó birodalom 
királyát a Leonce 
és Lénában 
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Évfordulós épületek

A három ingatlan közül a legöregebb az 
egykori Református Leánynevelő Intézet – a 
mai Lorántffy Zsuzsanna Református Gimná-
zium – épületállományának sarki része, ame-
lyet eklektikus, azaz historizáló stílusban emel-
tek. A korabeli sajtóhírek szerint a református 
nőnevelde építésére 1896 augusztusában hir-
dettek pályázatot. Összesen hat pályamunka 
érkezett, a legelőnyösebb ajánlatot az ismert 
váradi építész, Guttman József tette. Ő kapott 
megbízást.

Ugyanezen év szeptemberében már azt írta 
az egyik helyi napilap, hogy épül a reformá-
tus iskola, és még a tél beállta előtt tető alá is 
kerül az impozáns emeletes ház. Októberben 
már ezt írhatták: „Az építést, ha az idő ked-
vez, még az ősz folyamán teljesen befejezik, 
úgy hogy a jövő évben mi sem fogja gátolni 
azt, hogy az intézetet megnyissák.” És ez va-
lóban így is történt. Az 1897-es tanévtől kezd-
ve az épületben már működhetett a tervezett 
leánynevelő intézet és az internátus is.

A századforduló után versenytárgyalást ír-
tak ki az épület bővítésére a Jakab Mihály (ma 
Andrei Şaguna) utca felé, ott, ahol az iskola 
díszterme is van, valamint egy kétemeletes ud-
vari szárny hozzátoldására. A nyertes Bartha 
Mór építészmérnök lett. 1904-ben kezdtek a 

munkához, és 1905. szeptember 9-én meg-
tarthatták az első ünnepi évnyitót az új szár-
nyakban.

Az impériumváltás után a tanintézet erő-
forrásai elapadtak. Elmaradt az államsegély, a 
megmaradt egyházmegyék nem tudtak eleget 
tenni fenntartói kötelezettségüknek. 1924-
ben, a nyilvánossági jog megvonása után az 
igazgatótanács az intézet működését ideigle-
nesen felfüggesztette, helyette az 1919-ben 
megnyitott polgári leányiskolát pártolta. Ké-
sőbb a tanintézetet alsófokú leánygimnázium-
má alakították át. Az épületben helyet kapott 
a református elemi iskola nyolc osztálya is. 
1940-től, az új körülmények között, Lorántffy 
Zsuzsanna Leánynevelő Intézetként folytat-
hatta tevékenységét.

Az 1948-as államosítása után a reformá-
tusok által emelt épületben többféle iskola is 
működött, a rendszerváltáskor éppen román 
nyelvű ipariskola, és ez 1989 után felvette 
Andrei Şaguna püspök nevét. A református 
egyház véglegesen csak 2004-ben vehette is-
mét teljesen birtokába saját iskoláját. Ez után 
működhetett benne a már említett Lorántffy 
Zsuzsanna Református Gimnázium.

A másik két ingatlant, az egykori Közpon-
ti Takarékpénztár épületét, illetve a Poynár-
házat 1907-ben építették, de már szecessziós 
stílusban. A tervezők mindkét esetben igye-
keztek elkerülni a homlokzati díszek túlburján-
zását.

A Központi Takarékpénztár homlokzatát 
később némileg átépítették, változtattak egye-
bek mellett az oromzatán, eltüntették a föld-
szinti, szépen formált, szecessziós vonalveze-
tésű portálékat, de az egyéb hasonló ihletésű 

Ebben az évben két jelentős váradi szecessziós 
stílusú ingatlan építésének a 110. évfordulójára 
emlékezhetünk. Egy harmadikat pedig 120 éve 
emeltek a historizmus jegyében.

Az egykori Központi Takarékpénztár homlokzata nem 
sokkal az elkészülte után

Így nézett ki 
a mai Lorántffy 
Zsuzsanna 
Református 
Gimnázium az 1905. 
évi bővítés nyomán
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díszítőelemeket is. Ezáltal az épület sokat vesz-
tett tervezője eredeti elképzeléseiből.

A bankszékház tervezésére 1906-ban kiírt 
pályázatot ifj. Rimanóczy Kálmán nyerte el. 
Ő lett a kivitelezője is az 1907 novemberére 
elkészült épületnek. Miután a Központi Taka-
rékpénztár 1911-ben egyesült a Bihar Megyei 
Kereskedelmi, Ipar- és Termény Hitelbankkal, 
ifj. Rimanóczy Kálmán elkészítette a pénzin-
tézet bővítési tervét is, kijárattal a Szent János 
(napjainkban Ady Endre) utcára. A palota új 
része 1912 novemberére lett kész.

Az emeleten elegáns fogadótermet alakítot-
tak ki, a két világháború között ez lett az új-
ságíróklub otthona. Az utóbbi időben a városi 
kultúrház kapott benne helyet. A fogadóterem 
alatt, a földszinten színháztermet alakítottak 
ki, mozivetítéseket is tartottak benne. Ez utób-
bi megnyitása előtt, 1912. november 21-én 
az egyik helyi napilapban az alábbi ismerte-

tő jelent meg: „Ma este nyílik meg Nagyvárad 
harmadik mozgófényképszínháza a Bémer té-
ren: az Apolló. A Bémer térről vezet a tágas 
bejárat. Körös-körül óriási pálmák és délsza-
ki növények díszítik a bejáratot, mintha vala-
melyik előkelő párizsi teátrum vesztibülje tá-
rulna elénk. Maga a nézőtér a színházépítés 
remeke. Decens ornamentika, áttekintő be-
osztás, diszkrét tónus, és ami a legfontosabb: 
csupa melegség és intimitás, amelyet ma már 
egyetlen színház sem nélkülözhet. Emeleti ré-
sze messze kihajlik a földszintre: páholyai, 
zsöllyéi, zártszékei pompás elhelyezkedésű-
ek, kényelmesek, a vásznat éppen úgy lehet 
mindenünnen kitűnően látni, mint ahogy sza-
badon szemlélődhet – szünetben – egymás ké-
nye-kedvére a publikum.”

A teremben hajdanán a Transilvania film-
színház működött, de rég bezárták. Még em-
lékezhetünk a hosszú, sötét, sivár bejárati fo-
lyosójára, a kopár, jellegtelenné változtatott 
nézőterére, ahol rég felszámolták a páholyo-
kat, talán hogy több hely jusson a karzat szá-
mára. A tervek szerint a valamikor felújítandó 
helyiségben a színház stúdióterme kap helyet. 
Csak reménykedhetünk, hogy az új színházte-
rem jobban hasonlít majd az újságcikkben le-
írt eredeti filmszínházra, mint a mi időnkbeli 
Transilvania mozira…

A második szecessziós stílusú épület, a 
Poynár-ház is a Bémer téren áll. Az emele-
tes épület tervét Sztarill Ferenc készítette, ő 
kapott 1907-ben megbízást a kivitelezésre is. 
Az új ingatlan ugyanezen év novemberére lett 
kész. A Poynár-ház mindkét homlokzata szim-
metrikus. Érdekessége, hogy a földszint síkjá-
ból kiugró két felső szintet a félemeleten ível-
ten előreugró pillérsor tartja, melyek között 
nagy, szegmensíves ablakok húzódnak.

Már eredetileg is szegényes volt ez az ingat-
lan a homlokzati szecessziós stílusjegyekben, 
ráadásul ezeknek egy része az idők folyamán 
el is tűnt. A majolikalapocskák jó részének 
is nyomuk veszett mára, például azoknak, 
amelyek az ívelten előreugró pillérsort sze-
gélyezték. De ugyanígy nem kerültek vissza 
az oromzatok közepén levő körablakok alat-
ti, sgraffitószerű homlokzati díszek sem. Saj-
nálatos, hogy a 2016-ban befejezett, egyéb-
ként példás felújítás során sem pótolták ezeket 
annak ellenére, hogy egy századforduló kör-
nyékén kiadott képeslap alapján ezt könnyen 
megtehették volna.

Péter I. Zoltán

A Poynár-ház egy 
XX. század eleji 
képeslapon … 

… és a 2016-
ban befejezett 

homlokzati 
felújítás után
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A Rhédeyek Váradon (5.)
Id. Rhédey Ferenc várkapitány

Rhédey Ferenc nemcsak Erdélyt, hanem 
vagyonát és családi tűzhelyét is védelmez-
te Váradon. Egész életében szerző ember 
volt, s amikor hivatalának gondjaitól szaba-
dulhatott, minden idejét jószágának gya-
rapítására, birtokügyeinek rendezé-
sére fordította. Örökösen vásárolt, 
s amit egyszer magáénak mon-
dott, azt ki nem bocsátotta többé, 
ha csak erőszakkal el nem vet-
ték tőle. Ősi családi birtokáért, 
Nyitráért holta napjáig fájt a 
szíve, pedig az erdélyi fejedel-
mek tízszer annyit érő birto-
kot adományoztak már neki. 
Szentjobb várán és uradalmán 
kívül bírta még Zsákát 18 fa-
luval, Sarkadot, Szentimrét, 
Örvéndet, Piskoltot, Szaniszlót, 
Zilah városát. Bethlen Gábor, 
kihez nemcsak a sógorság, ha-
nem ifjúkori bizodalmas barát-
ság is kötötte, semmit sem tudott 
megtagadni tőle. Ha Várad körül 
és a Partiumban valamely tekintélye-
sebb birtok magszakadás vagy hűtlenség 
címén a fiskusra szállott, arra Rhédey csak-
hamar rátette a kezét. De pénzen is sokat 
vásárolt, amit már a fejedelem nem tudott he-
lyeselni. „Az én censuram szerént nem kel-
lene kegyelmednek magát az sok jószágvétel-
lel fogyatkoztatni ilyen kétséges időben – írta 
1616. február 16-án –, mert az háborúságban 
tíz ezer forint érő jószágért sem adna senki 
csak kétezer forintot is. Kegyelmednek immár 
oly jószága vagyon, kihez hasonlót az erdélyi 
birodalomban senki nem bír.”

A	béke	csupa	csatározás

Váradra az utolsó időkben sok panasza volt 
a fejedelemnek. A vitézek elunták a békét, s 
fölhasználva a főkapitány beteges voltát, ki-ki-
szökdöstek a várból csatázni. Kóborló hajdú 
mindig volt özönnel, összeverődött tehát gyor-
san egy-két zászlóra való, és nagy bátran ráök-
lelt a gyulai törökre. Forgott a hadiszerencse, s 
amikor a magyar húzta a rövidebbet, véres fő-
vel, szó nélkül odébbállott, mert tudta, ha pa-
naszra megy, ráadásul még meg is büntetik, de 
bezzeg ha egy pár törököt levágtak a vitézek – 
ami gyakran megesett –, lett nagy riadalom 

a basák között. A fejedelem olyan dorgá-
ló, fenyegetőző leveleket kapott a szul-

tán udvarából, hogy nem is olvashat-
ta orcapirulás nélkül. Ilyenkor aztán 
bosszúságában a váradiaknak 
adta föl a leckét.

Néha még a főkapitány-
nak is kijutott a dorgatórium-
ból. „Miért nem parancsolja 
meg keményen a hajdúhadna-
gyok nak, hogy ha fejüket, tisz-
tességüket szeretik, hát lakó 
helyükben veszteg marad ja-
nak? Miért nem vonatja ka-
róba az olyan falusi bírót, a ki 
a csavargó hajdút ki nem adja, 

hogy kedvezés nélkül nyársba 
veressék? Miért nem czirkáltat a 

hajdúvárosokban, s miért nem ül-
dözi úton útfelen seregestül a latro-

kat, ha egyszer kegyelmed a legfőbb 
gondviselő, s egy országrész hallgat pa-

rancsára? Így kellene uram talán az békessé-
get őrzeni, mert ha az régi mód szerént nem 
őrizzük, bizony félő, hogy utolsó romlás lesz” 
– végzi be szemrehányásait Bethlen Gábor.

