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Felfejtett titok
Úgy érzem, sikerült megfejtenem az egy-

re több gondot okozó nagyváradi közle-
kedési káosz titkát: rájöttem, hogy pol-

gármesterünk valójában egy zseniális túlélési 
tréninget talált ki nekünk, merthogy a mai zűr-
zavaros világban sosem lehet tudni, mi történik 
egyik napról a másikra. Az pedig elképzelhetet-
len számára, de számunkra is, hogy kilencszáz 
évnél idősebb városunkat egyszerűen elsöpörje 
egy erre tévedt észak-koreai rakéta, rebellis me-
teor vagy idevetődő kóbor népek. Nem, erre fel 
kell készülnünk.

A városatya bölcs észjárását dicséri, hogy így 
nyíltan, ahogy az előbbi mondatban én tettem, 
nem akarta riogatni a váradiakat, egy-egy pá-
nikroham ugyanis többet árt, mint használ a túl-
élésnek és vele rokon nemes ügyeknek. De nem 
akart a katasztrófához szoktatásról lemondani, 
ezért gondolta ki a módszeres, komoly edzési 
programot.

Eleinte nem gyanakodtam, talán mások sem, 
amikor itt-ott feltűnt egy-egy gödör, szépen kö-
rülkerítve, nehogy beleessen valaki; nem tűnt fel, 
hiszen a serény tevés-vevés régóta jellemző a vá-
rosi útépítőkre. Még az is emberileg elfogadható-
nak mondható, hogy a sivatagi hőségben, amivel 
az időjárás nyáron kedveskedett a kánikula híve-
inek, nemigen serkentette munkára az illetékese-
ket, de a gödrökkel azután sem történt jóformán 
semmi. Illetve bocsánat, történt: valószínűleg az 
éjszaka leple alatt osztódással megszaporodtak. 
Egyre több utcában egyre nagyobb árkok nyíltak, 
behemót csövek is megjelentek az árkok mellett, 
a városi közlekedés kezdett rémálommá válni. 
Személyes érintettségemet sem hagyhatom szó 
nélkül, nemcsak a napi legalább két őrületközeli 
lelkiállapot miatt, hanem mert akkor kezdett pis-
lákolni a megértés lángja: ez nem útjavítás, nem 
csőcsere, hanem zseniálisan álcázott, túlélésre 
felkészítő haditerv.

Utcánkban, amely egyenesen vezet az egye-
tem, illetve a temető felé, közben érintve három 
újonnan épült középiskolát, a hajdani kaszárnya-
épületeket birtokba vevő közhivatalokról nem 
is beszélve, napra pontosan az iskolakezdéshez 
igazodva megnyitottak a műszaki paraméterek-
nek tökéletesen megfelelő, nagyszabású munka-
telepet előbb az egyik oldalon, majd az egyetemi 
tanévnyitó közeledtével a másikon, ezt követő-

en pedig a becsatlakozó út kellős közepén is, ne-
hogy véletlenül az ott lakók hátrányban érezzék 
magukat. Amíg csak a park felőli oldal mintázta 
a bombatámadás utáni állapotot, egy-két napig 
munkásokat is lehetett látni, a klasszikus felállás-
ban: egy a gödörben, legalább négy kint, a stra-
tégiai megfigyelőhelyeken. Aztán közel két hétig 
az élőlényeket csak a növényzet, a madarak és 
néhány kóbor macska képviselte, de az említett 
újabb telephelyek megnyitásával a munkagépek 
mellé megérkeztek az üzemeltetőik is. A forga-
lom ennek megfelelően tovább bonyolódott, is-
mételten igazolva: mindig lehet rosszabb is. Vi-
szont magamból kiindulva jelenthetem: a tréning 
hasznosnak bizonyult, kezdjük megszokni. Ma-
gyarán, ha sötét külső erők megpróbálnak káosz 
segítségével irtani bennünket, nem fog nekik si-
kerülni.

Egyvalamire nem lehet felkészülni, úgyhogy 
arra az esetre egy régről megtanult bölcs tanács-
csal szolgálnék: ha egy zuhanó atombombát lá-
tunk, nézzük meg jól, mert többet az életben 
nem látunk majd hozzá hasonlót!

Molnár Judit
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Szalontai hírcsokor

Rendbe	rakják	a	meseparkot

Idén adták át a Nagyszalonta testvérvárosa, 
Csepel támogatása révén megvalósult külön-
leges játszóteret. A Toldi Miklós alakját meg-
idéző mesepark egy csapásra közkedveltté vált. 
Egész nyáron jelentősen igénybe volt véve a te-
rület, de összességében jól vizsgázott. A nagy 
hőségben a fű kicsit kikopott, nem viselte jól 
a szárazságot, de miután az öntözőberendezés 
üzemidejét megkétszerezték, a pázsit feléledt.

Megtudtuk, hogy a téli időszakra a város-
háza bezárja a létesítményt, és a szünetet arra 
használják, hogy az üzemeltetés ideje alatt 
megtapasztalt hiányosságokat orvosolják. A 
meseparkban található ivókútnál például a 
gyerekek sokat pancsolnak, ezért a környé-
kén sártócsa keletkezett. A fű sem bírta jól a 
sok vizet és a tapickolást. Ezt meg szeretnék 
változtatni, de nem a kút megszüntetésével. A 
gyerekeknek ezentúl is lesz lehetőségük inni, 
ha megszomjaznak játszadozás közben.

Szalonta	Madarásznak	segít

Szeptember végén a helyi tanács megsza-
vazta és előterjesztette az Európai Unióhoz a 
két település együttműködését erősítő tervet. 
Határon átívelő projektre pályáztak közösen 
magyarországi (Békés megyei) településsel, je-
lesül Sarkad városával. A nagy gonddal össze-
állított technikai és gazdasági dokumentációt 
a hajdúváros polgármesteri hivatalában készí-
tették. Nem kis megerőltetés volt ez annál is 
inkább, mert a szalontai önkormányzat már a 
nyolcadik uniós pályázatot nyújtotta be az el-
múlt három hónap leforgása alatt.

A pályázat romániai része a Nagyszalon-
ta–Madarász kerékpárút megépítésére vonat-
kozik. Ennek értelmében a szalontai Octavian 
Goga utca végén található bicikliút egy újabb 
szakasszal bővülhet. Innen a Váradra vezető 
országút mellett, a kifelé haladó út bal oldalán 
az árkot befedik, és az esővizet elvezető csa-
torna fölött futna a bicikliút. Később a Mada-
rászi Csárdánál átvágna a jobb oldalra, onnan 

A nagyszalontai önkormányzat folyamatosan azért 
dolgozik, hogy a város lakosainak minél szebb 
környezetet és jobb életkörülményeket teremtsen, 
legyen szó akár új munkahelyek létrehozásáról, 
akár az infrastruktúra korszerűsítéséről. 
A hajdúváros fejlődését szolgáló legújabb 
munkákról alább olvashatnak.

Ehhez hasonló, a főút mellett haladó kerékpárutat 
terveznek Madarász felé

Gyermekek százai 
szórakoztak 
a meseparkban, 
ráfér a pihenés 
a létesítményre



denféle burkolati hibával. Az útjavítók minden 
nyáron próbálták foldozgatni, de végleges javí-
tást csak a teljes burkolatcsere hozhat.

A nagyszalontai önkormányzat évek óta 
kérelmezte az útszakasz felújítását, és most 
ez sorra is került. A rossz burkolatot felmar-
ják, és helyére új aszfaltköpenyt terítenek. 
Ottjártunkkor a munkálatnak mintegy 30 
százaléka készült el. Azt is megtudtuk, hogy 
a szalontai önkormányzat nemcsak az út fel-
újítását szorgalmazta, hanem azt is kérelmez-
te, hogy a Sarkadi utat átszelő vasúti sínekhez 
fénysorompót szereljen a Román Államvas-
utak a balesetveszély csökkentése érdekében.

Megújul	a	katolikus	templom

Számos istenházát renováltak az elmúlt 
években Nagyszalontán. Tavaly az Aradi úton 
található ortodox templomot bővítették és 
adták át a híveknek. Idén a római katolikus 
templom került sorra.

Az épület annyira szürke lett az évek során 
a rárakódott szennyeződéstől, hogy teljesen 
beleolvadt a környezetébe. Most az egyház-
község dr. Lőrincz Ottó kanonok, plébános 
kezdeményezésére elhatározta, hogy új kön-
tösbe öltözteti. A hívek egy emberként pap-
juk mellé álltak, és mindent megtesznek, hogy 
valóra váljon az álmuk. Pályázatokat készítet-
tek, adományt gyűjtöttek, hogy előteremtsék 
a felújításhoz szükséges összeget. A helyi ön-
kormányzat is a törekvés mellé állt. Értesülé-
seink szerint idén a torony újul meg, és jövő-
re, ha lesz rá anyagi fedezet, a templomhajót 
is renoválják.

Balázs Anita

haladna a Jász Plaszt Kft.-ig, majd a Millenni-
um Étteremnél belép Madarász községbe, és a 
fürdőig halad.

Felújítás	alatt	a	Sarkadi	út

Már vagy húsz éve annak, hogy alapos 
felújításon esett át a Magyarországra vezető 
Sarkadi út. Most éppen egy ilyen nagyszabá-
sú rekonstrukció zajlik. A 79B jelzésű ország-
út a Nemzeti Útkezelő tulajdonában van, és az 
Arad–Nagyvárad nemzetközi, európai jelzésű 
úthoz kapcsolódik. Az országhatárhoz veze-
tő szakaszon az utóbbi években nagyon meg-
kopott, még járható volt ugyan, de tele min-

A Sarkadi út kap új 
burkolatot

önkormányzat
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A római katolikus 
templom 
felújításán 
dolgoznak 
a szakemberek
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Teljesült gyerekkori álma

Már kisgyermekként úgy képzelte el, hogy 
felnőttként az emberek gyógyítása lesz a hi-
vatása. A vér látványától viszont iszonyodott, 
de ezt az akadályt is kiküszöbölte azzal, hogy 
fizioterápiás asszisztens lett. Codrea (Şuluman) 
Gyöngyi Hilda kedves és közvetlen személyi-
sége nagy előnyt jelent ebben a szakmában. 
A betegeknek ugyanis a kedves szó, a mosoly 
gyógyszerként hat, megnyugtatja őket. Ezért 
a visszajáró páciensek Hilda nővért kérik ke-
zelő asszisztensnek. Ő pedig soha senkit nem 
utasít vissza, még akkor sem, ha ez többlet-
munkával jár. Neki ugyanis a gyógyítás nem 
megterhelő, és örül, hogy segíthet.

– Milyen képzettség kell ahhoz, hogy vala-
ki fizioterápiás asszisztens legyen?

– Én érettségi után az orvosi assziszten-
si képzést végeztem el. Első évben általános 
oktatás folyik, másodévtől kezdődik a szak-
oktatás, esetemben a gyógytornász–gyógy-
masszőr–elektroterápia. Miután végeztem, 
2012-ben önkéntesként kezdtem el a szak-
ma gyakorlását a margittai kórházban. Elő-
ször gyógytornászként dolgoztam másfél évig, 
majd az osztályvezető doktornő kérésére át-

mentem az elektroterápia részlegre, egy nyug-
díjba vonult kolléganő helyére. Nem bántam 
meg, ezt is nagyon szeretem. Tulajdonképpen 
teljesült a gyermekkori álmom. A betegekkel 
és a kollégákkal is nagyon jól megértem ma-
gam. Jó ez a munkaközösség, olyan, mint egy 
nagy család. A betegekkel szeretek elbeszél-
getni, lehetőség szerint megnyugtatni őket. 
Számomra előny, hogy magyarul és románul 
egyaránt anyanyelvi szinten beszélek. A ma-
gyarok is nagyon örülnek, amikor anyanyel-
vü kön mondhatják el bajaikat.

– Milyen betegségek igényelnek fizio terá-
piás kezelést?

– Pácienseink zöme idült reumás pana-
szokkal érkezik, ők általában visszatérő bete-
gek, vannak, akik 25-30 éve járnak kezelésre. 
Két kezelés között hat hónapnak kell eltelnie. 
Csonttörés esetén szintén fizioterápia javasolt 
utókezelésként. Ilyenkor a gyógytorna és az 
izomerősítő kezelés a legfontosabb, ez egyben 
gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító is. A 
kezelés módját az orvos határozza meg, a mi 
feladatunk ennek a végrehajtása. Egy kúra tíz 
napig tart, kedvező hatása utólag jelentkezik. 

Nem mindenkinek adatik meg, hogy munkájával, 
megélhetésével kapcsolatos gyerekkori álmai, 
elképzelései valóra váljanak. A gálospetri 
Codrea (Șuluman) Gyöngyi Hilda azok közé 
a szerencsések közé tartozik, akiknek ez sikerült.

A kezeléseknek 
csak egy részét 

téríti az egészség-
biztosító

Codrea (Șuluman) 
Gyöngyi Hilda 

már kiskorában 
úgy gondolta, 

embereket fog 
gyógyítani



Eleinte „felkeverheti” a tüneteket, talán job-
ban fáj, mint kezelés előtt, de ez később elmú-
lik. Erre mindig felhívjuk betegeink figyelmét, 
nehogy visszariadjanak a kezeléstől. Gerinc-
ferdülés és részleges bénulás esetében is segít-
het a fizioterápia.

– Van sikerélményük? Tapasztalható lát-
ványos javulás?

– Általában segít a kezelés. Ha nem is szűn-
nek meg teljesen a tünetek, a páciens élete él-
hetőbb lesz, mint a kezelés előtt. Kétféle keze-
lés ingyenes, a továbbiakért fizetni kell. Sajnos 
több a beteg, mint amennyi pénzt az egész-
ségbiztosító téríteni tud, ezért a hónap első fe-
lében mindig többen jelentkeznek. A hónap 
második felében azok a páciensek jönnek, 

akik nem kaptak időpontot az ingyenes ke-
zelésre.

– Van olyan, aki fél az ilyen típusú kezelé-
sektől? Városról vagy vidékről van több pá-
ciensük?

– Úgy tapasztaltam, hogy a férfiak job-
ban félnek az elektromos kezelésektől, mint a 
nők. Általában a fájdalomküszöbük is alacso-
nyabb, illetve érzékenyebbek. Egy-két kezelés 
után azonban megszokják, és megnyugsza-
nak. Míg a nők maximális intenzitással vise-
lik el a kezelést, addig a férfiaknál általában 
„fél normával” tudom alkalmazni. A pácien-
sek városokból és vidékről egyaránt érkeznek. 
A jó minőségű termálvíznek és a hotelszolgál-
tatásnak köszönhetően igen sok a fizető páci-
ens más megyékből is. Legtöbben Szatmárból 
és Máramarosból érkeznek. Ők a fürdő mel-
lett fizioterápiás kezelést is kérnek. Ebbe a ka-
tegóriába a mágneses és az elektroterápia, a 
rövidhullám, az ultrahang, a lézeres kezelés és 
a galvánfürdő tartozik.

Codrea (Şuluman) Gyöngyi Hilda Gálos-
pet ri ben született 1990-ben, ott végezte el 
az elemi iskolát, majd Érmihályfalván folytat-
ta tanulmányait a középiskola kémia–bioló-
gia szakán. A nagyváradi hároméves Henri 
Coan dă Egészségügyi Technikumban szerzett 
szakképesítést. Idén szeptemberben sínre rak-
ta családi életét is, mivel férjhez ment. Gálos-
petriben lakik, munkahelyére onnan ingázik.

Szőke Ferenc

portré – egészség
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Munka közben

A margittai kórház 
fizioterápiás 
osztályának 

épülete
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Margittán kulturális hét 
lett a városnapokból

A szervezők változatos kulturális menüt állí-
tottak össze, hogy mindenki találhasson egyé-
niségéhez illő műsort. Kezdésnek október 
15-én a nagyváradi Mária Királyné Színház 
művészei léptek fel Peter Quilter Teljes dicső-
ségben című vígjátékával. Második nap a tánc-
kedvelők nézhették meg a Háromszék Tánc-
együttes Mundruc című táncjátékát, Könczei 
Árpád koreográfiájával és rendezésében. Az 
előadást Martin György emlékére ajánlották, 
aki nagyon sokat foglalkozott Mátyás István 
Mundruc virtuóz legényes táncaival. A kultu-

rális műsorokra kiéhezett közönség mindkét 
napon megtöltötte a termet.

A közművelődési hét harmadik és negye-
dik napjának délelőttje a gyermekeknek ked-
vezett. Az Arcadia és a Lilliput bábtársulat 
előadásai nyújtottak számukra maradandó él-
ményt. A gyerekek legalább úgy várták eze-
ket a műsorokat, mint a felnőttek – a telt ház 
bizonyította ezt. A harmadik nap délutánján 
a Nagyváradi Állami Filharmónia koncertje 
igazi csemegének számított, egyebek mellett 
Mozart-, Bartók- és Sosztakovics-művekkel. 
A hangversenyt megtisztelte jelenlétével Me-
leg Vilmos színművész, a filharmónia igazga-
tója és Ioan Mang, a Bihar Megyei Tanács al-
elnöke is.

Az ötödik napon a nagyváradi Sziglige-
ti Színház művészeinek előadásában Székely 
Csaba Bányavirág című tragikomédiáját te-
kinthette meg a nagyérdemű. Ez az előadás 
is telt házat eredményezett. Pásztor Sándor, 
a megyei tanács elnöke is jelen volt, és lát-
va a margittaiak kultúra iránti lelkesedését, 
megígérte, lépéseket tesz azért, hogy bérle-
tes előadásokkal a Szigligeti Színház művészei 
Margitta állandó vendégei legyenek.

A hatodik napon a Horváth János Elmé-
leti Líceum diákjai birtokolták a művelődési 
házat. Gólyák a világ körül címmel ott tar-
tották meg idei gólyabáljukat. Felnőtt közön-
ségben sem volt hiány, hiszen a szülők, nagy-

Öt év után idén végre birtokba vehették a nézők 
és az előadók a margittai felújított művelődési 
házat. Megnyitását a városnapokra – október 
20–22. – időzítették, előtte kulturális napokat 
tartottak, így együttesen a rendezvények 
kulturális hétté duzzadtak.

Jelenet a kabaréból

…és a Lilliput 
társulat 
bábelőadásán az 
újonnan birtokba 
vett művelődési 
házban 

Telt ház 
a filharmónia 
koncertjén… 
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szülők szép számban képviseltették magukat. 
A hetedik napon a programsorozatot a Hor-
váth János Társaság színjátszó csoportjának 
kabaréműsora zárta. Ezt farsangkor szokták 
bemutatni, néhány környékbeli településen ez 
meg is történt, a margittai bemutatóval pedig 
megvárták a kultúrház nyitását. Ez a műsor 
minden évben telt házas, most sem csalódtak 
a fellépők. A nézők egy része már órákkal a 
kezdés előtt érkezett, hogy jó helyet kapjon. 
Helyjegyet ugyanis még nem tudtak kiadni, 
mivel a nézőtéri széksorok és az ülőhelyek 
számozása ezután készül el. A nézőtér meg-
telt, pótszékekre is szükség volt. Az előadást 
megtisztelték jelenlétükkel a testvérvárosok, 
Berettyóújfalu és Kiskőrös küldöttségei, buda-

pesti, debreceni, sárvári és hajdúbagosi ven-
dégek Magyarországról, itthonról Cseke Attila 
szenátor, megyei RMDSZ-elnök, Pocsaly Zol-
tán polgármester, körzeti és helyi RMDSZ-es 
vezetők, intézmények és civil szervezetek elöl-
járói. Szoboszlai Endre újságíró, a Hajdú-Bi-
har Megyei Huszárhagyomány-őrző Egyesü-
let alelnöke visszajáró vendége a kabarénak. 
Az évek során egyesülete nevében átadott el-
ismerő oklevelekkel is kinyilvánította tisztele-
tét. Eddig 11 előadónak adott oklevelet, most 
újabb 8 kapta meg az elismerést „a közösségi 
élet fejlesztéséért, a magyar kultúra, nemzeti 
értékeink és a hagyományok ápolása érdeké-
ben kifejtett áldozatkész munkájáért”.

A kulturális hét utolsó napjainak másik 
helyszíne a városközpontban felállított szabad-
téri színpad volt. Itt léptek fel a meghívott hi-
vatásos előadóművészek, együttesek. A ma-
gyar közönséget leginkább Daróczi Carmen, 
Ca  ramel, a Sabyest, valamint a margittai 
De  tox együttes koncertje vonzotta. A nép-
tánc-összeállításban a helybeli Gyöngyve-
tők, a berettyószéplaki Bodzavirág és a mics-
kei Görböc együttes mutatta be műsorát. A 
Gyöngyvetők dunántúli, moldvai, rábaközi, 
szatmári és marosszéki táncaikkal nagy si-
kert arattak, ám ezt nem a hazai pálya elő-
nyének köszönhetik, hanem gondosan ki-
dolgozott és jól kivitelezett fellépésüknek. 
A néptáncegyüttes kórusa pedig kalocsai, 
pálpataki és sárszegi népdalokat énekelt. 
Felkészítőik: Deák Andrea és Juhos Márta 
tanítónők-néptáncoktatók. Gál Szofi népdalo-
kat énekelt.

A művelődési ház emeletén kialakított ki-
állítótérben a város képzőművészeinek – 
Asloviciu Angyal Anikó, Barbu Edit, Bánházi 
Gyöngyi, Bagosi Annamária, Papp Antónia, 
Papp Gábor, Papp Lili, Silaghi Stelian, va-
lamint a Margittáról Sárvárra költözött Mol-
nár Ibi – alkotásai voltak láthatók a kulturális 
hét idején. Nem volt meghatározott tematika, 
mindenki kedvenc műveit mutathatta be.

A magyar iskola minden délelőttre szerve-
zett valamilyen programot a tanintézetben. 
Hétfőn Margitta 800+ címmel interaktív be-
mutatót tartottak, kedden 1956-ra emlékez-
tek, szerdán múzeumpedagógiai foglalkozás, 
csütörtökön tanár-diák kvízjáték, pénteken a 
Nagyváradi Egyetem Orvosi Karának előadói 
kaptak teret, majd holokauszt-megemlékezést 
tartottak.

Szőke Ferenc

A kiállító 
képzőművészek

Fellépett 
a Háromszék 
Táncegyüttes is

Sokan voltak 
a szabadtéri 
színpad előtt is 
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A szalontai sürgősségi 
ügyeleten jártunk

Az Egészségügyi Minisztérium 2004/870. 
számú rendelete kimondja, hogy az ügyele-
ti szobát a kórház férőhelyeinek függvényé-
ben kell kialakítani. Ennek értelmében a IV. 
kategóriába besorolt nagyszalontai kórház 
két ügyeleti vonalat tarthat fenn, egy orvo-
sit és egy sebészetit, ahogyan ezt a szaktár-

ca 2008/1508. számú rendelete szabályozza. 
Az orvosi ügyeletet belgyógyász főorvosok és 
szakorvosok, kardiológusok, neurológusok, 
diabetológusok látják el, a sebészeti ügyele-
tet pedig sebész főorvosok és szakorvosok, 
szülész-nőgyógyászok, fül-orr-gégészek. Az 
ügyeleti szoba tevékenységét dr.	 Nicoleta	
Stanciu koordinátor vezeti.

Hiányzik	a	gyermekellátás

Néha elégedetlenséget vált ki a sürgősségi 
gyermekellátás hiánya. A sürgősségi ügyeletre 
nincs beosztva gyermekorvos, mivel a kórház 
besorolása miatt a minisztériumi rendelet nem 
teszi lehetővé a sürgősségi gyermekellátást. Az 
egészségügyi intézmény vezetősége próbálta 
pótolni ezt a hiányosságot, ezért a kórházban 
három gyermekorvos is praktizál, a járóbeteg-
ellátó részlegen (poliklinika) a gyermekorvosi 
rendelő pedig hosszabbított nyitva tartással, 
egészen 18 óráig fogadja a pácienseket hét-
főtől csütörtökig. A gyermekorvosok ebben az 
időintervallumban az ügyeleti szobán jelentke-
ző sürgősségi eseteket is ellátják.

Nem	érvényes	az	érkezési	
sorrend

Sok panaszos amiatt elégedetlenkedhet, 
mert úgy gondolja, az ő helyzete súlyosabb 
a többi ellátásra váróénál, vagy azt szeretné, 
hogy érkezési sorrendben foglalkozzanak ve-
lük, ám mégis többet kell várnia. Érdemes 
tehát felhívni az érdekeltek figyelmét arra a 
tényre, hogy a sürgősségi ellátásban nem ér-
vényesül az előbb érkezetteknek járó előny. 
Az ügyeleti szoba személyzetének kötelessége 
osztályozni és rendezni a sürgősségi eseteket, 
figyelembe véve azok súlyossági fokát.