Annyi bizonyos, hogy Rhédey Ferenc sok-
kal jobban értett a hadakozáshoz, mint a bé-
kességszerzéshez. Egyébiránt Buda elfoglalá-
sa óta a végeken mindig csak ilyen élet folyt: 
török és magyar vitézek bizony nem sokat tö-
rődtek a békességgel, hanem ha csak szerét 
ejthették – mint Balassi Bálint énekli –, „jó 

Hősünk nem csupán jeles katona, hanem nagy 
étvágyú birtokszerző is volt. A koros, beteges 
főkapitány békeidőben nehezen tudta féken 
tartani a hajdúit. Az Ausztria elleni 1619-es 
hadjáratban viszont szinte megfiatalodva ismét 
csillogtatta hadvezéri képességeit.

Dampierre 
császári tábornok. 

Nem vállalta a nyílt 
ütközetet
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hamar lovakon” mindjárt egybe roppantak, 
s „vagdalkoztak, futtattak”. A kóbor hajdút, a 
csavargó katonát, földönfutó szegénylegényt 
pedig ugyan ki győzte volna mind nyársba 
verni? Hiszen ha száz lelke volt volna is an-
nak a váradi kapitánynak, mégsem tudta vol-
na megakadályozni, hogy egy-két törököt le 
ne vágjanak, avagy a gulyabeli marhát meg ne 
dézsmálják. Meg aztán legtöbbször korántsem 
a magyar kereste a bajt, hanem a török tá-
madt, szokása szerint rendesen a békét hasz-
nálta föl a hódoltság terjesztésére.

Hadjárat	Bécs	ellen

1619 nyarán újabb fordulat állt be, amikor 
a csehországi hadak támadása s a protestáns 
rendek lázadása rémületbe ejtette a császári 
uralmat. Bethlen Gábor nemcsak közbenjárá-
sát ajánlotta föl II. Ferdinándnak, de a fegy-
veres beavatkozásra is késznek mutatkozott. 
Visszautasíttatva, maga is a felkeléshez csat-
lakozott, érintkezésbe lépett a magyarorszá-
gi elégedetlen protestáns főurakkal, és au-
gusztus 26-án Gyulafehérvárról megindulva 
szeptember 12-én már Debrecennél táboro-
zott. Ezalatt Rákóczi György a vallás- és al-
kotmányos szabadság védelmére Felső-Ma-
gyarországon bontott zászlót, s mindenekelőtt 
Kassát akarta hatalmába keríteni, ahol akkor 
Dóczy András volt a generális. Meghallva ezt, 
Rhédey Ferenc 500 főnyi lovascsapatot kül-
dött segítségére, s nagy lett az öröme, ami-
kor hírül hozták, hogy Kassa föladta magát, 
és régi ellenfelét, Dóczyt fogolyként előbb Pa-
takra, majd Fogarasba szállították.

Rhédey a fejedelemmel együtt érkezett Ma-
gyarországra, de mialatt Bethlen szeptem-
ber 20-án ünnepélyesen bevonult Kassára, és 
Szatmár, Kálló, Ecsed, Tokaj rendre meghódolt, 
ő Füleknek vette útját, hogy Széchy György ha-
daival egyesülve a bányavidéket hódoltassa. 
Nem is háború volt ez, hanem valóságos dia-
dalmenet, mintha csak a régi szép napok tértek 

volna vissza. Léva, Fülek, Szádvár, Szécsény, 
Palánk úgyszólván kardcsapás nélkül föladta 
magát, akárcsak Bocskai István idejében.

Rhédey Ferenc talán sohasem hitte, hogy 
vénségére diadalmas hadsereg élén lássa vi-
szont azt a földet, azt a várat, ahol pályafutá-
sát kezdte. Egészen megfiatalodott, talán még 
a köszvényről is megfeledkezett, de annyi bizo-
nyos, hogy ez legkevésbé sem hátráltatta őt a 
hadműveletek gyors és kifogástalan keresztül-
vitelében. 10 000 főre szaporodott lovas hadá-
val föltartóztatás nélkül nyomult előre. Október 
12-én már egyesült a morva sereggel.

A Dampierre vezette osztrák hadak meg-
kezdték a visszavonulást Bécs felé. Amikor 
Rhédey lovassága utolérte, és Nikolsburgnál 
alaposan megverte az utóvédet, Dampierre 
generálisnak esze ágában sem volt elfogadni 
a csatát, hanem Bécs védelmére koncentrál-
ta összes erejét. Bethlenék elhatározták, hogy 
mivel a seregnek ostromágyúi nincsenek, az 
ellenség pedig döntő ütközetre nem kénysze-
ríthető, kiéheztetik Bécs városát. Akár el is 
foglalhatták volna, ha a véletlen Homonnay 
György képében segítségére nem jön Ferdi-
nándnak. Homonnay ugyanis lengyel csapa-
tokkal Magyarországra tört, és november 22-
én Rákóczi György seregét tönkreverte. Erre 
a hírre Bethlen fölhagyott az ostrommal, és 
hazafelé indult, Bécs pedig fölszabadult.

A következő év február 4-én a fejedelem 
fegyverszünetet kötött a királlyal. Minthogy 
őt a magyarországi ügyek hosszabb időre le-
kötötték, Homonnay győzelme pedig Erdély-
re is veszedelmet hozhatott volna, Rhédeyt 
visszaküldte Váradra. Ettől fogva Erdély kor-
mányzója Bethlen István, katonai parancsno-
ka, „fő gondviselője” pedig Rhédey Ferenc 
volt. De nemsokára nagy dolgok történtek: a 
besztercebányai országgyűlés Bethlen Gábort 
Magyarország királyává választotta, s ő – bár 
nem fogadta el az uralkodói titulust – a cseh és 
morva rendekkel újólag szövetséget kötött, a 
török jóváhagyását is elnyerte, és 1620. szep-
tember elején ismét az osztrákokra támadt.

Minthogy a Porta magatartása ebben az idő-
ben igen barátságos volt, a belső nyugalom tö-
kéletesen helyreállott, külső ellenség nem fe-
nyegetett, a fejedelem a váradi kapitányt is a 
csatatérre rendelte. Rhédey 4000 lovas és 
1000 főnyi gyalog hadával Váradról megindul-
va, augusztus végén már a Tiszához érkezett.

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása

Fülek vára. Innen 
menekült, ide tért 

vissza győztesen 
Rhédey
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Bihariak, akik 
általmentek a Tiszán

Honnan jött az ötlet, hogy felkerekednek, és 
ha van egy kis szabadidejük, azt a Tiszán töl-
tik? Erről kérdeztem régi ismerősömet, Máté 
Józsefet, aki festékboltot üzemeltet Berettyó-
újfaluban.

– Korábbi vízi túrák tapasztalatai alapján 
jutottunk arra az elhatározásra, hogy belevá-
gunk. Többnapos túrát már 2011-ben szer-
veztünk magunknak, a Keleti-főcsatorna–Ba-
kon szeg–Tiszalök útvonalon, oda-vissza négy 
nap, három éjszaka. Aztán minden évben egy-
szer a Tiszán folytattuk a kalandot. 2012-ben 
Tiszabecstől Tokajig 203 kilométert tettünk 
meg négy nap alatt. Kanyó Ervin meghívott 
túratárs Szabadkáról hobbi-kajakkal, Veress 
Péter és Sápi Gergő szabadvízi kajakos és jó-
magam kevés tapasztalattal, motoros kész-

séggel felszerelt csónakkal, amelyet később 
Berrtának kereszteltem, indultunk. Nagy Al-
bert logisztikai munkája segítette az utunkat. 
Tiszabecsnél szálltunk vízre. Az alacsony, 40-
50 centiméteres vízállásnál a kavicsos-köves 
folyóágy veszélyes a nagyon erős sodrás miatt. 
Azt gondolnánk, hogy sodrással lefelé köny-
nyű, de ez nem igaz, mert az erős sodrás vi-

„általmennék én a Tiszán ladikon, ladikon, 
de ladikon…” – így kezdődik az ismert népdal. 
Persze az sem mindegy, hogy keresztben vagy 
hosszában… MáTÉ JóZSEFRŐL tudtam, hogy a víz 
szerelmese, és nem fél attól, hogy a Tiszába 
esik, mégis vakmerőnek tűnt a vállalkozásuk, 
hogy leutaznak a folyó felső szakaszától egészen 
a torkolatig. Nem egyszerre, de így is nagy 
fegyvertény, hogy megtartották fogadalmukat.

Nyárfapihék, 
egy kajak és Berrta 
a Tisztán

Szerb horgász magyar sapkában 

Kanyó János segít a magyarkanizsai indulásnál 



szi a járművet, és az nem reagál azonnal a vál-
toztatásokra. Gyönyörű a Tisza-part! A fákat 
vadszőlőhajtások borítják, mintegy felöltözte-
tik őket. A ki-be dőlt fák látványa meseszerű. 
A napi ritmus felvétele kötelező, szinte óráról 
órára, kilométerről kilométerre. Éjszakai szál-
lásként a vízparton verünk tábort. A főétke-
zés a vacsora, hazai hozott termékek börzé-
je, ki mit talál, azé. Másnap ismét gyönyörű 
partszakasz, a partifecskék birodalma… Kiköt-
ni sohasem egyszerű, ha nincs stég vagy egy 
nagyobb törzsű bedőlt fa. A legemlékezete-
sebb esemény, amikor az ukrán–magyar hatá-
ron elfogyott a cigarettám. Kínomban röhög-
tem, hogy ez csak velem történhet meg itt, a 
cigicsempészek Mekkájában. A határőrök kér-
dezősködtek, merre-hová tartunk, láttunk-e ví-
zen közlekedőket. A következő nap esős-bo-
rús idő lett, igen erős szembe széllel, amiben 

még a fiúknak sem volt részük. Már látszik To-
kaj. Több tíz kilométeren keresztül 60-70 cm-
es hullámok… Ervin kimerült, segíteni kell! De 
hogyan lehet egy kajakot biztonságosan von-
tatni? Nincs fék, csak kötél… Egy-két órába 
beletelt, mire megtanultuk, hogy egyszerűen a 
csónaknak mellé kell kötni. A szél elállt, a lo-
gisztika működött, Berti már várt minket. Ki-
kötés, málházás, irány egy fogadó, tokaji bor, 
halászlé, irány haza.

– Aztán egy év pihenő következett…
– Igen, és 2013-ban Tokajban szálltunk víz-

re, és a Tisza-tónál fejeztük be a túrát, a Sza-
bics-kikötőben, három nap és 136 km megté-
tele után. Gergő és énmellém most Hegedűs 
Zoltán és Balogh Tamás csatlakozott. Az előző 
évihez képest iszonyú fülledt meleg volt, men-
tünk árnyékot keresve egyik partról a másik-
ra, a sapkánkat nem győztük vízbe mártani. A 
nyárfák ontják a pihéket, akár a sűrű hóesés. 
Fáradtak voltunk, egy stégnél megálltunk, a 
srácok azonnal alszanak. Jön a tulaj felhábo-
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Célba értek. Sápi 
Gergely, Nagy 
Róbert és Máté 
József

Találkozás a vízen 
valahol Szerbiában

Nem az Amazonas, 
csak a Tisza-part

Ø
(folytatás a következõ oldalon)
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rodva, mit képzelünk, ez magánterület. Fenye-
getőzik. Ez az igazi magyaros vendégszeretet? 
Este sikerült kikötni. Az iszapos parton, a fák 
közé beszorult a meleg. Reggel fáradtabb vol-
tam, mint este. Másnap délfelé találtunk egy la-
gúnabejáratot, a lombkoronák összeértek a víz 
felett, hűvös helyet ígér. Bemegyünk, csodála-
tos jacht-kikötő. A lagúna végén szabad strand, 
büfé, rengeteg ember, árnyék sehol… Tiszafü-
reden megálltunk, nem mentünk tovább.