Az ügyeleti szobához tartozik egy megfi-
gyelési helyiség is, oda azokat a pácienseket 
helyezik, akiknek az előzetes kivizsgálást kö-
vetően helyreállították az életfunkcióit. Mind-

A nagyszalontai városi kórházban 
sürgősségi betegellátó ügyelet is működik.  
A napokban ide látogattunk el.

Itt végzik el 
a sürgősségi 
vizsgálatokat 



egyik beteget, állapotától függően, beutal-
hatják a kórház valamelyik osztályára, vagy 
továbbküldhetik Nagyváradra, ha a beteg álla-
pota meghaladja a kórház hatáskörét. Abban 
az esetben, ha az ellátott jobban lesz, önként 
elhagyhatja a sürgősségi ügyeletet.

Csak	sürgősségi	ellátás

Nagyon fontos megjegyezni, hogy az ügye-
leti szobában csak a sürgősségi eseteket lát-
ják el, a krónikus megbetegedéseket a kórház 
erre szakosodott osztályain kezelik. A sür-
gősségi ügyeletre nem szükséges beutaló, és 

az ellátás is ingyenes. Azoknál a betegeknél, 
akiknek nincs egészségbiztosításuk, az ellátás 
annyiból áll, hogy stabilizálják az életfunkció-
ikat, és elmagyarázzák nekik, hogy a további 
ellátásukat ki kell fizetniük.

A sürgősségi esetek számára a kórház 
gyógyszertára adja a szükséges orvosságo-
kat az erre a célra elkülönített készletből. A 
készletet folyamatosan ellenőrzik, hogy a kel-
lő mennyiségű gyógyszer mindig a sürgősségi 
ügyelet rendelkezésére álljon.

Több	a	beteg

Idén az év első kilenc hónapjában jóval töb-
ben vették igénybe a nagyszalontai sürgősségi 
ellátást, mint az előző évek hasonló periódu-
sában. Szeptember elejéig 5355-en jelentkez-
tek az orvosi vonalon, 2382-en a sebészetin. 
A legtöbb páciens légzőszervi és szívproblé-
mákra panaszkodott. Ezek mellett az ügyeleti 
szobán megfordultak zúzódásos sérülésekkel 
jelentkezők, részegek és pszichiátriai kezelés-
re szorulók.

Az előző évekhez képest megnőtt az onko-
lógiai kezelésre szorulók száma. Az ügyeleti 
szobára behozott gyerekeknél pedig a légző-
szervi és az emésztési problémák a leggyako-
ribbak.

Balázs Anita

egészség
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Az ügyelet 
váróterme

Ebbe a megfigyelő-
szobába 

kerülnek azok 
a betegek, akiknek 

helyreállították 
az életfunkcióit
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Orvosi ellátás 
az iskolai rendelőben

– Milyen gyakran fordulnak önökhöz a di-
ákok?

– Azt tapasztaljuk, hogy naponta keresnek 
fel a diákok különböző panaszokkal. Évszaktól 
függően hol több, hol kevesebb a beteg tanu-
ló, például ilyenkor, tél elején igen sok a meg-
fázás, tavasszal allergiás tünetekkel jelent-
keznek, de volt már gyomorrontás, szédülés, 
fejfájás miatt hozzánk érkező diák is az utób-
bi hetekben.

– A leggyakoribb panaszok enyhítésére 
van-e itt helyben lehetőség?

– Természetesen. A leggyakoribb panaszok 
– mint ahogy említettem, megfázás, fejfájás, 

emésztési zavarok – orvoslására a vizsgálat 
után sor kerül a megfelelő gyógyszerekkel. 
Minden esetben segítünk, és azonnal.

– Előfordult már, hogy súlyos problémával 
érkezett egy diák?

– Az esetek súlyosságát két szempont alap-
ján lehet osztályozni. Orvosi szemszögből néz-
ve közvetlen életveszélyben lévő páciens még 
nem volt, szerencsére. Súlyosabb esetek rit-
kán fordulnak elő, de azért volt már több al-
kalom, amikor mentőt kellett hívni, például ha 
kiszáradás fenyeget egy gyermeket.

– A diákok a tanítási nap folyamán bármi-
kor fordulhatnak önökhöz segítségért?

– Bármikor és bármilyen problémával, bi-
zalommal fordulhatnak hozzánk. Mindenki-
nek szívesen segítünk, panaszait orvosoljuk a 
legjobb tudásunk szerint. Ezzel együtt azon-
ban a legfontosabb megelőzni a bajokat. Nem 
tudjuk eleget hangsúlyozni, mennyire fontos 
a folyadékbevitel, a mozgás, a pihenés, az 
egészséges táplálkozás és életmód. A gyere-
keknek és a fiataloknak fokozottan oda kelle-
ne figyelniük mindezekre, hiszen fejlődésben 
lévő szervezetekről van szó, és kellő figyelem-
mel a legtöbb panasz, betegség megelőzhető.

Balázs Anita

Mivel a diákok a hétköznapjaik nagy részét 
az iskolában töltik, gyakran előfordul, hogy 
egészségi gondjaik adódnak. Az Arany 
János Elméleti Líceum orvosi rendelőjében 
Szász Marcella doktornő és Ozsváth Andrea 
asszisztensnő fogadja a gyermekeket minden 
tanítási napon. A rendelő működéséről, 
a tapasztalatokról a közel másfél évtizede ott 
dolgozó Ozsváth Andrea asszisztensnőt kérdeztük.

Akár télen, 
akár nyáron, 

az  asszisztensnő 
sokszor vállalja 

önkéntes 
munkában 

a táborozó diákok 
egészségügyi 

felügyeletét

Vérnyomásmérés az iskolai rendelőben
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Bölcsődét is fenntartanak 
a váradi evangélikusok

Egyediként Nagyváradon, az evangéli-
kus-lutheránus egyházközség magyar nyelvű, 
akkreditált bölcsődét és óvodát is működtet. 
Mátyás	Attila lelkipásztor idézte fel az egy-
házközség múltját, jelenét és – a reformáció 
emléknapjához közeledvén – a fél évezredes 
reformáció Váradot is érintő eseményeit.

Az	első	volt

– A római katolikus egyház berkeiben Lu-
ther Mártonon kívül nagyon sokan mások is 
látták azt, hogy az egyháznak szüksége van 
a megtisztulásra. Nem kimondottan Lutherrel 
értettek egyet, hanem azzal, hogy az egyház-
nak meg kell újulnia. Itt Váradon hét évvel a 
wittenbergi történések után, 1524-ben maga 
Perényi Ferenc püspök szorgalmazza a válto-

zást. Ő később Mohácsnál életét vesztette, így 
nem tudta ezt továbbvinni, az utána jövő püs-
pökök meg nem nagyon törekedtek rá. Vára-
don a reformáció hívei gyarapodtak. A továb-

Sokan gyönyörködnek nagyváradiak 
és idelátogatók is az egykori Körös (ma Tudor 
Vladimirescu) utcán álló evangélikus 
templomban. Az istenháza a XX. század elején 
épült, tervezője Pecz Samu volt, az építkezés 
kivitelezője ifj. Rimanóczy Kálmán.

Az egykori iskola 
újra tanintézetként 
működik

A nagyváradi 
evangélikus 

templom 115 éve 
épült 

Mátyás Attila 
lelkipásztor

Ø
(folytatás a következõ oldalon)
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biakban fontos szerepet játszott a reformáció 
megerősítésében Varkoch Tamás váradi főka-
pitány, Bihar vármegye főispánja, aki a püs-
pökség gubernátora is lett. Ő szimpatizált a 
reformációval, emiatt a császár menesztette, 
de később, amikor Izabella királyné lett Erdély 
helytartója, Varkoch hozzá pártolt, előtte kel-
lett hűségesküt tennie minden erdélyi főne-
mesnek Izabella és fia, János Zsigmond iránt. 
Ez befolyásolta Várad hitéletét: a káptalan hí-
vei bevonultak a várba, és ott akarták kivárni 
az események alakulását, de Varkoch megje-
lent a vár alatt, és kiéheztette a bent tartóz-
kodókat, történt mindez 1557-ben. Pontosan 
tudjuk, hogy a város ekkor teljes mértékben 
evangélikussá vált. Gyakorlatilag 1544-től 
már kimondható, hogy a váradi evangélikus-
ság a teljes lutheri vonalat követi, de maga az 
egyházközség 1557-ből datálódik, és magyar 
nyelvű az egész egyházi tevékenység. Az el-
válás az evangélikus és a református irányzat 
között gyakorlatilag a debreceni zsinat, 1567 
után történt meg. A tordai országgyűlés 1568-
ban kimondta, hogy a négy bevett felekezet, 
a római katolikus, a református, az unitárius 
és az evangélikus szabad gyakorlást élvezhet.

Újjáalakult

– A törökök elűzése után következett mint-
egy száz esztendő, amikor a római katolikus 
Habsburg Birodalomban sem a reformátusok, 
sem az evangélikusok, sem az unitárusok nem 
alakíthattak gyülekezetet – tér át a ma is létező 
közösség létrejöttére Mátyás Attila. – A II. Jó-
zsef által kibocsátott 1781-es türelmi rendelet-
nek köszönhetően – ez kimondta, hogy ahol 
legalább száz család van egy-egy vallás kép-
viseletében, ott gyülekezetet lehet alakítani – 
a váradi evangélikus közösség 1809-ben dön-
tötte el, hogy újraalakul. Még ebben az évben 
az evangélikusok megvásárolták azt a telkes 
házat, mely a jelenlegi templom helyén állt. 
Három évük telt el pereskedéssel, mivel az ak-
kori római katolikus püspök, aki a szolgabírói 
tevékenységet is ellátta, nem akarta az adás-
vételt jóváhagyni. Míg a császárhoz apelláltak 
az evangélikusok, Fidi István és fia, akik a ké-
sőbbiekben felügyelői lesznek a gyülekezet-

nek, kétszer is gyalog mentek el Bécsbe, hogy 
az ügyet képviseljék. Meg is nyerték a pert, 
így kimondhatjuk, hogy a mai gyülekezetet 
1812. augusztus 5-én jegyezték be, és azóta 
folyamatosan működik. 1811-ben egy kicsi 
imaházat építettek toronnyal, az 1902-ig szol-
gált. A jelenlegi templom 11 hónap alatt épült 
fel, tervezője Pecz Samu ismert műépítész, ki-
vitelezője nem más, mint ifj. Rimanóczy Kál-
mán. Érdekes, tőle is kértek tervet, de nem azt 
fogadták el, viszont készségesen ráállt, hogy 
felépítse a templomot.

Az evangélikuság Nagyváradon komoly 
polgári szerepet töltött be, a múlt század ele-
jén több mint 2000 híve volt, zömében ma-
gyarok, de németek és szlovákok is. A szlovák 
származásúak az évtizedek folyamán teljesen 
eltűntek. 1920-ban volt a nagy törés: a gyüle-
kezet, mint a többi magyar egyházbeliek, le-
szakadt az anyaország testéből, és önállósul-
nia kellett. Mivel az erdélyi evangélikus egyház 
szász alapítású, a legtöbb helyen az istentisz-
teleti nyelv kettős vagy hármas volt. Ez a mai 
napig is megmaradt, hiszen Váradon is havon-
ta egyszer tartunk német nyelven szolgálatot, 
ma is van 40-50 német anyanyelvű tagunk. 
Most 610 hívünk van, ebből mintegy 350-en 
járulnak hozzá az egyházfenntartáshoz, de ez 
évente változó. Minden évben van konfirmá-
ció nálunk, idén ketten, de más években hár-
man-négyen konfirmáltak. A templomlátoga-
tás éves átlagban magasabb, mint tíz százalék, 
hiszen nagy egyházi ünnepeken sokan eljön-
nek, de sokkal jobb is lehetne. A gyülekezet 

Foglalkozás közben

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Bölcsődét is fenntartanak a váradi evangélikusok



nítjuk imádkozni őket, egyházi énekeket is ta-
nulnak, hogy a családokat is hit szempontjá-
ból felélénkítsük. Ez a második év, amelyben 
állami támogatást kapunk; az első 16 évet sa-
ját költségvetésből kellett megoldanunk. Há-
rom alappilléren nyugszik gazdasági téren az 
intézmény. A legfontosabb a szülők hozzájáru-
lása. Azt szeretnénk, hogy egy átlagos család 
ide tudja hozni a gyermekét, ne csak a gaz-
dagok, ezért a havi hozzájárulás 270 lej, eh-
hez még hozzájön az étkezés költsége. A má-
sodik tartóoszlop a támogatók testülete, ezen 
a téren külföldi kapcsolatunk létezik, sok a tá-
mogatónk. A harmadik pillér a különböző pá-
lyázati lehetőségek kihasználása. Régebben a 
várostól is kaptunk, ma már nem. Így szinten 
tudjuk tartani az oktatást, az alkalmazottak is 
tőlünk kapják a fizetést. Úgy gondolom, hogy 
most, amikor jóval kevesebb a gyerek, mint 
amennyi kellene, tanintézetünk nemcsak a hí-
veink, de a város magyar lakosságát is szol-
gálja. Bízunk abban, hogy lesz olyan időszak, 
amikor fiataljaink nem lesznek rákényszerülve 
arra, hogy nyugatra menjenek, és kedvük is 
lesz hozzá, hogy gyerekeket neveljenek. Vár-
juk, hogy az Úristen elrendelje nekünk a to-
vábbi létezésünket – fejezte be a tájékoztatást 
Mátyás Attila, a nagyváradi Evangélikus-Lu-
the ránus Egyházközség lelkipásztora.

Beszélgetésünk után együtt tekintettük meg 
a tantermeket. A bölcsődét és két óvodás cso-
portot kerestünk fel, elbeszélgettünk Sziráczki 
Katalin, Deák Melitta és Zsigmond Edina óvó-
nőkkel, a szolgálatos dadákkal. Elfogultság 
nélkül állíthatom, hogy minden a legnagyobb 
rendben van megszervezve, és minden szin-
ten működik. Megtekintettük a konyhát és az 
ebédlőt is, ott is rend fogadott, ragyog minden 
a tisztaságtól.

Deák F. József

A bölcsődében 
minden kényelmet 
megadnak 
az apróságoknak
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50-80 fős magja általában minden vasárnap 
jelen van. Sajnos az evangélikus egyház ke-
beléből a ’90-es években rengetegen távoz-
tak külföldre. Olyan kétszáz, de talán több is 
azoknak a híveknek a száma, akik kivándo-
roltak. A gyülekezet létszámához képest most 
nagyon kevés az újszülött. Visszanéztem a sta-
tisztikát, és voltak olyan évek, amikor 90-100 
keresztelő is volt. Van szórványgyülekezetünk 
Szalontán, ott havonta tartunk istentiszteletet.

Bölcsőde	és	óvoda

– A bölcsőde és az óvoda azóta működik, 
amióta hivatalosan is visszakaptuk az egyko-
ri iskola épületét. Az 1907-ben épült – foly-
tatja a beszámolót a tiszteletes. – Az evangé-
likus gyülekezeteknek Erdély-szerte iskolájuk 
is volt. A váradinak is, 1804 és 1949 között 
működött, elemi iskola volt. Akkor elvették, 
1999-ben kaptuk vissza, és az volt a célunk, 
hogy az épület tanügyi rendeltetését visszaad-
juk. Átgondoltuk, milyen magyar nyelvű ok-
tatásra van szükség a városban. Mivel akkor 
egyetlen egyházi magyar óvoda sem létezett, 
éreztük, hogy ennek létjogosultsága van. Ez 
be is bizonyosodott, mert létszámhiánnyal 
azóta sem küszködtünk. 2000-ben indult az 
óvoda három csoporttal, azóta már bölcsődei 
csoport is van, közel 90 gyerek jár ide. Min-
den óvodai csoportban van egy-egy óvónő és 
dada, két kisóvónő; a bölcsődében hárman 
vannak. Az intézményben az alapnyelv a ma-
gyar, de hetente van nyelvoktatás. Románból 
az iskolába menést igyekszünk elősegíteni, és 
a szülők kérésére németet és angolt is okta-
tunk. 2009 óta államilag akkreditált taninté-
zet a mienk, emellett rendszeres vallásoktatást 
is ad. Azt szeretnénk, hogy a gyerekek már 
kicsi korukban tudjanak az Úristenről; megta-

Az egyik óvodás 
csoport Deák 
Melitta óvónővel
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A fából faragott alkotás eleje kézben tartott 
szívet ábrázol, alatta a kálvini jelmondat: „Szí-
vemet égő áldozatul neked adom, Uram”. A 
hátoldala szintén kézben tartott szívet ábrázol, 
alatta „A reformáció 500. évében. Egyedül Is-
tené a dicsőség” felirattal. Az emlékmű felső 
központi része lángszimbólumot ábrázol. Al-
kotója a monospetri illetőségű Szabó	István, 
ismert és elismert fafaragó művész.

A margittai református közösség ezzel az 
emlékművel akart tisztelegni a reformáció fél 
évezredes évfordulója előtt. Az avatóünnep-
ségre elfogadta a meghívást Csűry	 István, 
a Királyhágómelléki Református Egyházkerü-
let püspöke, valamint Derencsényi	 István, 
a Tiszántúli Református Egyházkerület lelké-
szi főjegyzője. Igehirdetésében Csűry püspök 
hangsúlyozta, hogy a reformációnak nagyon 
sokat köszönhet nemzetünk. Szónoklatának 
alapigéjét János evangéliuma 12. részének 
12–19. verseiből vette. Gratulált a margittai 
református közösségnek, mely emléket állí-
tó, erős, jövőképet hordozó közösség. „Jó lát-
ni, hogy a margittai gyülekezet gyarapodik és 
megtölti templomát.”

A püspök után a házigazda, Kovács	Gyula 
lelkipásztor lépett az úrasztalához, és beszédét 
a 25. zsoltár 1-2. versére alapozta. Örömét fe-
jezte ki, amiért ilyen szép számban egybegyűlt 

Az ünnepi 
istentiszteleten. 
Az első sor 
közepén az alkotó, 
Szabó István

A reformáció fél évezredes évfordulójára állítottak 
emlékművet

Csűry István királyhágómelléki püspök a szószéken

A reformáció emlékművét 
avatták fel Margittán
A margittai műemlék református templom kertje 
Petőfi és Ady mellszobrának, világháborús 
emlékműnek, fala pedig emléktábláknak 
ad otthont. Október havában a reformáció 
500. évfordulójának jegyében újabb emlékművet 
állítottak a templom bejáratának közelében.



a közösség az avatóünnepségre, majd a refor-
mációt méltatta: „Értéket adott ennek a világ-
nak, a reformáció Isten műve, ami által meg 
akarja tartani az ő Anyaszentegyházát. A re-
formáció a Szentíráshoz való visszatérés, Is-
ten igéjének magyarázása mindenkinek saját 
anyanyelvén. A Biblia szövegének anyanyelv-
re való fordítása és nyomtatása, mindenki szá-
mára elérhetővé tétele.”

Jelen voltak az ünnepségen a már említet-
teken kívül a debreceni Kossuth utcai gyü-
lekezet küldöttei, Cseke Attila szenátor, az 
RMDSZ helyi és körzeti, valamint az intézmé-
nyek és civil szervezetek vezetői. Az igehirde-
tés után a református énekkar és a Mi Kis Kó-

rusunk adott elő az alkalomhoz illő énekeket, 
Ifj. Kiss Imre és Lőcsei Erzsébet pedig sza-
valattal színesítette az eseményt. Záróének-
ként a gyülekezet a Szózatot énekelte, majd 
a templomkertbe vonultak, az emlékmű előt-
ti térre. Kovács Gyula lelkipásztor elmondta 
az emlékmű állításának előzményeit, majd be-
mutatta röviden az alkotást és az alkotót, kö-
szönetet mondott továbbá annak a vállalkozó-
nak, aki az emlékmű teljes költségét magára 
vállalta.

Avatóbeszédében Derencsényi István is 
méltatta a margittai református közösséget. 
Az alkotásról azt mondta, időálló nemcsak az 
anyaga miatt, hanem a kálvini idézetben meg-
fogalmazott gondolat által is, „mely sok év-
század próbáját kiállta”. Hangsúlyozta, hogy 
az emlékművek nemcsak esztétikai igényeket 
vagy történelmi elvárásokat elégítenek ki, fő 
feladatuk ugyanis az emlékezés ébren tartása. 
Szükség van az ilyen és ehhez hasonló me-
mentókra.

Az emlékművet Csűry István, Derencsényi 
István és Kovács Gyula leplezte le. A beszé-
dek között Kocsis Alexa szavalata hangzott el. 
Cseke Attila szenátor is megosztotta a hall-
gatósággal ünnepi gondolatait. A reformá-
ció egyetemes értékeiről úgy tartja, azok a re-
formátus felekezeten túl az összes többinek is 
hasznot hoztak, hiszen a magyar nyelv fejlő-
dését és kiterjesztését, az erdélyi szellemiséget 
eredményezték Erdélyben és a Partiumban 
egyaránt. Beszédét stílszerűen Luther Már-
ton-idézetekkel fejezte be.

Az ünnepség a templomkertben püspöki 
áldással és nemzeti imánk éneklésével zárult. 
A margittai magyarság összetartását híven 
példázza az a tény, hogy bár a reformátusok 
avattak emlékművet és ünnepelték a közelgő 
évfordulót, igen sokan voltak jelen más feleke-
zetekből is.

Szőke Ferenc

Az emlékmű 
leleplezése

Derencsényi István 
avatóbeszéde
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A Mi Kis Kórusunk 
is szolgált

A Margittai 
Református 

Egyházközség 
énekkara
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Az „ugartörő” Kornya 
Mihályra emlékeztek

Sorra érkeztek a bihardiószegi baptista gyü-
lekezet tagjai és a távolról jött vendégek a te-
lepülés főutcáján. Az imaház előtti gyepen fú-
vósok hirdették, ünnep van. Emberre jöttek 
emlékezni, Istennek adva dicsőséget a szol-
gálatba állításáért, azért, hogy olyan munkást 
adott az ő szőlőskertjébe, akit semmilyen ne-
hézség, nélkülözés, gyalog megtett több ezer 
kilométer sem tántorított el az Ige tiszta és 
sallangmentes hirdetésétől. Újkori reformá-
tor volt ő, akiből manapság ismét elkelne né-
hány a gyakorta önmagával meghasonlott ke-
resztény közösségekben. Egyetlen kincse volt, 
a tarisznyájában mindig magával hordott óri-
ás méretű Bibliája. Kornya Mihályt az ese-
ményen jelen lévő dr.	Mészáros	Kálmán, 

a Magyarországi Baptista Egyház Történel-
mi Bizottságának elnöke úgy jellemezte, hogy 
több volt, mint úttörő, hisz valójában ugart 
tört ő, a nyakas, magyar lelkek ugarát.

Ki	is	volt	Kornya	Mihály?

Parasztapostolsága a józan paraszti gondol-
kodásra utal, nem pedig a kifejezés másrétű 
értelmezésére, hisz bármikor, bárhol kapásból 
idézte a Szentírásból a témához éppen odaillő 
részeket. Nagyszalontán született 1844. febru-
ár 22-én. Még aprócska gyermek volt, amikor 

A fúvószenekar hol erősebb, hol lágyabb 
dallamokkal remegtette az őszies csendet. 
Tűzpiros falevelek libbentek alá az édeskésen 
egyhangú vasárnap délutánon. A száz 
esztendeje elhunyt Kornya Mihályra, az úttörő 
„parasztapostolra” emlékeztek Bihardiószegen 
október közepén.

Pardi Félix, Kiss 
Zoltán a diószegi 
imaházban

Kornya Mihály portréja a misszionárius székén



édesapját elveszítette. Fiatalon munkába állt a 
Patai-tanyán, aztán négyes fogatot hajtó pa-
rádés kocsissá lett az idők folyamán. Később 
saját gazdálkodásba kezdett, majd 23 évesen 
megnősült, s Pataki Zsigó Máriától hét gyer-
meke született. Gyermekei közül többen ko-
rán meghaltak, mindössze ketten élték túl őt. 
Kornya 1890-ben megözvegyült, majd újabb 
házasságot kötött az általa bemerített özvegy 
Tóth Máté Zsuzsannával, s az élete végéig hű-
séges társa maradt.