– 2014-ben Nagyrévig jutottak, ez 146 ki-
lométeres út volt három nap alatt…

– Most a három kajakos Veress Péter, He-
gedűs Zoltán és Sápi Gergely volt, a logisztikai 
munkát Bíró József segítette. A Tisza-tó szép-
ségeinek megismerése, nyugodt természe-
ti környezet volt a cél. Kiskörénél nem akar-
tak zsilipelni, pedig előre be voltunk jelentve. 
Az éjszakákat szabad kempingben töltöttük. 
Nagyrévnél kíváncsiságból átmentem a túl-
partra, a motort lekapcsoltam. Indulni kellett 
volna, de Berrta nem indult be, és én a vízen 
evezővel – kevés ráhatással – sodródtam lefe-
lé. Gergő és Peti két kajakkal, árral szemben 
vontattak vissza. Utunkon ez volt az egyetlen 
technikai probléma. A következő évben jutot-
tunk el Szegedre 116 km megtétele után. Ger-
gő és én, mint mindig, és csatlakozott Balogh 
Tamás kajakkal. Most Zákány Richárdra há-
rult a logisztika. Az első szálláshely Csongrá-
don volt a kempingben. Telt ház, rengeteg em-
ber. A szálláshely a parttól kb. 300 méterre, 
ezért nem hagytuk a vízen a járműveket. Nem 
volt könnyű… Reggel csodálatos időre ébred-
tünk, irány Szeged. Mártélynál rövid pihenő a 
szabadidőközpontban. Tíz méter magas, me-
redek, homokos part várt a büfénél. Nem kal-
kuláltuk be, hogy délben iszonyú forró a ho-
mok, sajgó talpakkal értünk célba. Hetekig fájt 
a talpam… Végül az utunkat a szegedi szabad 
strandnál fejeztük be.

– Úgy tervezték, hogy az utolsó, Szeged–
Zalánkemén szakaszt öt nap alatt teljesítik, 
de csak az idén tudták befejezni a teljesít-
ménytúrájukat. Mi történt?

– Tavaly Gergő és énmellém Nagy Robi 
csatlakozott. A Szegedi Sporttáborból indul-
tunk a vízi rendészeti őrshöz abban a boldog 
tudatban, hogy mindent elintéztünk, ami a vízi 
határátlépéshez szükséges. Regisztráció után, 

okmányokkal ellátva irány Magyarkanizsa. A 
szerb határőrsön azonban kiderült, hogy ok-
mányaink nem megfelelőek, ezért azonnal 
vissza kell fordulnunk. Huszonnyolc kilométert 
árral szemben eveztük vissza Szegedig. Más-
nap városnézés, pihenés, utána a Maroson tet-
tünk egy túrát, némileg kárpótlásként. Az idén 
Balogh Tamás csatlakozott hozzánk. Okulva a 
tavalyi kudarcból, a vízihatár-átlépés elkerülése 
érdekében Röszkénél, közúton keltünk át Szer-
biába a kajakokkal. Kanyó Ervin segítségével 
kapcsolatba léptünk Sarnyai Csaba és Kanyó 
János magyarkanizsai Tisza-barátokkal. Ők 
szereztek nekünk egy tiszai ladikot motorral, 
üzemanyaggal. Csaba vendégül látott bennün-
ket a saját kempingjében, reggel pedig ízelítőt 
kaptunk a helyi gasztronómiából. A motoros 
ladikkal hamar megbarátkoztam, így elindul-
tunk. Az óbecsei zsilip után mintegy 30 km-es 
szakaszon semmilyen település nem található. 
Csak egyetlen horgászt láttunk, ott a környe-
zet ki volt alakítva megfelelő táborhelynek; 
meglepődtünk, hogy beszél angolul idősebb 
kora ellenére, mert nálunk ez nem természe-
tes. Szeretettel fogadott bennünket. A sátrak 
felállítása után beszélgetés, közös vacsora. A 
túraruháim között találtam egy BIHARITE 
(Bihari Természetbarát Egyesület) feliratú sap-
kát, amit azonnal örömmel tett a fejére. Az út 
során nagyobb városoknál – Zenta, Ada, Titel 
– megálltunk egy-egy rövid városnézésre és a 
sörkészletünk pótlására. Közel a cél, alig 40 
km. A Tisza lelassul, a felszínen sodródó hul-
ladék, hínár összetorlódik. Egyre többször kell 
a propellert takarítani, a haladás nehézkes. A 
motor felforrt, megadta magát. Az Isten áldja 
meg Csabáékat, pótmotort is adtak, mert tud-
ták, szükség lesz rá. Nagy az izgalom, 10 km 
van még hátra. Ekkor jutott eszünkbe, hogy ez 
a ladik nagyobb és súlyosabb, mint a Berrta, 
hogy fér el majd az utánfutón, és elbírja-e a sú-
lyát a futó? A célba érés javított a hangulatun-
kon, főleg úgy, hogy mindent fel tudtunk pa-
kolni az utánfutóra. Irány a szállás, és ahogy 
illik: vendéglő, vacsora, nótázás. Záróra után 
két órával már nem szolgáltak ki. Villanyoltás. 
Ebből értettünk. Hazaúton, Magyarkanizsán 
leadtuk a ladikot. Segítőinktől sajnos nem tud-
tunk elköszönni, mert éppen gyerekeket tábo-
roztattak. Mi, akik ezt a túrát végigcsináltuk, 
hálás szívvel gondolunk rájuk.

Kocsis Csaba

Ø
(folytatás az előző oldalról)
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Gesztenye
Lassan mennek, az asszony próbál aprókat 

lépni, lábai alatt zörögnek a sárga levelek. 
Néha bizonytalanul megáll, mintha hallgatóz-

na. Hasa hatalmasan feszül előre, de hátulról olyan 
karcsú, mint egy lány. Nevetett is, a minap egy bi-
ciklis hátulról füttyögetett utána, aztán megszégye-
nülten eltekert, amint meglátta a terhét.

– Állj! – rántja meg hirtelen a férfi kezét, és pró-
bál lehajolni.

– Fáj, mi? – komorodik el a férfi. – Meg ne szülj itt 
nekem, tudod, nem jön ki a mentő.

– Egy vadgesztenye, idén az első – szorította a 
markába. – Szerencsét hoz, meg egy szép kisbabát – 
mosolyog a nő bágyadtan, és sóhajt. A kórház olyan 
elérhetetlennek és messzinek tűnik, mintha egy má-
sik bolygón lenne.

Ahogy kiérnek a kis utcák csendjéből, körülöleli 
őket a város zaja. Átvágnak a parkon, a közeli kul-
túrház falán óriásplakátok hirdetik, Ceauşescu elv-
társ békét akar. Széles homlokát bizakodva emeli a 
fénybe, tekintete a felhőket súrolja. Odébb két rend-
őr sétál tökmagot rágva.

A villamosmegállóban kisebb tömeg kémleli az 
utat. Az általános vélemény az, hogy nem fog jönni. 
Többen áramszünetre tippelnek, mások azt mond-
ják, nem jön, mert nem is szokott jönni. Az optimis-
ták elindulnak, aztán a pesszimisták is. Egy idő után.

– Nem fáj – rázza fejét az asszony, és sétálva elin-
dulnak a kórház irányába.

A nap diadalmasan süt, a folyó felől szél fúj, tán-
colnak az arany levelek a napban. Valahol haran-
goznak. Egy kis utcában tömeg áll a sarkon, és éles 
hangon két nő veszekszik. Valamit osztanak. Tojást. 
Vagy paradicsomot.

– Nincs már messze, csak két sarok – simogatja 
meg a férfi a homlokát, és magához húzza.

A kórház ajtajában kis vékony férfi álldogál a na-
pon, és tökmagot köpköd. Valaha fehér köpenye jel-
zi, ő a portás, élet-halál ura, a kapu őrzője.

– Mit akar? – vakkant az asszonyra, ő meg önér-
zetesen kidűtve hasát, jól a szemébe néz.

– Jöttem szülni, ha beenged.
– Csak maga – int a nő felé, és elállja az ajtót.
Gyors csókok, ölelés, a táska, a gesztenye. Köny-

nyek. Torz mosoly. Nem lesz semmi baj.
A felvételi irodán közönyös arc, szárazon kattog 

az írógép. Várni kell. Fáradt arcú nővér kíséri, ma-
gas falú kórtermekben fakó hálóinges asszonyok. Az 
ablak mellett, magasan fenn hangszóró üvölti világ-

gá a híreket. A szocialista termelés diadaláról. A nép 
hős fiáról. Aztán indulók. Vég nélkül.

Itt a sarokban az ágya. Mellette szőke nő fekszik. 
Nyitott szemmel sír, és bámulja a plafont.

– Kaparása volt – így egy vastag fonott copfos 
másik. – Az orvos nyitva hagyta az ajtót, és a fél fo-
lyosó végignézte, miként ölik meg benne a gyereket.

Bejön a nővér, karján kopott hálóing és foltos 
köntös.

– Ne válogasson – nézi az asszony fintorgó ar-
cát –, nincs másik – mondja, és elviszi a ruháit.

Hozzák az ebédet. Valami piros leves, de leg-
alább meleg. Mohón kanalazza. Tökfőzelék a máso-
dik, sült parizerrel. Sótlan és jó savanyú. Ehetetlen. 
Mindenki a parizert majszolja. Méregeti a hangszó-
rót, majd egyet gondol, és óvatosan felmászik a bil-
legő éjjeliszekrényre. A copfos támasztja a fenekét, 
míg a papucsa sarkával picit eltekeri a gombot. Hal-
kan duruzsolnak a hírek. A szőke hangosan pöröl 
valakivel.

– Lázas a beteg – hívja a nővért a copfos.
– Mi maga, orvos? – mordul rájuk az. – Majd ha 

bejön az ügyeletes, ránéz.
Fapapucsa végigkong az üres folyosón. A falon 

magányos csótány kóborol. Valahol csecsemő sír.
A kis kertben süt a nap. Asszonyok tereferélnek. 

Óvatosan ereszkedik le a padra, és hunyt szemmel 
pihen, míg hátulról átfogják.

– Hát itt vagy! – öleli a férjét, és együtt hallgatnak 
a napon. Semmi nem fáj. Holnapra, lehet, meglesz.

Vacsoraosztás. Meleg tej, szelet kenyér, kis kanál 
lekvár. Az addigra öntudatlan szőkét elviszik. Leg-
alább a vacsoráját hagyták volna itt, legyint a cop-
fos, és kis szál kolbászt húz elő a fiókból, majd ket-
tétöri. A folyosóról jajgatás hallatszik. Megjelenik a 
főnővér, és egy seprűnyéllel megütögeti a hangszó-
rót.

– Ne kelljen még egyszer szóljak! – néz fenyege-
tően, és rájuk zárja az ajtót.

Kinn könnyű szél támad, és idáig hozza a város 
zaját. A könnyeit nyeli, míg hazagondol, és szoron-
gatja a gesztenyét. Villanyoltás, nyit be a nővér. És 
zeng az induló.

Hajnalodik, amikor fájdalomra ébred. Lassú hul-
lámokban önti el a kín. Mint egy homokba rajzolt 
ábrát, úgy képzeli. Aztán a sokadik fájásnál nagy lö-
késekkel elkezd ömleni a vére. Míg a sötétben vé- Ø

(folytatás a következõ oldalon)
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Megnyitották a váradi 
ortodox zsinagógát

A színes ablakokon kiszűrődő fények és 
a zene csalogatta az érkezőket a zsinagógá-
ba szeptember 9-én este. Ez alkalommal bár-
ki megcsodálhatta belülről is a felújítás nyo-
mán teljes pompájában tündöklő műemléket. 
A világi és egyházi méltóságok mellett sokan 
nézték meg az épületet és ünnepelték együtt 
a szombat kimenetelét a hitközség tagjaival.

Többen is beszédet mondtak az ünnepi al-
kalmon: köszöntötte a megjelenteket Aurel 
Vainer, a Romániai Zsidó Hitközségek Fö-
derációjának elnöke, Koppelmann Félix, a 
Nagyváradi Zsidó Hitközség elnöke és Jair 
Lapid volt izraeli pénzügyminiszter is. Utóbbi 

egyebek mellett elmondta, hogy ősei sírját is 
felkereste a romániai látogatás alkalmával. Az 
est során átvette megbízását Rafael Schaffer, 
Románia aradi származású főrabbija is.

F. N. L.

A többéves felújítás végéhez közeledve, 
szeptember második szombatján megnyitották 
a nagyközönség előtt a nagyváradi Herva Sas 
ortodox zsinagógát.

Restaurálták az eredeti díszítéseket

gigbotladozik a folyosón, kétszer meg kell állnia. A 
nővérszoba ajtaja sötét. Zárva. A falat támasztva 
visszamászik. A copfos horkolása hirtelen abbama-
rad, amikor megrázza a vállát.

– Szólok az orvosnak – motyogja az kásás han-
gon, és óvatosan kikászálódik az ágyából.

A nővér láthatóan mérges és álmos.
– Majd ha megjön az ügyeletes orvos, akkor majd 

szülhet – mondja, míg a vérnyomását méri. – Maga 
piszkolta be a folyosót, mi? Majd leszidja a takarító-
nő – mondja, és injekciót szív fel. – Pihenjen – simít-
ja végig a karját.

A hangszóróból felcsendül a hajnali krónika, és 
beúszik az álmaiba.

Reggel van. Kábultan ébred. Combjai ragacsosak 
a vértől. A baba, akarja mondani, de csak suttogni 
képes. Fiatal orvos nézi a pulzusát, hümmög.

– A műtőbe! – mondja határozottan –, és keres-
sék meg az oxigént!

Két fehér köpenyes férfi emeli hordágyra. Min-
den csupa fény. Lágyan himbálózik, ahogy lépked-
nek vele felfelé a lépcsőn. A baba, leheli, és látja a 
copfos arcát elúszni maga mellett. Mindene könnyű. 
Semmi nem fáj, akarja mondani a nővéreknek, és 
mosolyogni próbál. A műtőben felkapcsolják a fé-
nyeket.

A kapuban a portás áll a napon. Magot rág.
– Nem látta az oxigénpalackot? – kérdezi egy ál-

mos szemű nővér.
– Valahol hátul, a kert végi pajtában. Ha meg-

töltötték egyáltalán. Mindent nekem kell tudnom? – 
morogja, és nagyot köp a virágágyásba.

Finom szél kerekedik. Bókolnak a fák a kertben. 
Diadalmas hangon szól az induló. Az asszony né-
mán fekszik. Markában halott a gesztenye.

Szilágyi Perjési Katalin

Ø
(folytatás az előző oldalról)
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Első a lelki építkezés

Kora őszi napsütésben illatozó rózsák, 
szépen rendbe tett virágágyások fogadják a 
csokalyi parókiára érkezőket, míg az utca túl-
oldalán lévő egykori kúria udvaráról Fényes 
Elek, a magyar statisztika atyja szoborba önt-
ve figyeli a szemközt zajló eseményeket. Mos-
tanság akad ott látnivaló, hisz épp a lelkész-
család bútorait, személyes tárgyait hordják, 
pakolják a lelkesen segítő hívek. Meglepetés-
ként finom ebéddel is várják a családot a több-
ségében református vallású csokalyiak.

A lelkészlak és az istenháza egy telken fek-
szik, így az ízlésesen kialakított templomkert 
a parókia udvara is egyben. Mivel a lakásban 
még nem került az utolsó csésze is a helyére, 
a békességet árasztó templomban ülünk le be-
szélgetni Tokár Sándor lelkipásztorral.

A Nagyvárad-olaszi Református Egyházköz-
ségben három évig segédlelkészként szolgált, 
a múlt év decemberétől pedig a 110 gyüleke-
zeti tagot számláló Hegyközújlakon helyettes 
lelkipásztori feladatokkal bízták meg. Ez utób-
bi gyülekezetben, amint arra még sokak em-
lékeznek, egy elhíresült pap szolgált, aki, ha 

a hívek lelkét nem tudta is eladni, a közösség 
vagyonának java részét saját hasznára elkó-
tyavetyélte. Így ott nemcsak az egyházközség 
anyagi helyzetét kellett megerősíteni, hanem 
a kiábrándult, megbotránkozott hívek lelkét is 
gondozni kell. Tokár tiszteletes úgy látja, hogy 
elindult az újlaki közösségben a jó irányú fo-
lyamat, az időközben eltávolodottak lassacs-
kán visszatérnek az anyaszentegyházba.

A lelkipásztor már többször is megfordult 
vendégszolgálóként az Érmelléken, így nem 
idegen számára ez a tájegység. Már csak szü-

Közel féléves kihagyás után új lelkipásztora van 
a Csokalyi Református Egyházközségnek. TOKáR 
SáNDOR feleségével és aprócska gyermekével 
érkezett az Érmellékre, és a hívek, az általa 
elmondottak alapján, nagy szeretettel fogadták.

Ø
(folytatás a következõ oldalon)

Tokár Sándort szeretettel és bizalommal fogadták 
Csokalyon

A jól felszerelt, 
impozáns 
gyülekezeti ház



hitvilág

Biharország 2017. október38

lőhelye okán sem, hisz a Nagyváradhoz kö-
zeli Hegyközkovácsiból származik. Az idén 
nyáron meghirdetett lelkészi állásra jelentke-
zett Csokalyra, egy paptársával kellett konku-
rálnia, és végül neki szavaztak bizalmat. Jú-
lius végén volt a bemutatkozó szolgálata, ezt 
a presbiterekkel folytatott beszélgetés követte, 
ezek után választották meg lelkipásztoruknak. 
Tokár Sándor úgy érzi, hogy már az első talál-
kozásuk alkalmával megszületett a bizalom a 
presbitérium és őközötte.

Beszélgetésünk során visszakanyarodunk 
pályájának kezdetéhez. Felmenői között nin-
csenek lelkipásztorok, ő maga 2012-ben fe-
jezte be teológiai tanulmányait, utána került 
Nagyváradra, ahol a már említett Olaszi mel-
lett további gyülekezetekben is segédlelkész-
kedett. 2013-ban megházasodott. Teológiai 
vitába biztosan nem fog keveredni feleségé-
vel, hisz a tiszteletes asszony is lelkipásztor, je-
lenleg Kata nevű lányukat neveli. Terveik sze-
rint a későbbiekben mindenképpen szeretne 
felesége is papi szolgálatot vállalni.

A csokalyi egyházközségben a közel 500 
lélek, rendbe tett parókia és templom fogad-
ta a családot. Az istenháza tetőzetét az elmúlt 
években teljesen kicserélték. Új karzat épült, 
az ablakkeretek is megújultak. Évtizedes né-
maság után idén augusztusban egy kolozsvá-
ri orgonaépítő munkájának köszönhetően a 
templom karzatán ismét megszólalt az Istent 
dicsőítő hangszer. Néhány éve a paplak még 

lelakott állapotban volt, azóta azt is sikerült 
rendbe tenni. Az eredményes és szorgalmas 
munka említésekor nem feledkezhetünk meg 
a központifűtés-rendszer kiépítéséről sem, ezt 
a parókiára, a templomba és a gyülekezeti 
házba is bevezették. Ez utóbbi többfunkciós 
épület, a földszinten konyha, a lelkész irodá-
ja, mellékhelyiségek és egy nagyterem kapott 
helyet, ott tartják a gyermekfoglalkozásokat, 
de egyéb találkozókra, tanácskozásokra is al-
kalmas. A tetőtér sem maradt kihasználatla-
nul, ott hálószobákat és fürdőszobákat alakí-
tottak ki.

Bár az ingatlanok nagy része kifogástalan 
állapotban van az utóbbi évek szorgos mun-
kálkodásának eredményeként, azért még 
akad további tennivaló. Visszaigényelték az 
egykori iskola épületét, a földszinti részt már 
sikerült rendbe tenni. Ott többnyire kereszte-
lőt, eljegyzést, halotti tort tartanak. Az emele-
ti termekben van még jócskán javítanivaló, il-
letve a külső falak vakolására is sort kerítenek, 
emellett a tetőzet felújítása is várat magára. A 
magyarországi Emberi Erőforrások Minisztéri-
umánál már az előző lelkipásztor idejében si-
keresen pályáztak támogatásért, ugyanakkor 
a székelyhídi önkormányzat is finanszírozza a 
munkálatokat. A nem várt kiadásokra mindig 
van anyagi fedezetük: a közösség tulajdoná-
ban lévő szántók után járó bérleti díj.

A lelki építkezésre nagy gondot fordít a lel-
kipásztor, elsősorban a gyermekekkel való 
foglalkozást igyekszik tartalommal megtölte-
ni. A közeljövőben olyan istentiszteleti együtt-
létet szándékozik tartani, amelyen a szülők és 
a gyermekek is részt vesznek. Ezt a lelki épít-
kezést a későbbiekben az idősebbekre is ki-
terjeszti. Lelki igény van ifjúsági alkalmakra, 
ahogyan bibliaórákra is.

D. Mészáros Elek

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Első a lelki építkezés

Az egykori 
református iskolát 

felújítják

A parókiára, ahogy 
a templomba is, 
központi fűtést 
szereltek
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Dél-bihari 
ragadványnevek
„Azt az egyet meg kell adni, / Hogy a Szűcs 
György falujában / Könnyű volt eligazod-
ni: / Mivel ottan minden ember / Névhez ju-
tott könnyű szerrel / Azon felül, mit az apja / 
Adott neki, meg a papja.”

Arany János e sorokkal mutatta be humo-
ros elbeszélő költeményének, A bajusznak a 
hősét, akinek – nagy bánatára – nem serkent 
ki a bajsza, s ennek folytán a falubeliek egy 
számára sértő névvel szólongatták.

Olvasóim előző írásomból megtudhatták, 
hogy honfoglaló őseink beérték egyetlen sze-

mélynévvel, de ezt a gyakorlatot 
a keresztény hitre térítők eltiltot-
ták. Helyette felnőtteknek s az 
újszülötteknek az egyház által 
engedélyezett neveket adták. A 
társadalmi és gazdasági fejlődés 
a XIII. századtól kezdve szüksé-
gessé tette a családi, nemzetsé-
gi összetartozás nyilvánossá té-
telét. Ezt az igényt a vezetéknév 
feltüntetése oldotta meg.

Teltek, múltak a századok, s 
az emberiség, közöttük a magya-

rok létszáma nagymértékben gyara-
podott. Általánossá váltak a sokgyer-

mekes családok. Így egy-egy helységben 
seregnyi azonos vezetéknevű talált otthonra, 
ami az egyéniesítést megnehezítette. Ezt a ke-
resztnevek azonossága még inkább fokozta. A 
falusi földművesek hagyományőrzése megkí-
vánta, hogy az elsőszülött fiú az apa, a leány 
pedig az anya személynevét viselje. A többiek 
a helységükben közkedvelteket kapták. Mind-
ezek következtében e kettős névadás sem töl-
tötte be az egyéneket egymástól elkülönítő 
szerepet. Kétségtelen, hogy szükség volt egy 
harmadik névre is. A szakirodalom ezt ra-
gadványnévként, ritkábban megkülönböztető 
névként tartja számon. Olykor a csúfnév is ál-
landósult, bár a gazdája nem viselte jó szívvel. 
Arany ezt az érzelmi viszonyulást mutatta be 
versének főhősében.