Harmincegy évesen Novák Antal bibliaárus 
bizonyságtétele révén megtér, élete új fordu-
latot vesz. Keresztelkedésének pontos ideje is 
ismert: 1875. augusztus 26-án hajnali 3 óra-
kor merítkezett be Gyulán a Fehér-Körösbe. 
Két év múlva felhatalmazást nyert arra, hogy 
keresztelhessen és kioszthassa az úrvacsorát. 
Feljegyzések szerint Nagyszalontán több hívő 
volt, mint Budapesten, Kolozsváron és Bras-
sóban együttvéve. Amerre járt, gombamód 
szaporodtak a megtért csoportok, legalább-
is a külső szemlélőnek úgy tűnhetett; valójá-
ban sok megpróbáltatás állt e mögött, ám eze-
ket mindenkor felülírta az isteni kegyelem. A 
parasztapostolt gyakorta üldözték, csúfolták, 
megalázták.

Mai szemmel sokak számára szigorúnak 
tűnő előírásoknak kellett megfelelnie annak, 
aki Kornya nyomán baptistává akart lenni: le 
kellett mondania a dohányzásról, az italozás-
ról, a kártyajátékokról, a csúnya beszédről, és 
számot kellett adnia bibliaismeretéről. Aki há-
rom alkalommal indokolatlanul távol maradt 
az istentiszteletről, azt megrótták, s ha nem 
változtatott magatartásán, kizárták a közös-
ségből. Mindezek ellenére újabb és újabb gyü-
lekezetek születtek, mert Isten szava teremtő 
erőként hatott.

Más felekezetek vezetői nem mindig nézték 
jó szemmel az újfajta missziós munkát. Példá-
ul dr. Erőss Lajos korabeli református püspök 
magához hívatta Kornyát: „Miért vágja a sar-
lóját az én búzámba?” – tette fel neki a kér-
dést. Nem tudni a beszélgetés folytatását, de 
a püspök bölcsességére vall, hogy a diskurzus 
végére egyetértésre jutottak, és attól kezdve 
Kornya Mihály zavartalanul végezhette egy-
házépítő munkáját Debrecenben és környé-
kén. Később székhelyét Nagyváradra helyezte 
át, majd Bihardiószegről folytatta szerteágazó 
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Márványba vésett 
emléket állítottak 
a száz éve elhunyt 

prédikátornak

Az emléktábla 
leleplezése

Dr. Mészáros 
Kálmán

Ø
(folytatás a következõ oldalon)
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munkáját az Érmellék falvaiban. Pest megye 
területén, Bihar és Szilágy megyében alakul-
tak meg egymást követően a baptista közös-
ségek, Arad megyében pedig a románok kö-
zött – tolmács segítségével – fejtett ki hittérítő 
munkát. 1917. január 3-án fejezte be földi pá-
lyafutását, melynek során 328 alkalommal 
végzett bemerítést, 11 000 személyt keresz-
telt meg.

Ünnepi	istentisztelet	
könyvbemutatóval

A diószegi baptista imaházba bevonulók 
szép rendben elfoglalták helyüket, majd Kiss 
Zoltán, a gyülekezet lelkipásztora név szerint 
köszöntötte az ünnepségen megjelent egyházi 
vezetőket, lelkipásztorokat. Mados	Attila, a 
község polgármestere üdvözölte a közösséget, 
méltatta Kornya Mihály példaértékű életútját, 
egyúttal megígérte, ha a közösség igényli, ak-
kor támogatni fogja, hogy az imaház mellet-
ti utcát Kornya Mihályról nevezzék el. A je-
len lévő egyházi személyiségek többsége rövid 
igehirdetések formájában méltatta a száz éve 
elhunyt prédikátor munkásságát, azt az Isten-
től kapott kegyelmet, amit általa nyertünk. 
Kiemelték: „Ünneplésünkkel nem az embert 

akarjuk felemelni, hanem azt az értéket, amit 
képviselt.”

Az együttlét ünnepélyességét emelte az 
egyházi kórus éneke, valamint a gyülekezet 
élén 57 évig szolgált Zsisku	 Lajos bizony-
ságtétele. Ez alkalomból mutatták be Kele-
men Sándor Tomi Kornya Mihály és családja 
származástörténete című könyvét. A szerző 
elmondása szerint ez egy sorozat első köte-
te. Ugyancsak bemutatták a Kiss László és 
Borzási István tollából született, Erdélyi ma-
gyar baptista missziótörténet című munkát.

Az ünnepi igehirdetés feladatát Pardi	Fé-
lix, a Romániai Baptista Gyülekezetek Szö-
vetségének elnöke vállalta, azután pedig a je-
lenlévők az imaház elé vonultak, ott Veress	
Efraim missziókerületi elnök szavait követő-
en leleplezték a Kornya-emléktáblát. Az ese-
ménysor zárásaként a templomkertbe vonul-
tak a hívek, és ott Kornya Mihály sírjánál Kiss	
Lehel, az Erdélyi Baptista Egyház Történelmi 
Bizottságának elnöke mondott igei fogantatá-
sú beszédet, majd fúvószenei kíséret mellett 
megkoszorúzták az „ugartörő” nyugvóhelyét.

Mire távoztak az emlékezők, már csordo-
gált a délután, hosszan hunyorított a Nap, a 
temetőkert fölött lágy szellőként átsuhant az 
Isten.

D. Mészáros Elek

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Az „ugartörő” Kornya Mihályra emlékeztek

Egy sorozat első 
darabja

Az Erdélyi 
magyar baptista 
missziótörténet 
is kikerült 
a nyomdából



Pogány jelkép 
a reformáció ünnepén

Zavarodott világunkban hiteles értékmuta-
tóként a keresztény, keresztyén egyházak sem 
jeleskednek. Eddig is számtalan jelét adták a 
pogány ősi magyar hitvilág és a keresztény-
ség összemosásának. Több református temp-
lomban fellelhetők ősi pogány jelképek, ame-
lyek tagadhatatlanul nemzeti múltunk részei, 
de semmiképpen sem egyeztethetők össze a 
Biblia tanításaival. Éppen ezért inkább elszo-
morító, mintsem lélekemelő az október köze-
pi érmihályfalvi turulszobor-állítás, amelyet a 
reformáció 500 éves jubileumi eseménysoro-
zatának részeként harangoztak be. Vajon az 
500 évvel ezelőtti reformátorok hogyan viszo-
nyulnának mai utódaik táltosidézéséhez?

A szobor leleplezése előtt istentisztelet-
re került sor. Az eseménysor egyik vonulata 
a magyarok ősi madarának történetére volt 
alapozva, ugyanakkor gondjaink, sérelme-
ink megoldásaként a Jézushoz való odafor-
dulást is szorgalmazta Forró	László egyház-
kerületi főjegyző. Házigazda lelkipásztorként 
Balázsné	Kiss	Csilla megköszönte az igei 
szolgálatot, majd további ismertetőt tartott az 
eredetmondáról, nem kevesebbet állítva, mint 
hogy a turulmadár Istentől kapott segítője a 
magyaroknak. A vallásórás gyermekek vers-
összeállítással szolgáltak, majd Balázs Borbála 
elénekelte a Tartsd magad, nemzetem című 
dalt.

A templomkertben a kőmadár mögött a he-
lyi és székelyhídi hagyományőrző íjászok áll-
tak díszőrséget, fiatalok szavalata hangzott el. 
Tiba	István balmazújvárosi KDNP-s ország-
gyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet; 
egyebek mellett a magyarság kimagasló jellem-

vonásait domborította ki olyan vélekedésekre 
hagyatkozva, amelyeknek nincs tudományos 
alapjuk. Kovács	Zoltán, az Érmihályfalvi Re-
formátus Egyházközség főgondnoka a helyt-
állásból követendő példát adó helyi személyi-
ségekről szólt, a Bernáthokról, a mártírhalált 
halt Sass Kálmánról, visszanyúlva egészen a 
Turul nemzetségig.

A szobor leleplezését követően a honfog-
lalás kori hagyományokat őrző íjászok harci 
kiáltása hangzott fel, majd a református lel-
kipásztorok áldották meg a pogány jelképet 
mint nemzeti ereklyét. A reformációra emlé-
kezve megidéződik a kereszténység előtti kor-
szellem.

D. M. E.

Turulmadár szállt október közepén 
az érmihályfalvi református templomkertben 
kialakított nemzeti összetartozás emlékhelyére. 
A szent koronán álló fehér kőmadarat – 
a marosvásárhelyi Miholcsa József alkotását – 
papi áldás kíséretében avatták fel.
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Szoboravató ünnepség a templomkertben
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Pásztorra talált Margittán 
a baptista közösség

Dóczi Tibor a Székelyföldön, Gyergyó-
szent miklóson született ikergyerekként 1982-
ben. Emlékei szerint szülei elég rossz házas-
ságban éltek, a válás gondolata is felmerült. 
Édesapja kicsapongó életet élt, de istenkere-
ső ember volt. Különböző gyülekezetekbe járt, 
míg végül a baptista közösségben megtalálta 
az utat, amit keresett. Ettől kezdve sokat válto-
zott, rendszeresen járt a közösségbe, hűséges 
lett feleségéhez, abbahagyta az ivást, nem volt 
agresszív. Felesége, látva férje óriási változá-
sát, úgy döntött, elmegy abba a gyülekezetbe, 
mely ezt a változást előidézte. Ő is megszeret-
te az ottani hangulatot, igehirdetést, és együtt 
járt a férjével a közösségbe, családi életük is 
helyrejött. Gyermekeiket is magukkal vitték, 
így váltak ők is hithű baptistává. Dóczi Tibor 
iskoláit Maroskeresztúron kezdte, majd Ma-
rosvásárhelyen járt szakközépiskolába, finom-
mechanika szakon. Ott érettségizett, utána 
a kertészeti főiskolán folytatta tanulmányait, 
2005-ben diplomázott mint kertészmérnök.

– Hogyan válik egy kertészmérnök baptis-
ta lelkipásztorrá?

– Ez a történet visszanyúlik középiskolás 
koromba. Fiatalként én is jártam a magam 
feje után, kezdtem belemerülni a kicsapon-
gó életbe. Egyszer elmentem egy keresztyén 
táborba, ott láttam, hogy a baptista fiatalok 
visszafogott életvitellel is igazán boldogok. 
Próbáltam én is keresztényi életet élni, és va-
lahol belül már motoszkált bennem az, hogy 
lelkipásztor legyek. Mindemellett a kertésze-

ti főiskolát választottam, mert a növényeket 
is nagyon szerettem. A főiskola után egy évig 
Angliában, egy bibliaiskolában tanultam, ott 
végleg kikristályosodott bennem, hogy en-
gem az Úr lelkipásztornak hívott el. Hazatér-
tem után, 2006-ban sikeresen felvételiztem a 
nagyváradi Emanuel Baptista Egyetemre, és 
2010-ben diplomáztam.

– Gondolom, ezzel ön is megtalálta azt az 
utat, amit keresett. Hol kezdte el a szolgá-
latot?

– Meghívtak Sepsiszentgyörgyre lelkipász-
tornak, örömmel elfogadtam. Közben 2013-
ban megnősültem. Feleségem sürgősségi 
szakorvos, jelenleg a legszebb hivatást tölti be, 
gyermekeinket neveli. Három kislányunk van, 
a legidősebb három, a legkisebb féléves. Szü-
letési sorrendjükben: Virág, Zonga és Kamilla. 
Emellett a feleségem nagyszerű segítőtársam 
a munkámban is. Margittára 2017 tavaszán 

A margittai magyar baptisták majdnem fél 
évtizeden át helyi lelkipásztor irányítása nélkül 
gyakorolták hitüket. Sokáig kutakodtak, kerestek, 
míg végül Dóczi Tibor személyében megtalálták 
pásztorukat, s ő el is fogadta meghívásukat. 
Befogadó, szerető közösségre talált Margittán, 
megszerette a helyet, és ma már otthonának 
tekinti.

Az október 6-i ökumenikus istentiszteleten
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kaptam a meghívást. Egy ideig vívódtunk, 
mert szerettünk Székelyföldön lenni, de vé-
gül megértettük, hogy ide küldött bennünket 
az Isten, és elfogadtuk a felkérést. Augusztus-
tól kezdtem el a baptista lelkészi feladatok el-
látását Margitta városában. Nagyon kedvesek 
itt az emberek, szeretünk itt lenni. Ameddig a 
közösségnek és a városnak hasznára tudunk 
lenni, maradunk.

– Elégedett a gyülekezettel, a körülmé-
nyekkel?

– Szeretettel jöttünk, és úgy fogadtak ben-
nünket. Elégedett vagyok a gyülekezettel, de 

van még rengeteg feladat, amit teljesíteni kell. 
A gyülekezetet mindenképpen fejleszteni sze-
retnénk. Ennek három szakasza van: nagy-
takarítás közösségi szinten, építkezés és ter-
jeszkedés. A nagytakarítás azt jelenti, hogy 
életünkből mindent, ami nem Isten szerint 
van, ki kell küszöbölni. El kell hagyni a ká-
ros szenvedélyeket és a bűnöket. Ezután lehet 
építkezni, főleg lelkileg. Fontosnak tartom az 
ifjúság nevelését, ezért ifjúsági órákat fogunk 
tartani és közös kirándulásokat szervezni, me-
lyeken a szórakozás mellett lelki üzenetet is 
közvetítünk. Az iskolások hittanoktatását va-
sárnaponként az imaházban oldjuk meg. Hi-
dakat szeretnénk építeni a város felé, ezek 
lelki tanításban vagy akár délutáni iskola for-
májában testesülnének meg. A lelki mellett a 
fizikai környezetet is úgy kell kialakítanunk, 
hogy az emberek szívesen járjanak az imaház-
ba, jól érezzék ott magukat.

– Kérem, beszéljen a terveiről!
– A fő célom az, hogy Isten tanítványaivá 

váljanak a margittai és a környékbeli magyar 
baptista hívek, szeretném, hogy a gyülekezet-
ben még inkább megnyilvánuljon Isten jelen-
léte, az emberek ébredjenek rá bűneikre, és 
szabaduljanak fel ezek terhei alól. Keresem a 
közös hangot a fiatalokkal, hogy ne csak lel-
készük, hanem barátjuk is legyek. Az imahá-
zon kívül, a hétköznapi életben is igyekszem 
minél több időt együtt tölteni velük. Emellett 
a fiatalokkal és az idősebbekkel együtt szeret-
nénk vasárnaponként, istentisztelet után kö-
zös ebédet szervezni.

– Hány hívet számlál közösségük?
– Jelenleg 70-80 úrvacsorázó tagunk 

van, őket általában 40 hozzátartozó kísé-
ri el az istentiszteletekre. Ők azok, akik nem 
merítkeztek még be, de járnak az imaházba, 
vagy még gyerekek. A bemerítkezés (keresz-
telkedés) nem korhoz kötött, kérésre történik. 
Híveink ezzel válnak teljes jogú taggá, és et-
től kezdve vehetnek úrvacsorát. Egy átlagos 
vasárnapon 40-60 személy van jelen az is-
tentiszteleteken. Ezt én jó aránynak tartom, 
de szeretném, ha még többen lennénk. Azért 
imádkozom és szolgálok, hogy itt Margittán 
és a környéken az emberek élő kapcsolatba 
kerüljenek Jézus Krisztussal, megtapasztalják 
Isten szeretetét és munkáját életükben. Szü-
lőföldjükön maradva az evangélium élő re-
ménységét adják át másoknak is, ez a legna-
gyobb küldetése az Istenben hívő embernek.

Szőke Ferenc

A Dóczi család

A margittai 
baptista imaház 
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Rajtvonalon

Véletlenül, habár hasonló konok meggyő-
ződéssel állítják mindketten, hogy véletlenek 
márpedig nincsenek. Egyetértek. Leszögez-
tük ezt már a beszélgetés elején, végig meg 
is maradt a közvetlen, nyílt, őszinte hang. Na-
gyon jólesett két „egy húron pendülő” fiatal 
mindenféle póztól mentes szavait hallgatni pá-
lyaválasztásról, a tanulóévek örömeiről és gö-
röngyeiről, valamint arról, mit várnak, mit 
szeretnének elérni a közeli és a távolabbi jö-
vőben.

A megszokott indító kérdésre, arra, hogyan 
döntöttek a színészi pálya mellett, eléggé kü-
lönböző választ adtak. Trabalka	 Cecília 
szegedi születésű, és elmondása szerint már 
gyermekkorában elhatározta, színész lesz. So-
kat járt színházba, nagyon szerette mindazt, 
amit a színpadon láthatott: prózai darabokat 
csakúgy, mint az operát vagy operettet. Első, 

talán legmaradandóbb élményének Csehov 
1999 táján látott Platonovját tartja, Telihay 
Péter rendezésében. Később színjátszózott is, 
azaz a szegedi fiatalok jó nevű csapatában, 

A Szigligeti Színház két legfiatalabb tagja, 
Trabalka Cecília és Sebestyén Hunor 
a rajtvonalon állnak: a fiatalember második 
évadját kezdi, az ifjú hölgy az elsőt. Tanulmányaik 
során két alkalommal is egy közösséghez 
tartoztak – először a marosvásárhelyi egyetem 
első évén, majd ugyanott a mesterin. Most pedig 
a nagyváradi társulatnál.

A Szentivánéji álom 
Hermiájaként

Trabalka Cecília és 
Sebestyén Hunor 

a nagyváradi 
társulat legújabb 

tagjai

A Szentivánéji 
álomban Mihály 

Szilárddal



zik, a választott szak nem is igazán az, amivel 
egész életen át foglalkozni akarnak – látható-
an szívesen válaszol, csak helyesbíti a kérdést 
mondván, hogy nem csalódásról van szó az ő 
esetében, hanem megtorpanásról. Első év vé-
gén ugyanis azt érezte, mindenképpen szük-
sége volna változásra, sikerült is másodévre 
átigazolni Kolozsvárra, ami nagyon feltöltötte.

Cecília figyelmesen hallgatja Hunor szavait, 
és amikor átveszi a szót, kiderül, nála az egye-
tem befejezésekor jelentkezett a kétely, hogy 
vajon jó lesz-e, amit ő egész életen át csinálni 
fog. És azóta is gyakran érzi, tulajdonképpen 
folyton megvan benne a kételkedés.

az Egyetemi Színházban szerepelt. Hallotta, 
hogy Marosvásárhelyen nagy hagyományú 
színi egyetem van, elhatározta, megpróbálja 
ott. Sikerrel járt.
Sebestyén	 Hunor székelyudvarhelyi, a 

kamaszkori pályaválasztási tervei a sport és a 
film világa közt feszültek, de középiskolásként 
a Vitéz Lelkek diákszínjátszó csoportban ját-
szotta Rómeót és A dzsungel könyvében Ká 
szerepét. „Innen nehéz volt nem színésznek 
menni”, zárja le a gondolatsort. A pályaválasz-
tók első-másodéves kori csalódásával kapcso-
latos érdeklődésemre – amikor sokan úgy ér-
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Ø
(folytatás a következõ oldalon)

A TwiLike című 
marosvásárhelyi 
előadásban 
Trabalka Cecília 
játszotta Esztert 

Sebestyén Hunor 
Eduárd szerepében 

az Aranyóra c. 
darabban

Friss szerepe 
Boy a Kapufa 
és öngólban

Szereplő 
volt a Trónok 
arca casting 

előadásban is
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Miért, hogyan jött képbe Nagyvárad, Sze-
ged, Székelyudvarhely, Marosvásárhely és Ko-
lozsvár közben vagy dacára? Válaszuk ezúttal 
hasonló: Cecília elmondása szerint Váraddal 
kapcsolatosan került „olyan kommunikációs 
közegbe, ami kifejezetten ösztönözte a válasz-
tást”, Hunort pedig, aki végzés után egy évig 
a vásárhelyi Spektrum társulatban játszott, 
a váradi színház találta meg egy szerepre: a 
Buborékok Róbert szerepére. Felajánlották a 
maradást, de a Spektrumnál kitöltötte az egy 
évet, és azután jött vissza. Jó döntésnek tart-
ja, bejött neki a változás, sőt érzése szerint ki-
fejezetten feldobja. Cecília is nagyon jól érzi itt 
magát, örül, hogy itt lehet.

Hasonlóan vélekednek a társulati fogad-
tatásról is, mondhatni egyhangúlag örömet 
éreztek, abszolút pozitív hozzáállást, amit vég-
eredményben természetesnek tartanak, hisz 
minden társulatban szükség van fiatalokra. 
Sławomir Mrożek Tangó című darabjának na-
gyon jól sikerült váradi változatában mind-
ketten játszanak, és az évad soron következő 
munkáiban is részt vesznek. Ennek kapcsán 
érdekelt, nem riasztotta-e el őket ez a „mély-
vízi” munkarend, de válaszuk ismét hasonló 
volt: így van rendjén, hogy dolguk legyen, hisz 
nincs sok fiatal a társulatnál. Cecília azt is hoz-
zátette, szerep körüli „tolongásra” eddig nem 
került sor, reméli, nem is fogja őket hason-
ló utolérni, s ha netán egyszer mégis, akkor a 
már most meglévő csapatszellem biztosan se-
gíteni fog megoldani.

Innen már egyenes út vezetett a szerepál-
mok felőli kérdezősködéshez, Hunorral még 

viccelődve is, hogy aki diákszínjátszóként Ró-
meót alakíthatta, álmodozhat-e még másról? 
Azonnal rávágta, szívesen eljátszaná újból, de 
ha Rómeót nem, hát van annyi csodálatos fér-
fiszerep, igazán nem lehet oka panaszra. Szá-
mára a legfontosabb, hogy a felkínált szerep-
ben megtalálja önmagát, mert csak akkor jön 
létre az igazi kommunikáció, ami majd a né-
zőre is erősen hatni fog. Cecília véleménye, 
hogy a színház, a színjátszás épp változóban, 
átalakulóban van, a közönség is alakul, a szí-
nésznek is változnia szükséges, ezért számá-
ra nem egy-egy darab stílusa a mérvadó, és 
kiemelni sem szeretne egy-egy vágyott szere-
pet, de reméli, pályája során sok jó emberi ta-
lálkozásban lesz része, mind szerepek, mind 
emberek viszonylatában.

A jövőjüket Nagyváradhoz kötődően képze-
lik-e el, vagy esetleg máris tervezik a tovább-
lépést? – kérdeztem. Ők pedig frappánsan vá-
laszoltak: Hunor kapcsolódott Cecília előző 
gondolatához, a változáshoz, és azt mondta, 
amíg jól érzi magát, mindenképpen marad, 
s ha bármi lényegbevágóan változni fog, ak-
kor az majd úgyis kialakul. Cecília „épp meg-
érkezni próbál”, vagyis elmenésre nem gon-
dol, de annyi minden történhet időközben, 
hogy abban bízik, mindig elég bátor lesz, ami-
kor szükség lesz a változtatásra. Elhamarkod-
ni nem szeret semmit, egy-egy helyzetet sok 
minden befolyásol, a megfontoltság talán ké-
sőbb is segíteni fogja.

A két fiatal művész lelkesedése egyértelmű-
en meggyőzött, örülnek a váradi jelenlétük-
nek, a közönséget elfogadónak és befoga-
dónak tartják. Hunor külön kiemelte, hogy 
boldog, amikor a néző szemében ugyanazt az 
érzést látja, mint az ő színpadi figurájáéban, 
mert ez az igazi találkozás az újjal, a még nem 
ismerttel, ez az igazi közös munka a színész és 
a néző között.

Molnár Judit

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Rajtvonalon

A főiskolán Varró 
Dániel darabjában, 
a Líra és Epikában 

ő volt Kroki

Edek szerepében 
a Tangóban
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Egyes család- 
és keresztnevek 
helyesírása
Tanítványaim füzeteit javítva s a körü-

löttem megszólaló felnőttek beszédét 
hallgatva olykor arra figyelek föl, hogy 

egyes – főleg nemesi eredetű – családok nevét 
helytelenül írják vagy ejtik ki. Gyakorta így jár 
a „legnagyobb magyar”, azaz Széchenyi Ist-
ván. Nevében az első é-n vessző szerepel, ám 
a másodikon nem. Sajnos, gyakorta halljuk 

így emlegetni: Széchenyi, noha 
valójában két é hangot kell kiej-
tenünk.

A teljesség érdekében ide ik-
tatom, hogy e terebélyes család 
némelyik tagja a második ma-
gánhangzóra is ékezetet tesz: 
Széchényi. Közéjük tartozott az 
1911-ben nagyváradi római ka-
tolikus püspök, Széchényi Mik-
lós.