Megismerve az egyéni nevek harmadik tag-
ját, ideje, hogy e közlemény címében feltün-

tetett vidékről gyűjtött szemléltető példákkal 
folytassam. Nagyszalontán 1916–1918 között 
Szendrey Zsigmond gyűjtött ragadványneve-
ket. Következtetése szerint itt a XIX. század 
második felében gyorsult fel a parasztság gaz-
dasági megerősödése, és terjeszkedett a ta-
nyavilág. E társadalmi másságban fokozottan 
szükség volt a személyi azonosság bizonyítá-
sára, s ezt a ragadványnevek feltüntetésével 
érték el. Fönt említett néprajzosunk félezer-
nyit gyűjtött össze 120 családi névhez kap-
csolva. Közülük a Baloghok vezetnek 200 ra-
gadvány- vagy gúnynévvel. A kisebb létszámú 
Kenézek feleannyival sem büszkélkedhetnek, 
a Szabóknak s a Jámboroknak még negye-
de sem jutott. Az Aranyok a tizedik helyen áll-
nak 20 adattal. Néhány példa közülük: Árva, 
Butykos, Condi, Dufla. Az említettek között 
költőnk nem szerepel, mivel ő a kevés értelmi-
ségi közé lépett, s így korrektornak, majd kis- 
vagy másodjegyzőnek szólították.

A fekete-Körös-völgyi falvak magyar lakos-
sága e névelemhez a XX. század végéig ra-
gaszkodott. Egyik tanítványomnak 1968-ban 
készült gyűjtése szerint Gyanta községben 
750 személy közül 133-nak volt ragadványne-
ve. Ellenben igen meglepő, hogy a többi hely-
ségektől eltérően ezeket nem legelöl, hanem 
a vezetéknevet követően használták. Ismer-
kedjünk meg a leggyakoribb családnevekkel: 
Boros, Bálint, Köteles, Szatmári, Varga. A ra-
gadványnevek eredetének egyik érdekessége, 
hogy többségükben valamelyik előd kereszt-
nevét őrizték meg az utódok: András, Balázs, 
Bálint, Ferke, Palkó, Rebi. Ámde nem hiá-
nyoztak az egyedi keletkezésűek, sőt a gúny-
nevek sem: Csiszlik, Durrancs, Fasírt, Mérges, 
Ropogó.

Haladjunk tovább a Körös felső folyá-
sa mentén! Az itteni falvak magyarjai ragad-
ványnevükkel kezdik a bemutatkozást, ez-
után következik a család-, majd a keresztnév. 
A Belényesi-medencében hét magyarok is 
lakta települést találunk. A néprajz kuta-

az emberiség, közöttük a magya-
rok létszáma nagymértékben gyara-

podott. Általánossá váltak a sokgyer-
mekes családok. Így egy-egy helységben 

Ø
(folytatás a következõ oldalon)
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tói számára ezek egytől egyig aranybányák.
Friss diplomásként 1945-ben éppenséggel 

Köröstárkányba, a csupán magyarok lakta 
községbe neveztek ki tanítónak. Ennél nagy-
szerűbb helyet keresve sem találhattam vol-
na. Virágzott a néphagyomány: balladák, 
dalok, helyi tánc, és a kétszáz évvel ezelőt-
ti magyar nyelven szóltak egymáshoz. Be-
szélgetésük közben vagy bemutatkozáskor 
ragadványnevüket említették. Akadt olyan 
kisdiákom, aki érdeklődésemre így felelt: 

„Én Dádó Feri vagyok.” (Valójában az An-
tal családhoz tartozott.) Később az egyik te-
hetős gazdától érdeklődtem, ki ő. „Bugyi Gá-
bornak hívnak” – volt a felelet. Valójában ő 
Gyulai Gábor volt. Csodálkoztam, hogy nem 
szégyelli kissé humoros nevét. Egyhamar rá-
jöttem, hogy a ragadványnevek ismerete itt 
nélkülözhetetlen. Az előzőekhez hasonlóan 
Tárkányban is csokorba szedtem a gyakorib-
bakat: Barka, Bunti, Csánya, Dádé, Fakuc, 
Kuké, Lele, Picskony, Suba, Vízi. Vezetékne-
veik hagyományosak és jól hangzanak: An-
tal, Bunta, Benedek, Gyulai, Oláh, Szatmári, 

Ø

Ø

(folytatás az előző oldalról)

Dél-bihari ragadványnevek

Slágerkönyvek 
és házi olvasmányok

Arany János szülővárosában a magyar is-
kola könyvtára éppen átalakulóban van, 
ugyanis a következő hetekben átköltözik az új 
épületbe. Ilyés Judit könyvtárvezető természe-
tesen addig is várja a diákokat, ha szeretné-
nek valamilyen olvasnivalót kikölcsönözni. Az 
Arany János Elméleti Líceum könyvtárosa hat 
éve látja el ezt a munkát; a Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem történelem–filozófia karán, a 
könyvtártudomány szakon diplomázott 2009-
ben. Szívesen tájékoztatott az iskolakönyvtár 
működéséről, a könyvállományról és egyéb 
tevékenységekről.

– A tanintézet könyvtára különböző átala-
kulásokkal, változtatásokkal és költözésekkel 
együtt már az 1950-es évek óta működik, a 
jelenlegi formájában 2011 óta. A könyvállo-
mány nagy részét örököltük az előző iskola-
könyvtárakból. Köteteink száma folyamatosan 

gyarapodik, főleg adományokból, de állami fi-
nanszírozásból is, illetve a Pro Lyceum Alapít-
vány jóvoltából. Ugyanakkor a budapesti Tin-
ta Könyvkiadó határon túli magyarok számára 

A nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum 
könyvtárába látogattunk el nem sokkal 
a tanévnyitó után. ILYÉS JUDIT könyvtáros éppen 
ottjártunkkor fogadta az V. A osztály tanulóit, 
akik beiratkozni jöttek.

Ilyés Judit hat éve vezeti az iskolakönyvtárat



kiírt pályázatán is indultunk, és sikerült új, 
többnyire szakkönyvekhez jutnunk. A könyv-
tár állománya 25 561 kötet, és csak az elmúlt 
tanévben több mint 500 példánnyal gazda-
godtunk. Az állomány nagy részét a szépiro-
dalmi könyvek teszik ki – román, magyar és 
világirodalom –, de az elemisták is bőven ta-
lálnak olvasnivaló, ugyanis igyekeztem besze-
rezni a sikerkönyveket, az úgynevezett ifjúsá-
gi irodalmat is, hiszen a kötelező olvasmányok 
mellett ezek vonzzák a diákokat a leginkább a 
könyvtárba.

– Mit olvasnak legszívesebben a gyerme-
kek?

– Az abszolút kedvencek a Harry Potter, az 
Egy zizi naplója, az Egy ropi naplója, vala-
mint Leiner Laura regényei.

– Milyen rendezvényeket szerveznek a 
könyvtárban?

– Hagyománnyá vált a magyar nyelvnek, 
a magyar kultúra, a magyar költészet napjá-
nak és magyar írók, költők születésnapjának 
a megünneplése, mint például Arany János, 
Ady Endre, József Attila, Benedek Elek. Az 
ilyen alkalmakkor rendkívüli irodalomórát, 
versfelolvasást vagy vetélkedőt tartunk. Mind-
ezek mellett a könyvtár szervesen bekapcso-
lódik a tanítási folyamatba, az iskola minden 
rendezvényén részt veszünk.

– Mikor tart nyitva a téka?
– Reggel 8 órától délután 4-ig várjuk a di-

ákokat és a tanítókat egyaránt, igyekszünk 
mindenkinek a segítségére lenni. A pedagó-
gusoknak gyakran keresünk olyan anyagokat, 
amelyeket a diákok különböző versenyekre 
való felkészítésében használhatnak, a tanuló-
kat pedig a házi olvasmányokkal és kedvenc 
ifjúsági könyvekkel várjuk.

Balázs Anita

Egyre bővül 
az olvasnivalók 
kínálata

Ötödikesek 
ismerkednek 
a kölcsönzés 
szabályaival

Tamás, Vura. A leggyakoribb személynevek: 
Ferenc, István, Gábor, László, Károly, Péter; 
illetve Erzsébet, Julianna, Eszter, Teréz, Zsu-
zsanna.

Ottlétem óta bő két emberöltő telt el, ami 
azt is jelenti, hogy az egykori falusi életfor-
ma jelentősen átalakult. A megkülönböztető 
és a gúnynevek csökkenéséről, sőt eltűnésé-
ről tanúskodhatom. Búcsúzásként ennek okait 
igyekszem kideríteni. 1) a keresztnevek válasz-
téka bővült, s így – a vezetéknévvel együtt – az 
illető egyéniesítése megoldódott; 2) csökkent 
a földművelésből élők aránya, a fiatalság a kö-
zeli ipari létesítmények alkalmazottja, s ezzel 
a ragadványnevet felváltja a munkahely em-

lítése; 3) az örökölt családi birtok mindinkább 
mások kezébe kerül, az értékesítési okmányo-
kon csupán a családi s a keresztnevet tüntetik 
fel; 4) végezetül az érzelmi tényező: a közélet-
be lépő nemzedék egyik-másik tagja szégyelli 
a kellemetlen hangzású s a csúfneveket, igye-
keznek megszabadulni tőlük.

A XXI. század gondolkodó tagjai meg-
elégszenek családi és utónevükkel, kivéve 
az újrakeresztelkedő frontembereket, akik a 
rockegyüttesekben zenélnek, énekelnek. So-
raimat az általuk választott nevekkel zárom: 
Joy, Jolly, Hobo, Bill, Johan, Suzy, Sandy s 
a többiek.

Dánielisz Endre
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Elsőkötetes a székelyhídi 
Ér Hangja Egyesület

Az érmelléki kisvárosban 2009 óta 
rendszeresen megjelenő Ér Hangja havilap 
Kanapé rovatában eddig közölt interjúkból 
nyújt váltogatást a könyv. A kötetben beszél-
getések olvashatók orvosokkal, pedagógusok-
kal, művészekkel, egyházi vezetőkkel éppúgy, 
mint háborút megjárt idős veteránnal, vagy 
éppenséggel a városi könyvtárossal. A har-
minckét interjúalanyból már többen nincse-
nek életben, ami tovább növeli a mű kordoku-
mentum-értékét.

Az ünnepélyes könyvbemutatóra a városi 
múzeum nagytermében került sor, a beszé-
dek között kellemes zenei élményt nyújtottak 
a hallgatóságnak a nagyváradi Művészeti Lí-
ceum diákjai.