Még egy XIX. századi magyar 
politikus nevét mondogatjuk az 

1848-as forradalommal kapcsolat-
ban, az első forradalmi miniszterelnök 

volt ő; így írjuk: Batthyány Lajos. Kiejtése 
így történjék: Battyányi!

Folytassuk e századbeli közismert, de leg-
alábbis gyakorta emlegetett családokkal! 
Br. Eötvös József (olvasd: ötvös), Beöthy 
Ödön (böjti), Dessewffy (dezsőfi), Paál (pál), 
Cholnoky (csolnoki). Arany János balladái kö-
zül emeljük ki Zách Klára énekét, aminek ki-
ejtése zács.

Időnkkel takarékoskodva térjünk át néhány 
XX. századi híresség y-nal végződő nevének 
megörökítésére és beszédünkbe iktatására. 
Ilyen az Erdélyből származó Áprily Lajos ne-
vének gondot okozó kiejtése. Valójában nem 
ez volt az ő eredeti neve, azonban miután köl-
tőként híre támadt, annak a hónapnak a meg-
örökítését vállalta magára, amikor született. 
Így az áprilisból Áprily lett. Fia is költő volt, 
ámde édesapja művésznevét ő nem vette át. 

Családja ősi örökségéhez ragaszkodva Jékely 
Zoltánként közölte verseit. Nála is a végső ly 
li-nek mondandó! Hasonló a drámaíró Háy 
Gyula esete. Az y itt is i. A Nagyszalontához 
közeli Gyulaváriban született a világhírűvé vált 
fizikus, csillagász, Bay Zoltán. A végső ipszi-
lon ji-nek olvasandó. Ellenben teljesen más 
megoldással találkozunk a XX. század világhí-
rű magyar zeneszerzője, Kodály Zoltán családi 
nevének említésekor. Őt nem kodálinak, ha-
nem kodájnak nevezzük, vagyis az ly átalakult 
j hanggá. Hasonló a helyzet a Zuboly, Korbuly 
családokkal is.

A magyarság történelmének tanulmá-
nyozásakor efféle gondokkal és megoldá-
sokkal szembesülünk. Thökölynek írjuk, ám 
tököliként emlegetjük. Pray-kódexről taní-
tunk, de mindenképpen prajiként ejtjük ki 
első felfedezőjének a nevét.

Azt tapasztalom, hogy a keresztnevekkel, 
más szóval a személynevekkel nem tévedünk 
oly gyakran, mint a föntebb említettekkel. 
Azonban néhány helytelenségről mindenkép-
pen szólnom kell. A leggyakoribb bizonytalan-
ság az idegen – német, angol – eredetű sze-
mélynevek esetében mutatkozik. Alice helyes 
magyarsággal Aliz. Ne írjuk th-val a követke-
zőket: Artúr, Berta, Edit, Judit, Jonatán. Ezek 
és társaik th nélkül szerepelnek.

Sajnos, akadnak, akik úrhatnámságból 
Babyt, Bettyt, Jolyt, Fannyt, Gabyt, Kittyt 
kanyarintanak az i helyett. Olykor a becene-
vükkel előkelősködő személyek is: Mary, Iby, 
Emy, Vily. Ők nem tagjai a magyar népközös-
ségnek?

Tanácsaim ekképp összegezhetők: a közis-
mert történelmi neveket, hasonlóan az írókét, 
feltalálókét, nem feledkezve meg a kereszte-
léskor adottakról, helyesen vessük papírra! Bi-
zonytalanságunk esetén kérdezzük meg a ná-
lunk okosabbakat, tájékozottabbakat!

Dánielisz Endre

politikus nevét mondogatjuk az 
1848-as forradalommal kapcsolat-

ban, az első forradalmi miniszterelnök 
volt ő; így írjuk: Batthyány Lajos. Kiejtése 
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Feltöltődni jön 
vidékünkre a táncos

– Hogyan és mikor ismerkedett meg a 
néptánccal, a hagyományőrzéssel?

– Nagyon régen volt már. Ha jól emlék-
szem, 1988-ban a Virágkarneválra toborzott 
statisztákat a Debreceni Népi Együttes után-
pótlás-vezetője, és én is jelentkeztem. Falu-
si gyermek lévén, látva az ottani forgatagot, 
nagyon izgultam. Ez volt az első fellépésem. 
Nem magyar néptáncot mutattunk be, ha-
nem a Nils Holgerssont és a ludakat ábrázoló 
virágkocsit kísértük, miközben lappföldi tán-
cokat próbáltunk hitelesen előadni. Megra-
gadtam az együttesnél, azóta is ott teszem a 
dolgom.

– Önöknél több korcsoportban is ropják a 
táncot. Hogyan látja, hány éves kortól érde-
mes elkezdeni a foglalkozást a gyermekek-
kel?

– Jelenleg hét korcsoportban folyik ná-
lunk a munka, az óvodásokkal kezdődően. Mi 
azt szoktuk mondani, hogy azt a gyermeket, 
aki kibír egyórányi foglalkozást egy szünet-
tel, azt már elkezdhetjük elvarázsolni a szép 
mozdulatokkal. Kedvcsinálóként népi játékok-
kal, mondókákkal indulunk, és ahogyan ha-
ladunk a korcsoportokkal előre, egyre inkább 
a néptáncmotívumok elsajátítása kerül előtér-
be. A felső tagozatos diákokkal így jutunk el a 
szerkesztett műsorok előadásáig.

– Előfordult-e már, hogy testalkata miatt 
eltanácsoltak egy gyermeket a tánctól? Illet-
ve mennyire alakítható, formálható az embe-
ri külső?

– Abszolút alakítható, fejleszthető az em-
beri test, ezért még nem fordult elő az, hogy 
bárkit is elutasítottunk volna. Sőt, még profi 
szakemberek is fordultak hozzánk segítségért. 
Például említhetem a DVSC egyik edzőjét, 
aki tanítványait hozta magával, hogy tanítsuk 
őket táncolni. Vannak olyanok, akik valóban 
némi súlyfelesleggel kezdik el a táncolást, de 

Hosszú évek óta járja a Partiumot, oktatja 
a szépet, a jót. Néptáncosként értéket hoz 
tájainkra, ugyanakkor kutatja is a kéz- és 
lábmozdulatok, az évszázadok formálta mozgás 
kincseit, amelyekben megannyi öröm és bánat 
rejtezik. Hercz Vilmossal, a Debreceni Népi 
Együttes művészeti vezetőjével egy székelyhídi 
tánctábor kapcsán váltottunk szót.

A citera ismét 
közkedvelt 
hangszerré vált

Hercz Vilmos, a Debreceni Népi Együttes vezetője
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ezt idővel, többet edzve ledolgozzák. Csapat-
ban dolgozunk, így mindenki motivált, hogy 
megfelelő színpadképet nyújtson.

– Elhangzott, hogy többet edzenek. Ez azt 
jelenti, hogy a színpadi próbákon túl is fej-
lesztik az állóképességüket?

– A táncosok alapozó tréningen vesznek 
részt, hisz szükség van a jó erőnlétre ahhoz, 
hogy akár két órát is kibírjanak folyamatos 
táncolással. Többletmegterhelést jelent, hogy 
a párt is mozgatni, forgatni kell, nem beszélve 
a táncokat kísérő éneklésről.

– Több évtizedes szakmai tapasztalata 
alapján ön szerint a hagyományőrzés milyen 
irányba halad, mennyire elfogadott a nagy-
közönség részéről, illetve mennyire hátráltat-
ja az egyre inkább globalizálódó világ?

– A Fölszállott a páva tévés vetélkedőso-
rozat sokat segített a műfajnak. Mi is éreztük 
ennek a hatását, egyre többen jelentkeztek 
nálunk, hogy táncolni akarnak. Immár közel 
háromszázan vagyunk, így nagyon sakkoz-
nunk kell a próbaidők beosztásakor. Kétség-
telen tény, hogy napjainkban tömegméreteket 

öltött a hagyományőrzés felé fordulás, és ez 
nagy öröm számunkra, ugyanakkor nagy fel-
adat is egyben, hogy mindezt megőrizzük. A 
fiatalok virtuális térből való kiszakítása és va-
lódi élményt adó közösségekbe terelgetése a 
cél.

– Évek óta átjár Erdélybe néptáncot taní-
tani. Különbözik-e bármiben is az itteni mun-
kája a magyarországitól? Arra gondolok, 
hogy kap-e bármilyen plusz töltetet. Vagy so-
kak túlmitizálják ezt a kérdést?

– Abszolút létezik a többlet, amit itt kapunk. 
Azt szoktam mondani az otthoniaknak, hogy 
feltöltődni megyek a határon túlra. Mi pe-
dig azt a tudást hozzuk az ittenieknek, amit 
az évek során megszereztünk. Főként Bihar 
megyében és a Szilágyságban járunk tánc-
csoportokhoz, s elmondhatom, hogy minimá-
lis rásegítésre van csupán szükség. Érzik, ma-
gukban hordozzák az itteniek a tudást.

– Ezek szerint igaza volt annak az ismerő-
sömnek, aki azt mondta, hogy a magyar em-
berek zsigereikben hordozzák a néptáncot. 
Megtörtént, hogy aprócska gyerekek, akik 
addig soha nem láttak néptáncot, a zene hal-
latára autentikus népzenei elemeket hordo-
zó mozgásba kezdtek…

– Ez teljességgel így van, a régi gyűjtések 
során készült filmfelvételek ezt alátámasztják. 
De manapság a közösségi oldalakon is látni 
olyan videókat, amelyeken a leánykák a zene 
hallatára elkezdenek térdből rugózni, lábujjra 
emelkednek, a fiúcskák pedig ösztönösen a lá-
bukat csapkodják.

– Eddig csak a hagyományápolás pozitív 
oldaláról beszélt, de nem hinném, hogy hi-
ányossággal nem szembesült a vidékünket 
járva…

– Mielőtt elmondanám, mit hiányolok 
egyes helyeken, azt még meg kell jegyez-
nem, hogy Székelyhídon sikeres hagyomány-
őrző táborokat szerveztek az utóbbi időben. 
Ez nagyon fontos, és ezeken az alkalmakon 
nemcsak a néptáncot tanulják meg a fiatalok, 
hanem népi hangszerekkel is ismerkednek. 
Magam is meglepődtem, hogy milyen hamar 
sikerült előcsalogatniuk a citerából a hango-
kat. Amire jobban oda kell figyelni, az a meg-
felelő népviselet. Tisztában vagyok vele, hogy 
elég drágán lehet csak beszerezni a tájegysé-
gek ruházatát, de erre törekedni kell; a Csár-
dáskirálynő című operettet idéző, piros pártás 
ruhácskákat el kell felejteni.

D. Mészáros Elek

Az utóbbi években 
egyre több 
néptánccsoport 
alakult Biharban 

Előbb az elmélet, 
aztán a gyakorlat
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A Rhédeyek Váradon (6.)
Id. Rhédey Ferenc várkapitány

A Tiszához érkezve a zúgolódó katonák 
megtagadták az engedelmességet, és nem 
akartak addig átkelni a folyón, amíg hátralé-
kos zsoldjukat meg nem kapják. Ebből termé-
szetesen késedelem támadt, mert Rhédeynek 
nem volt pénze, a fejedelem kincstárát pedig 
sokfelől igénybe vették, úgyhogy a váradi sereg 
csak szeptember vége felé érkezett meg Beth-
len főhadiszállására, Nagyszombatba. Akkor 
maga a fejedelem vette át a fővezényletet, és 
szeptember 28-án Pozsonynál átkelvén a Du-
nán, Rhédeyvel együtt Hainburg ellen nyomult, 
s ennek sikertelen ostroma után Lakompakot 
szállta meg. De az őszi hadjáratnak kevés ered-
ménye volt, mert Lakompak s Kőszeg elesett 
ugyan, de a magyar csapatok több ponton ve-
reséget szenvedtek, és Csehországból is rossz 
hírek érkeztek.

A fejedelem Thurzó Imre ösztönzésére bé-
két ajánlott Ferdinándnak, de az alkudozások 
a fejérhegyi szerencsétlen csata után nem ve-
zettek sikerre, és Bethlen Gábor, Ferdinánd szi-
gorú föltételeivel szemben, a háború folytatásá-
ra határozta magát. Mindazonáltal a hadviselés 
egy időre szünetelt, a katonák téli szállásokra 
vonultak, Rhédey pedig a karácsony ünnepét 
Szentjobbon, családja körében töltötte.