Elsőként Aszalós	Tímea, a könyvet meg-
jelentető egyesület elnöke köszöntötte a meg-

jelenteket, néhány szóban bemutat-
ta az általa vezetett sajtóorgánumok 
működését, vázolta a kötet meg-
születésének körülményeit, kö-
szönetet mondott mindazoknak, 
akik szerinte hozzájárultak mun-
kájuk sikeréhez. A kötetet mél-
tató Szűcs	 László, a Várad 
kulturális folyóirat igazgató-
ja a város kistérségi centrum-
szerepéről szólt, amit kulturá-
lis téren is hivatott betölteni. 
Mint mondta, meglepően 
sok képzőművészt szólal-
tattak meg, kifejezésre ju-
tott általuk a tájidenti-
tás, annak az emberekre 
gyakorolt hatása. Az in-
terjúalanyok közös vo-

násaként az életigenlő de-
rűt emelte ki, ugyanakkor a rövidebb 

írások olvasásakor hiányérzete támadt, szere-
tett volna többet megtudni a kérdezettekről. 
Az elkezdett munka folytatására biztatta az 
egyesületet, nagyobb térségi feldolgozásra ér-
demesítve a témát. A kötet műfaji elemzésére 
nem tért ki részletesen, hisz értéke – az elő-
szóban megfogalmazottak szerint – elsősor-
ban nem abban rejlik.
Derzsi	Ákos Bihar megyei szenátor, az Eu-

ro print nyomda vezetője a jó könyv egyik fok-
mérőjének a nyomdászokat tartja. Ha munka 
közben olvasgatják az íveket, akkor csak érté-
kes lehet az a szöveg. E könyv készítése során 
ez megtörtént – árulta el.
Béres	 Csaba, Székelyhíd polgármeste-

re megilletődve vette át a szót, mint mondta, 
számára az Érmelléki életutak többet jelent 
egy könyvnél, hisz a benne szereplő személyi-
ségek életének részei, meghatározó formálói 
a városnak. „Hisz egy ház lakók nélkül csak 
falak, családdal belakva válik otthonná. Ezért 
kincs számunkra ez a könyv, illetve a benne 
megszólalók mindegyike” – vallott érzéseiről 
az elöljáró.

D. M. E.

Érmelléki életutak címmel megjelent 
kötetet mutattak be 
szeptember közepén 
Székelyhídon. A kiadvány 
a helyi Ér Hangja Egyesület 
gondozásában jelent meg, 
a térségben élőkkel készült 
interjúkat tartalmaz.

Szűcs László, 
Derzsi ákos, Béres 

Csaba és Aszalós 
Tímea ajánlotta 

a kiadványt 
az olvasók 
figyelmébe

Az interjúválogatás 
az első kiadvány
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Heggyé nőttek 
a keresztek

Célunk a balti államok: Litvánia, Lettország 
és Észtország felkeresése volt, de az utunk-
ba eső Lengyelországban is megálltunk, illet-
ve ha már Észtországban jártunk, áthajóztunk 
Helsinkibe is. A több mint egyhetes kirándulá-
son sok szépet láttunk, de többünk számára a 
litvániai Siauliai nevű kisváros melletti Keresz-
tek hegye volt az egyik legemlékezetesebb.

Egy középkori földvár maradványa ez, 60 
méter hosszú, 40-50 méter széles, és mind-
össze 10 méter magas domb; a hit, a szabad-
ságharc, a megszállók elleni néma tiltakozás 
legszebb, legfenségesebb szimbólumává vált, 
a nemzeti identitás emlékműve. A kegyhely-
nek hosszú története van, irodalmi alkotások, 
leírások tömkelege foglalkozik vele. Az első 
írásos említése 1850-ből származik, ekkor 
Litvánia orosz fennhatóság alatt volt, a cári 
Oroszország 1795-ben kebelezte be az orszá-
got. Egyes források szerint az 1831-es nagy 
parasztlázadás idején helyezték el itt a keresz-
teket, ugyanis a cári kormány nem engedte 
meg, hogy a lázadásban megölt parasztokat 
illő módon eltemessék, ezért állítottak nekik 

így emléket. A nagy litván festőművésznek, 
Mikalojus Konstantinas Ciurlionisnak a XIX. 
században készült, a Keresztek hegyét ábrá-
zoló képein már legalább ezer kereszt látható. 
Később a hely ismert zarándokhellyé vált, so-
kan felkeresték. Az első világégés után, Litvá-
nia függetlenné válásakor a Keresztek hegye 
elhagyatottá vált, egyes források szerint a ke-
resztek száma is megfogyatkozott. Az 1940-
es szovjet megszállás után újra feléledt a ke-
reszt elhelyezésének hagyománya, mintegy 
tiltakozásként a megszállás ellen. A szovjetek 
a kereszteket ellenséges és ártalmas jelkép-
ként kezelték, a fából készülteket összetör-
ték és elégették, a kő- és betonkereszteket le-

Jó ideje alkalmam van évente részt venni 
egy-egy rendkívül látványos, érdekes, 
tartalmas társasutazáson. Legutóbbi baltikumi 
kirándulásunkon számomra emlékezetes hely 
maradt egy litván kisváros, ahol ezerszám 
állítanak kereszteket.

Ø
(folytatás a következõ oldalon)

Az első látvány, 
amit a Keresztek 
hegye nyújt 
a látogatónak

Hatalmas faragás és aprócska emlékjel – a régire 
újabb, a nagyra kisebb kereszt kerül 
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rombolták, elásták, később az egész területet 
ledózerolták, a domb helyét szeméttel fedték 
be. De a litvánok a dombot néhány hét múl-
va visszaépítették, és újra megjelentek a ke-
resztek. A hatalom változtatott a taktikán: el-
híresztelték, hogy járvány terjed a környéken, 
a rendőrség egyszerűen lezárta az oda veze-
tő utakat, a dombot pedig a szovjet hadsereg 
őrizte. Azt is tervbe vették, hogy vízi erőmű-
vet építenek egy közeli folyóra, s a duzzasz-
tógáttal létrehozott mesterséges tó elárasztja 
majd a dombot, de ezt nem valósították meg. 
Litvánia 1990-ben kivívott függetlensége után 
újra tucatjával kerültek keresztek a dombra, 
rövid idő alatt már csaknem hatvanezer állt a 
Keresztek hegyén.

Minden keresztnek megvan a maga törté-
nete – mesélnek egyéni és tömegszerencsét-
lenségekről, katasztrófákról, emberi sikerekről 
és háborús áldozatokról, a háborúban eltűnt 
katonák emlékét, nemzeti hősök tiszteletét jel-
zik. Ma is bárki mindenféle engedély nélkül 
elhelyezheti a magáét, s ha nincs nála, hely-
ben megvásárolhatja. A kegyhelyet felkereső 
ugyanis – mint ma már sok helyen – először 
árusokkal találkozik. A domb előtt mintegy 
kétszáz méterre felállított bódékban különbö-
ző méretű, anyagú és díszítésű kereszteket le-

het kapni. Közülünk is voltak, akik így állítot-
tak emléket valamely családtagjuknak.

Egyes vélemények és a látottak alapján leg-
alább 100 ezer kereszt található ott, hogy 
pontosan mennyi, ma már megszámlálhatat-
lan. Lenyűgöző érzés a dombon, a keresztek 
közötti ösvényeken végigsétálni. 1993. szep-
tember 2-án II. János Pál pápa is felkereste a 
Keresztek hegyét, és közel egymillió hívő előtt 
celebrált ott szentmisét. Látogatása után egy 
kolostor építésével bízta meg a ferenceseket; 
a rendház el is készült, 2000 júliusában szen-
telték fel.

Deák F. József

A kialakított 
ösvényeken 

átsétálhatunk 
a domb túl-

oldalára, s közben 
bámulhatjuk a száz 
meg száz keresztet 

A kegyhely 
előtt mintegy 
kétszáz méterrel 
árusok kínálják 
portékájukat

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Heggyé nőttek a keresztek
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Váradi hullócsillag 
és újjáéledt legenda

A piros-kék együttes a nyáron még merész 
tervekkel vágott neki a másodosztályú bajnok-
ságnak, s mint az a főtámogató Blidár János 
nyilatkozataiból kiderült, a gárda két éven be-
lül az élvonalbeli tagság megszerzését tűzte ki 
célul. Csakhogy a csapat döcögősen kezdte az 
idényt, s négy forduló után egyetlenegy ponttal 
állt a rangsorban annak ellenére, hogy három 
alkalommal is hazai pályán játszott. A főtámo-
gatónak elege lett az igen jól fizetett labdarúgók 
amatörizmusából, és sorsára hagyta az együt-
test, így az a megszűnés szélére sodródott.

A mentőövet egy kétes hírű dél-romániai üz-
letember dobta a csapatnak, megvette a klubot, 
így az folytatni tudta szereplését a másodosz-
tályban, ám az egyelőre még kétséges, med-
dig maradhat Váradon. A Luceafărul új vezetői 
ugyanis Petrozsényban és Motruban is kérvé-
nyezték az ottani stadion használatát, s mind-
két városvezetés megszavazta azt. Ebből kö-

vetkeztettek arra a sportkedvelők, hogy a klub 
átvételében érdekelt, ám egyelőre a háttérben 
maradó Gorj megyei üzletember szeretné dél-
re vinni a váradi csapatot, sőt később a nevét is 
megváltoztatja.

Mint ismeretes, a román harmadosztályban 
idén nincs képviselője Bihar megyének, mivel 
a Fugyivásárhelyi SK kiesett, a megyei bajnok 
Diószegi SK-nak pedig nem sikerült legyőznie 
ellenfelét a nyári osztályozón.

Ismét	pályán	a	NAC

Patinás nevű labdarúgócsapat vágott neki a 
megyei bajnokságnak idén nyáron. A Nagyvá-
radi Atlétikai Club (hivatalos nevén Club Atletic 
Oradea 1910) idén alakult azzal a nem titkolt 
céllal, hogy újraélessze a korábban magyar és 
román bajnok NAC szellemét és egykori sike-
reit. A kezdeményezés mögött váradi fociked-
velők állnak, akik a Temesváron már évek óta 
jól működő rendszert alapul véve, a közösségi 
támogatásra helyezték a hangsúlyt. A támoga-
tások mértéke különböző (akad olyan magán-
személy, aki havi 450 lejjel járul hozzá a csapat 
fenntartásához); a focikedvelők 100 lej ellené-
ben lehetnek tagjai a csoportnak, ezért a klub 
címerével ellátott sálat is kapnak, illetve ingyen 
belépőt a csapat összes meccsére.

Az együttes a Bodola Gyula Stadionban 
játssza hazai pályás mérkőzéseit, egy jegy ára 
10 lej. A gyermekek és a hölgyek belépése díj-
mentes. A jegyrendszert sokan kritizálták, és 
mint kiderült, nem alaptalanul, hiszen az első 
meccsen 130 fizető nézője volt a zöld-fehér 
gárdának (100-an a helyszínen váltottak belé-
pőt, 30-an pedig bérletesek), holott a lelátón 
közel félezren foglaltak helyet (többen, mint a 
másodosztályú Luceafărul másodosztályú talál-
kozóin).

Az új NAC az első csoportban szerepel, s az 
első hely megszerzését tűzte ki célul. Legfőbb 
riválisa a Nagyváradi Dinamo és a Mezőtelegdi 
Foresta csapata.

Hajdu Attila

Negatív rekordot tudhat magáénak a bihari 
labdarúgás, amelyet egyetlen felnőtt csapat 
képvisel az országos bajnokság első három 
osztályában, ráadásul könnyen előfordulhat, 
hogy a várakozásoktól igencsak elmaradt 
Luceafărul elköltözik a Pece-parti Párizsból.

Országos 
bajnokságban 
érdekelt focicsapat 
nélkül maradhat 
Nagyvárad
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Másodszor is Szalontán 
a Bodola Gyula-díj

Amint az Botházy	Nándornak, az RMDSZ 
megyei szervezete sportért felelős ügyvezető 
alelnökének szavaiból kiderült, a Bodola Gyula-
díjat azzal a nem titkolt céllal alapították 2010-
ben, hogy a labdarúgás területén is kapcsola-
tot teremtsen a dicső múlt és a remélhetőleg 
fényes jövő között. Az elismeréssel a fiatal, te-
hetséges és nem utolsósorban magyar focistá-
kat igyekeznek ösztönözni a folytatásra, a to-
vábbfejlődésre.

„A díj arról a Nagyváradhoz, illetve Bihar 
megyéhez szorosan köthető labdarúgóról kap-
ta a nevét, akinek – méltó képviselőjeként az 
erdélyi magyarságnak – a határváltoztatások-
nak is betudhatóan helyt kellett állnia és helyt 
tudott állni 13 alkalommal a magyar és 48 al-
kalommal a román válogatottban is. Nem mel-
lékesen 1943-ban az év játékosának is megvá-
lasztották Magyarországon” – mondta Botházy.

Neves szakembereket felvonultató bizottság 
ítéli oda ezt a díjat minden labdarúgószezon vé-
gén egy magyar nemzetiségű fiatal, igazolt lab-
darúgónak, aki az egész éves teljesítményével 
arra rászolgált. Jenei	Imre mesteredző mellett 
idén Muzsnay	Zsolt edző, volt válogatott lab-
darúgó (ott volt az 1990-es világbajnokságon) 

és Boros	Péter, a Bihar Megyei Labdarúgó-
egyesület főtitkára választotta ki a személyt.

Az idei díjazott egy tehetséges középpályás, 
Hegedűs	 Patrik, aki 2001. március 16-án 
született Nagyszalontán. Hatéves korában kez-
dett el focizni, 2011 óta tagja a Nagyszalontai 
Olimpia VSK csapatának. Az első két évben 
Szabó	 Loránd, 2013-tól Cristian	 Ţirban 
irányításával edz. Bár eleinte csatárként jeles-
kedett, majd szélső hátvédet is játszott, pár éve 
mint középpályás szerepel csapatában, mely-
nek meghatározó tagjává vált. Több korosztá-
lyos válogatóra is meghívták, s ajánlatot kapott 
a dévai Nemzeti Labdarúgó Akadémiától, de 
ez utóbbit egyelőre személyes okokra hivatkoz-
va visszautasította. „Patrik játékára az érettség, 
a sebesség és a technika a legjellemzőbb. Fiatal 
kora ellenére stabilitást ad a csapatnak, majd 
minden támadásépítés tőle indul” – méltatta a 
kitüntetettet edzője, aki elkísérte a díjátadóra.

A sportolónak Cseke	 Attila, az RMDSZ 
megyei elnöke, Pásztor	 Sándor megyei ta-
nácselnök és Szabó	Ödön parlamenti képvi-
selő gratulált, s Cseke Attila adta át a díjat jel-
képező szobrocskát és oklevelet.

Hegedűs Patrik rövid nyilatkozatából kide-
rül, számára a foci több mint sport. „Amikor 
elkezdtem edzésre járni, még nem gondoltam 
volna, hogy mára életem részévé válik a sport, 
azt is mondhatnám, a labdarúgás lett a minde-
nem. Köszönettel tartozom szüleimnek, hogy 
lehetővé tették ezt számomra.” Azt is elárul-
ta, hogy a Bajnokok Ligája-győztes Real Mad-
rid a kedvenc csapata, s bár mint minden lab-
darúgó, külföldi szerződésről álmodik, jelenleg 
az a fő célja, hogy meghatározó tagja legyen a 
szalontai Olimpia VSK együttesének, amely a 
megyei első osztályban szerepel.
A	 Bodola	 Gyula-díj	 eddigi	 díjazottai: 

Heghedüs Zsolt (Bihari Földvár, 2011), Lász-
ló Zoltán (Hegyközpályi Kinder, 2012), Sándor 
Krisztián (Érmihályfalvi Unirea, 2013), Szilágyi 
Márk (Nagyszalontai Olimpia, 2014), Micle 
Márk (Belényesi Bihorul, 2015), Tyepák Tamás 
(Borsi Viitorul, 2016).

H. A.

Hatodszor adták át az RMDSZ Bihar megyei 
szervezete által 2010-ben alapított Bodola 
Gyula-díjat, amellyel a megyében élő tehetséges 
labdarúgók teljesítményét ismeri el a Szövetség. 
A 2016–2017-es idényben a nagyszalontai Hegedűs 
Patrik kapta meg az elismerést.

Az idei kitüntetett 
és az átadók



A lapzártánkkor véget ért lipicai világbajnokság csapatversenyének 
összesítésében a hazai válogatott a 8. helyen végzett. Megelőzte töb-
bek között Hollandiát, Spanyolországot, Olaszországot, az Egyesült ál-
lamokat. (Szerk. megj.)
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Hétszeres országos bajnok 
a köbölkúti fogathajtó

Idén azért volt szükség korábbra időzíteni a 
hazai bajnokság döntőjét, mert szeptemberben 
világbajnokságot rendeztek a fogathajtóknak, 
és a nemzeti bajnokságok lezárultával állhatott 
össze a válogatott. Ez az év sem hozott megle-
petést, az előző három fordulóban fölényesen 
vezető Rákóczi	Gergő megnyerte a marosvá-
sárhelyi döntőt, és ezzel a 2017-es bajnokságot 
is. Így immár hetedik éve Érköbölkút dicsősé-
gét zengik ebben a sportágban. Ő az egyedüli 
a mindenkori romániai lovassportok történeté-
ben, aki hét éve verhetetlen.

A folytonosan építkező versenyző tavaly klu-
bot váltott, most a Romsilva színeiben versenyez. 
Ugyanakkor ő a hivatalos edzője a Romsilva 
Sportegyesületének és a köbölkúti völgyben ki-
épített mintegy másfél hektáros sportpályán ok-
tatja a lovakat és a fogathajtókat. Köbölkútra 
költözött sporttársa, Varga	Roland is, aki szin-
tén a Rákóczi-istállóban képzi lovait. A szorgos 
munka nála is meghozta az eredményt, ugyanis 
ő lett a negyedik a hazai bajnokságban.

Rákóczi Lajosnak, a fogathajtó szakbizottság 
tagjának reményei szerint Érköbölkút hamaro-
san a bihari és országos fogathajtás egyik na-
gyon fontos bástyájává alakulhat. A helyi Tu-
lipán Sportegyesület csapata (Csorba Károly, 
Babó Kálmán, Soltész Zoltán) a harmadik he-
lyen végzett a 2017-es bajnokságban. Az első a 
Romsilva csapata lett (Rákóczi Gergő, Csoma 
Andrei, Milorad Milin).

A szlovéniai Lipicán szeptember végén meg-
rendezett világbajnokságon tehát Rákóczi Ger-
gő, a gyergyóalfalui Pál Attila és a Kovászna me-
gyei Bartha Eduárd képviselte Romániát, Varga 
Roland pedig póttagként volt jelen. Az előző 
vb-n a román csapat az előkelő 5. helyen vég-
zett, a cél az volt, hogy megőrizzék ezt a helye-
zést. Összehasonlításképpen érdemes figyelem-
be venni a teljesítmény értékelésekor, hogy míg 
Hollandiában vagy Németországban 6000-nél 
több leigazolt versenyzőt tartanak nyilván, Ma-
gyarországon több mint 300-at, addig a romá-
niai leigazolt versenyzők száma 16. Jó néhány 
nemzet lótenyésztésben is megelőz bennünket, 
így hát az itteni versenyzők többletmunkával, 
szorgalommal próbálnak az élmezőnyben ma-
radni. Csak a mindennapos szorgos munkának 
köszönhető, hogy az érköbölkúti Rákóczi Gergő 
mind ez idáig az egyedüli olyan romániai lovas, 
akit a világranglista első 10 versenyzője között 
tartanak számon.

Gergő egyébként az idei hazai bajnokságban 
versenyenként két fogattal állt rajthoz, s több-
ször is az övé lett az első és a második hely is. 
A versenyszabályok értelmében azonban csak 
egy fogat eredményét számítják be, így hát 
meg kellett elégednie „csupán” a győzelemmel.

Ádám Andrea lovasoktató,
Érköbölkút

A marosvásárhelyi döntővel augusztus végén 
befejeződött az idei romániai fogathajtó bajnokság. 
Az érköbölkúti Rákóczi Gergő immár hétszeres 
bajnok kettesfogat-hajtásban, és válogatott 
társaival részt vett Lipicán a világbajnokságon.

Rákóczi Gergő és a csapattárs, Kópé



Legközelebb a vidrafű és a vízi peszérce következik.

fűben-fában
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Gyógynövény-ábécé
168.		Vérehulló	fecskefű	

(Chelidonium majus L.)

A mákfélék családjába tartozó évelő nö-
vény. Bokros, köves helyeken, erdők szélén, 
lakóházak közelében gyakori. Román neve: 
rostopască.

Gyökértörzse belül sárga vagy narancspiros. 
Kezdetben tőlevélrózsát fejleszt, virágzó szá-
ra akár 80 cm magasra is megnő. Tőlevelei 
szórtak, páratlanul szárnyaltan szeldeltek, 2-5 
ovális, egyenlőtlenül karéjos szelettel. A szár 
csúcsán a 2-8 virág ernyőt képez, a négy szi-
romlevél sárga. Áprilistól őszig virágzik. Ter-
mése 4-5 cm hosszú, becőszerű tok, a mag-
vak feketék, fénylők.

A föld feletti részeket gyűjtik virágzáskor 
a sárga vagy narancsvörös színű tejnedvért. 
30-40 Celsius-fokon szárítják; 5 kg nyers nö-
vényből nyernek 1 kg száraz herbát. A friss 
növényből előállított készítmények erősebb 
hatásúak. A tejnedv 30-féle alkaloidot tartal-
maz. Izokinolin-vázas, benzofenantridin tí-
pusú alkaloidjai közül nagyobb arányban a 
kelidonin, szanguinarin és keleritrin található.

Belsőleg, orvosi előírásra és kellő elővigyá-
zattal, epehólyag- és májbántalmakra hasz-
nálják. A papaverinéhez hasonló görcsoldó 
hatású. Külsőleg a tejnedvet szemölcsökre 
cseppentik, és azok néhány napi kezelés után 
rendszerint pörkként lehullnak. Sejtosztódást 
gátló hatása fehérjéket bontó tulajdonsággal 
társul.

169.		Vérontó	pimpó		
(Potentilla erecta L.)

A rózsafélék családjába tartozik, hegyi ré-
teken, tisztásokon, mocsaras helyeken él. Ro-
mán neve: sclipeţ.

Gyökértörzse hengeres, függőleges, leve-
lei hármasak, tövüknél két pálhalevéllel. A 
virágok csészéje kettős, pártáját 4 sziromle-
vél képezi. A gyökértörzsét gyűjtik, lehető-
leg szeptemberben vagy októberben. Cserző-
anyag-tartalma kb. 15 százalékos, de elérheti 
a 20 százalékot is. Főleg ellagitanninok, de 
kate  chinek, procianidinek és galluszsav-szár-
ma zékok is megtalálhatók benne.

Főzetét vékony- és vastagbélhurut, idült 
vastagbélhurut kezelésére használják. A fő-
zetet 5 gramm (2 kávéskanálnyi) drogból ké-
szítik 2 dl vízzel; minél gyakrabban (óránként) 
egy-egy evőkanálnyi főzetet adagolnak. Sze-
szes kivonata fogínygyulladásra használatos 
ecsetelőszer. Néhány cseppje langyos víz-
ben a szájnyálkahártya gyulladását enyhítő 
öblögetőszerként alkalmazható, ilyenkor tár-
sítható a zsálya (Salvia officinalis) levelével.

Vérontó pimpó

Vérehulló fecskefű



ínyenceknek
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Gombából sokfélét

Gombaleves

Hozzávalók: 30 dkg gomba, 1 fej vörös-
hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 szál sárgaré-
pa, 1 evőkanál vaj, 1 evőkanál liszt, 1 dl főző-
tejszín, 1 csokor petrezselyem, só, őrölt bors.
Elkészítés: A gombát alaposan öblítsük le, 

a tönköket törjük ki és karikázzuk fel, a gom-
bafejeket szeleteljük. A megtisztított répát is 
szeleteljük fel, a hagymákat kockázzuk apró-
ra, a petrezselymet aprítsuk fel. A vajat egy 
lábasban hevítsük fel, majd a tűzről lehúzva 
adjuk hozzá a hagymákat, aztán kevergetve 
pároljuk. Adjuk hozzá a gombát meg a répát, 
és lassú tűzön addig főzzük, amíg a levét el-
fövi. Akkor megszórjuk a liszttel, tovább pi-

rítjuk, végül rászórjuk a 
petrezselymet, összeke-
verjük, és felöntjük a fő-
zőtejszínnel. Elkeverjük, 
majd beleöntünk kb. egy 
liter vizet. Fűszerezzük, 
és készre főzzük. Tejföl-
lel tálaljuk.

Hagymás,	gombás	csirkemáj

Hozzávalók: 50 dkg csirkemáj, 50 dkg 
gomba, 2 fej vöröshagyma, só, őrölt bors, ma-
joránna, 2 babérlevél, 1-2 evőkanál liszt, 1 dl 
fehérbor, 2 evőkanál olaj.

Elkészítés: A csirke-
májat mossuk meg, tö-
rüljük szárazra, és ízlés 
szerint daraboljuk fel. A 
vöröshagymát vékonyan 
szeleteljük fel. A gom-
bát mossuk meg, alapo-

san csepegtessük le, és szeleteljük fel. A májat 
sózzuk, borsozzuk, forgassuk meg a lisztben, 
és forró olajban pár pillanat alatt hirtelen süs-
sünk rá kérget. Ezután rendezzük el egy tepsi-
ben. A visszamaradt zsiradékban pároljuk üve-
gesre a hagymát, majd adjuk hozzá a gombát, 
fűszerezzük, és pároljuk pár percig. Ezután 
öntsük át a tepsibe, rendezzük el a máj között, 
öntsük fel a borral, tegyük bele a babérleve-
let, majd fedjük le alufóliával a tepsit. Előmele-
gített sütőben, közepes hőmérsékleten párol-
juk 20 percig, aztán fólia nélkül süssük 15-20 
percig. Köretnek krumplipürét, főtt krumplit, 
rizset adhatunk mellé.

Rántott	töltött	gombafejek

Hozzávalók: 6 nagy fej gomba, 20 dkg 
juhtúró, 10 dkg sajtkrém, egy csipet bors, 1 
kiskanál apróra vágott metélőhagyma, 10 dkg 
császárszalonna, 1 evőkanál reszelt parmezán 
(el is hagyható); a panírhoz: 4 tojás, 4-5 evő-
kanál zsemlemorzsa, 3-4 evőkanál liszt, só.
Elkészítés: A gombát megmossuk, lecse-

pegtetjük, tönkjét kivágjuk, megpucoljuk. A 
császárszalonnát apró kockákra vágjuk, és egy 
serpenyőben kiolvasztjuk. A zsírjában a felka-
rikázott gombatönköket megpirítjuk. A juhtú-
rót elkeverjük a sajtkrémmel, borssal, parme-
zánnal és a metélőhagymával. Hozzáadjuk a 
pirított szalonnát és gombát. Sózni nem kell! 
A keverékkel megtöltjük a gombafejeket. Eze-
ket lisztbe, majd tojásba, végül morzsába for-
gatjuk. A bepanírozott gombákat jénai tálba 
rakjuk, a tetejüket kevés olajjal megpermetez-
zük, és 200-220 fokra előmelegített sütőben 
25-30 perc alatt megsütjük. Panír nélkül süt-
ve is finom, illetve bepanírozva kiránthatjuk 
forró olajban is.

Főzve, sütve, rántva, töltve – és még 
sorolhatnánk, hányféleképpen lehet elkészíteni 
ízletesre és táplálóra ezt az igen kedvelt, 
változatos konyhai alapanyagot. Alapszabály: 
csak biztos forrásból vásároljunk vadon termett 
gombát, s ha magunk szedjük, vizsgáltassuk be!



üdítő
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A zenéről

VíZSZINTES:	13. Szoba is van ilyen. 14. 
Bonyodalom. 15. Képet készít. 16. Bacsó Pé-
ter filmje (1969). 18. Részben komikus! 20. A 
kén és a tellúr vegyjele. 21. Hazai pénz. 22. Te-
rephatárok! 24. Római kettes. 25. A Duna bal 
oldali mellékfolyója Romániában. 27. Borsó-
szemek! 28. Szerencseszám a mesékben. 30. 
Emésztőnedv. 31. Latin és. 32. Áramfejlesztő. 
34. A fluor és a rénium vegyjele. 35. Magyar, 
spanyol és osztrák autók betűjele. 37. Magyar 

művészettörténész (Nóra, 1924–2001). 38. 
Eger város latin neve. 40. Emberevő félóriás az 
észak-európai mitológiában. 43. Szállít. 44. … 
fruit – déligyümölcs (citrancs). 46. Illatos virág. 
49. Szelni kezd! 50. Angol helyeslés. 51. Kí-
sérleti vizsgálat. 54. Sára Sándor névbetűi. 55. 
Számrendszerünk alapja. 56. Spanyol tenisze-
ző, kétszeres olimpiai bajnok (Rafael). 57. Kiej-
tett mássalhangzó. 58. Jármű fontos tartozéka. 
59. Előtag, kettősséget jelöl. 60. Antonov re-
pülőgépe. 61. Vízlelő hely. 62. Vonatkozó név-
más. 64. Világos angol sör. 67. Pamut textil-
anyag. 70. Gyűjtőér. 72. Vendéglői olvasmány. 
75. Egyik szülőhöz túlságosan ragaszkodó.
FüGGőLEGES:	 1. Magyar világcsúcstar-

tó távfutó (Sándor, 1930–1996). 2. Átmene-
ti hajlék. 3. Fosztóképző. 4. Örökkévalóság. 5. 

Névelő. 6. Hangos zörejek. 7. Tizenkét 
hónap. 8. Hócsalán. 9. Három – szláv 
nyelvekben. 10. Részben lefed! 11. A 
… kétszer fárad (szólás). 12. Napszak 
(költői). 17. Valaminél később. 19. A 
kókuszdió megszáradt húsa. 23. Füves 
puszta Észak-Amerikában (ék. h.). 26. 
Alá. 28. A hélium vegyjele. 29. Időegy-
ség. 30. … ipso – magától értetődően. 
31. A viszály istennője az ókori görö-
göknél. 32. Régi magyar aprópénz. 33. 
Te és ő. 34. Most sütötték. 36. Bogyó 
alakú, savanykás gyümölcs. 39. Agavé 
páros betűi. 41. Lepeldarab! 42. Sike-
res magyar énekesnő. 45. Erkölcstan. 
46. Eres! 47. Asztal része! 48. A mély-
ben. 52. Az itteni. 53. Lélegzik. 55. 
Egyfajta vonalzó. 57. Dzsesszmuzsikus, 
zeneszerző, zongoraművész (György, 
1941–2013). 58. Észak-európai nép. 
59. Beszédhang írott képe. 61. Csomó-
írás az inkáknál. 63. Égszín. 65. Nyí-
lás dinnyén. 66. Fél tucat. 68. Madarak 
nagy csoportja. 69.	Sóskalevelek! 71. 
Allé szélei! 73. Római számok, össze-
gük száz. 74. Pályaudvar – röv.

Barabás Zsuzsa

John Lennon (1940–1980) angol popzenész, 
a Beatles együttes tagja volt. Az ő megállapítását 
idézzük a rejtvényben a vízszintes 1., függőleges 
35. és 24. alatt.

Szeptemberi rejtvényünk (Az iskoláról) helyes megfejtése: „… meg-
ízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni 
fog.” Könyvjutalmat nyert: Molnár Ferenc (Erdőgyarak), Borsi Erika 
és Hasznosi Beáta (Margitta).

A helyes megfejtést szerkesztőségünkbe eljuttatók kö -
zött könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidő: ok-
tóber 31. Postacím: Biharország, 410068 – Oradea, Piaţa 1 
Decembrie nr. 12.; e-mail: biharmegye@gmail.com.
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A Nagyváradi Állami Filharmónia októberi műsora

hirdetés
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Vers- és prózamondó 
fesztivál lesz Békésben

A Féling Színház Kulturális Egyesület és a 
Csabagyöngye Kulturális Központ két korcso-
portban (14–18 év közöttiek, illetve felnőttek) 
hirdet megmérettetést kizárólag nem hivatá-
sos előadók számára vers- és prózamondás 
kategóriában. A bicentenáriumi Arany-év je-
gyében az elmondandó művek egyike Arany 
János szövege kell hogy legyen.

A II. Józsa Mihály Békés Megyei Vers- és 
Prózamondó Fesztiválra legalább 3, legtöbb 
6 verssel és/vagy prózával lehet jelentkezni. 
A választott irodalmi alkotások szerzőjét és cí-
mét fel kell tüntetni a jelentkezési lapon, ez le-
tölthető a http://sj52.szinhaz.org/Feling.html 
weboldalról.

A jelentkezési lapot kitöltve, aláírva legké-
sőbb október 28-ig el kell küldeni a következő 
címekre: steinwender.jozsef@gmail.com és a 
csikos.nora@gmail.com. Mellékelni kell hozzá 
elektronikus formában hangfelvételt, amin a 
jelentkező előadja a megadott műveket. Ezek 
alapján előzsűri választja ki azt a 20 jelentke-
zőt, akit – ugyancsak elektronikus formában 

– meghív a december 9-én tartandó fesztivál-
ra Békéscsabára, a Csabagyöngye Kulturális 
Központba. A szállás, utazás költségei a je-
lentkezőt terhelik. A tervek szerint a fesztivá-
lon a zsűri külön díjazza a diák, valamint a fel-
nőtt előadókat.

December 9-én Békéscsabán tartják a II. Józsa 
Mihály Békés Megyei Vers- és Prózamondó 
Fesztivált. A szervezők október 28-ig várják 
az amatőr versenyzők jelentkezését.

19., 19 óra: Szimfonikus hangverseny. 
Műsoron: C. M. v. Weber: Oberon – nyitány; 
M. Bruch: 1., g-moll hegedűverseny, op. 26; 
L. v. Beethoven: V., c-moll szimfónia, op. 
67. Vezényel Jankó Zsolt, közreműködik 
Florin Pîrvulescu (hegedű, USA).
26., 19 óra: Szimfonikus hangverseny. 

Műsoron: Lehár F., J.-P.-É. Martini, ábrahám 
P., V. de Crescenzo, Kozma J., L. Bernstein, 
W Shanklin, C. Gardel, G. Peretti, Don 
McLean, S. Yradier, H. Warren és R. Martin 
népszerű művei. Vezényel Roth László 
(Izrael), közreműködik Nicoleta Colceiar 
(szoprán) és Tiberius Simu (tenor).

A koncerteket csütörtökön ként este 7-től a filharmónia Bartók–Enescu termében 
tart ják, a bérletek érvényesek, jegyek a filharmónia székhelyén (Szilágyi Dezső, ma 
Moscovei utca 5. szám) válthatók hétköznapokon 11–16 óra között.



Az egykori nagyváradi hadapródiskolát ábrázolja színes képeslapunk. 1898-ra készült el a több pavilonból álló katonai intézet, 
Alpár Ignác terve alapján. Talán éppen innen jött kifelé a képeslap előterében látható díszfogat a parádés kocsissal a bakján. 
A hadapródiskola nyitott kapuja legalábbis ezt a következtetést sugallja. Hol volt ekkor még az itteni nagy forgalom meg a 
kiépített útkereszteződés? Rövidesen, reméljük, beköltözhet végre az épületbe a Körösvidéki Múzeum…

Nagyszalonta református temploma. Ez a harmadik hajdúvárosi istenháza, az első Toldiék várában, a második a Mikó-
iskola kertjében állott. A város központjában levő mostani 1750–1755 között épült, 3000 férőhelyes. Többször is leégett, de 
újjáépítették. Az istenházát ma park övezi, itt kaptak helyet Nagyszalonta híres szülötteinek szobrai