A	nagyszombati	végrendelet

A következő év elején már ismét Nagy-
szombatban találjuk, azzal a szándékkal, hogy 
a morvaországi csatatérre induljon; ott a ma-
gyar csapatok Kornis Zsigmond és Horváth Ist-
ván vezérlete alatt szerencsésen harcoltak. A fő-
parancsnok, Thurzó Imre már február közepén 
visszatért Magyarországra, sőt a dolgok folyá-

sával elégedetlen lévén, különböző ürügyekkel 
Bicse várába vonult. A fejedelem Rhédey Fe-
renccel akarta őt helyettesíteni, s Rhédey már-
cius 9-én meg is indult Morva felé. De a sok fá-
radság, éjjel-nappal való nyughatatlanság a vén 
katonát már nagyon megviselte. Útközben sú-
lyosan megbetegedett, s érezvén, hogy utolsó 
órája közeledik, visszavitette magát Nagyszom-
batba. Le akart számolni a földi gondokkal, és 
1621. március 25-én elkészítette végrendeletét.

Sok szolgálatával, vére hullásával keresett va-
gyonát feleségére és egyetlen fiára hagyta, lel-
kükre kötvén, hogy ne tékozoljanak, sőt szapo-
rítsák a jószágot. De ha szerelmes házastársa az 
ő nevét megváltoztatná, azaz ismét férjhez men-
ne, elégedjék meg tízezer forintot érő birtokkal. 
A többi maradjon a fiára, „Ferkőre”, magtalan 
halála esetén pedig szálljon a Rhédey atyafiakra. 
Meghagyta, hogy a szentjobbi templom kriptá-
jába, gyermekei mellé temessék, s Kolozsvárott 
szép koporsókövet csináltassanak neki. Kopor-
sóját pedig vonják be fekete bársonnyal, a lo-
vait öltöztessék gyászba. Kéri feleségét, hogy 
„Ferkőt nagy gonddal, Isten félelmében nevel-
tesse; tudós embereket, főprédikátorokat tartson 
mellette, kikkel maga is gyakorta társalogjon”. 
Különösen figyelmébe ajánlotta Pathó Tamás 
nagyszombati prédikátort, ki amellett, hogy 
betegségében vigasztalta, még azt is megígér-
te, hogy „hideg testét Szentjobbra kíséri, s ott 
egy esztendeig megmarad. De János urammal, 
az udvari pappal ne irigykedjenek egymásra”. 
„Végezetre – így hangzik a testamentum utol-
só passzusa – mindeneket elő nem számlálhatok 
ilyen nehéz és súlyos betegségemben, hanem a 
mindenható Úr Istennek kegyelmes gondja vise-
lése és oltalma alá ajánlak benneteket, és a mit 
egymás ellen vétettünk, édes atyámfia, az mi 
életünknek rendiben, arról egymásnak szívünk 
szerint megbocsássunk.”

Útját	tolvajul	megállotta

Földi számadásával rendben lévén, nem volt 
többé maradása Nagyszombatban, hazakíván-
kozott meghalni. Útnak indult tehát abban a 

Hősünket élete utolsó hadi útjára indulva érte el 
a végzet. Nem, nem csatában, hősként esett el, 
hanem árulók csapdájába esve, kedvelt várában, 
Füleken érte utol a halál. Végtisztességben csak 
zsarolással járó huzavona nyomán részesülhetett.
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hitben, hogy feleségét, gyermekét még egy-
szer látni fogja. Nagy kíséretet nem vitt ma-
gával, mert a földet, amerre haladt, minde nütt 
Bethlen Gábor uralta. Hat pej ló által vont sze-
kerét belső szolgáin kívül Csatári János haj-
dú hadnagy követte, csekély számú fegyveres 
néppel.

Ezalatt történt, hogy Széchy György, el-
pártolván Bethlentől, Murányba zárkózott, 
és a szomszédos várak kapitányait alattom-
ban Ferdinánd hűségére csábította. Elsőként 
He ren csényi István hajlott a szavára, ő április 
9-én Fülek felső várát meglopva, az őrséget 
Ferdinándnak kötelezte. Amikor Rhédey Dé-
vény alá érkezett, szolgái egy parasztembert 
hoztak elébe, aki Fülekről levelet vitt Zólyom-
ba. Rhédey értesülvén az árulásról, tüstént 
vissza akart fordulni, de szolgái „nekibiztat-
ták, hogy elviszik ők, mellette mind készek 
meghalni”, csak előbb fizessen meg nekik. 
Így vitték bele a halálos veszedelembe. Mert 
amikor Rimaszombat alatt jártak, Daróczy 
István, a Ferdinándhoz pártolt magyarok ka-
pitánya, véletlen rajtuk ütött, lefegyverezte 
őket, és a vén, beteg embert Fülek várába 
hurcolta. De már akkor szegény fejének csak 
a koporsó kellett.

Rhédey szerencsétlenségének híre gyor-
san befutotta az országot. Az első napokban 
bizonyosat ugyan senki sem tudott felőle, de 
a Bethlen-pártiak Széchyt gyanúsították, ki a 
fejedelemasszonynak Kassára írt, 1621. áp-
rilis 14-én kelt levele szerint 5-600 főnyi ha-
dával „Rhédey útját tolvajul megállotta, és 
megharczolván szolgáival, ő magát megfogat-
ta és Muránban felvitette”. A fejedelem ekkor 
még nem értesült róla.

El	is	kellene	temetni

Bethlen Gábor még akkor sem akart hin-
ni Széchy György ártatlanságában, amikor 
Daróczy bűnös volta nyilvánvaló lett. A fejede-
lem fenyegetőzött, hogy rettenetes bosszút áll 
rajta, és jószágait porrá téteti. És mialatt ha-
daival az áruló Herencsényi megbüntetésére 
indult, és Rákóczy Györgyöt is Fülek alá ren-
delte, azalatt a várbeliek fölállították Rhédey 
Ferenc ravatalát, s bársony dolmányban, men-
tében koporsóba tették. Megadták az utolsó 
tisztességet az egykori kapitánynak, aki innen, 
Fülekről indult ki a nagyvilágba, s oda tért visz-
sza meghalni…

Már csaknem két hét óta őrizték a fülekiek, 
amikor Thurzó Szaniszlónak eszébe jutott, 
hogy el is kellene temetni „az szegény üdvezült 
urat”. De az őrség nem akarta kiszolgáltat-
ni, csak oly feltétellel, ha a fejedelem cserébe 
minden rabját elbocsátja. Erre aztán – elég ké-
sőn ugyan – Bethlen Gábor is föllépett, és Rá-
kóczyval, Péchyvel ráriasztott Széchyre, hogy 
adassa ki a testet, máskülönben lakolni fog.

Széchy válaszában mindenekelőtt vissza-
utasítja azt a vádat, hogy Rhédey szerencsét-
lenségét ő okozta volna. „Jó lelkiösmeretével 
bizonyítván, hogy a támadás híre és akara-
ta nélkül történt, kit megértvén – írja má-
jus 3-án –, minthogy nekem is szegény szin-
tén nem idegenem volt, csak elhülék belé, és 
nem keveset búsultam rajta”. Biztosítja továb-
bá Rákóczyékat, hogy a holttest kiadása eddig 
is csak azon múlt, hogy még őt erre senki sem 
szólította föl, s így nem tudta volna hova külde-
ni. Úgy látszik azonban, hogy Széchy szokása 
szerint most is csak ravaszkodott, vagy talán a 
fülekiek ellenezték a dolgot, de a halottas me-
net csak május 19-én érkezett Kassára.

Itt aztán Bethlen Gábor a környék főnemes-
ségével egy darabig maga is a koporsó után 
haladt, a fejedelemasszony pedig a gyász-
kísérettel Szentjobbra utazott. Nemsokára 
Daróczy Istvánt is utolérte megérdemelt bün-
tetése. A fejedelem vitéz kapitánya, Egry Ist-
ván, Pálffy hadát Zólyomnál megvervén, a ve-
zérrel együtt őt is elfogta. Nem tagadhatta a 
dolgot, mert Rhédey hat pej lovát nála találták, 
sőt még az öve is a derekán volt. Bethlen Gá-
bor Váradra küldte, hogy „megkínozván, tüzes 
fogókkal megfogdostatván, azután karóba ver-
jék; az szegény keserves asszony hadd érhesse 
meg büntetését az uráért való latroknak”.

Szilágyi Aladár összeállítása

Széchy György. 
A várkapitányokat 
Ferdinánd 
hűségére 
csábította
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A könyvtáros feladata 
olvasásra nevelni

Száz év könyvkiadását kísérhetik nyomon 
az érszőlősi iskola könyvtárába látogatók ok-
tóber közepétől november 13-ig, a magyar 
nyelv napjáig. Látogatásomkor épp megnyi-
tották a tárlatot. A kiállított könyveknek egy 
része a téka tulajdona, a többit a tanárok, diá-
kok, szülők adták kölcsön a bemutató idejére. 
A „műtárgyakat” nem védi korlát vagy üveg, 
nyugodtan kézbe vehetők, lapozgathatók. A 
könyvek mellett varrottasok is láthatók. Diá-
kok serege sürgött-forgott a kiállítótérként is 
szolgáló könyvtárteremben, otthonosan mo-
zogtak, látszott, hogy gyakori vendégek. Töb-
ben közülük segítettek a kiállítás elrendezésé-
ben is. Becsengettek, a tanulók visszavonultak 
az osztályokba, s ezután Bánya	Emőke ma-
gyartanár, egyben könyvtáros és Hover	Gá-
bor iskolaigazgató válaszolt kérdéseinkre.

A könyvtár elődje 1966-ban alakult meg a 
művelődési ház emeletén, s kiszolgálta a köz-
ségbeli felnőtt és a diák olvasókat egyaránt. 
Az iskola újjáépítése után, 2009-ben ebben az 

épületben külön termet kapott, új bútorzattal, 
szekrényekkel, polcokkal; az idejétmúlt köte-
teket is kiselejtezték, újakra cserélték, így a 
téka 9000 kötettel nyílt meg akkor. Zömében 
szépirodalmi alkotások alkotják az állományt, 
de van szakirodalom is, valamint lexikonok, 
enciklopédiák, szótárak. Igyekeztek besze-
rezni a házi olvasmányokat több példányban, 
hogy minden diák hozzájuk férhessen. A na-
gyobb értékű, egyedüli példányokat nem köl-
csönzik ki, azokat ott helyben olvashatják az 
érdeklődők. Költségvetésükből jelentős ösz-
szeget fordítanak könyvvásárlásra, és adomá-
nyok is bővítik az olvasnivalókat.

A legtöbb olvasójuk a kisiskolások köré-
ből kerül ki. Vannak, akik már városon jár-
nak középiskolába, de visszatérő vendégei régi 
könyvtáruknak. Kétszázharminc beiratkozott 
olvasójukból több mint száz állandó látogató. 
A kölcsönzők fegyelmezettek, mindig időre 
visszaviszik a könyveket.

Bánya Emőke ingyen és bérmentve lát-
ja el a könyvtárosi teendőket, mert feladatá-
nak érzi, hogy olvasásra nevelje a diákokat. 
A téka heti két napon állandó órarend szerint 
tart nyitva, de kérésre, sürgős esetben más 
napokon is hozzájuthat a diák a kedvenc ol-
vasnivalójához. A tanárnő számára mindig 

Az érszőlősi iskola egyike azoknak a vidéki 
tanintézeteknek, melyeknek van meghatározott 
program szerint működő könyvtáruk és olyan 
könyvtárosuk, aki minden erővel igyekszik 
olvasásra nevelni a fiatalokat. A téka nyitva áll 
a község olvasni vágyó lakói előtt is.

Sokakat érdekelt 
a „kézzel fogható” 
kiállítás

Barna Emőke könyvtáros-magyartanár az 
adományként kapott kötetek előtt 



öröm, ha a gyerekek olvasással akarják tölte-
ni szabadidejüket. 2009 óta tanít kinevezett-
ként magyar nyelvet és irodalmat Érszőlősön, 
s a könyvtárosság mellett ő a tankönyvfele-
lős is. Margittai lakos, naponta ingázik mun-
kahelyére.

– Hogyan jött létre a jelenlegi könyvállo-
mány? – kérdeztem vendéglátóimat.

– Elég sokat örököltünk a községi könyv-
tártól, később sikerült állami és magyaror-
szági adományokkal gyarapítani a köteteink 
számát. Saját költségvetésből is vásárolunk 
új kiadványokat. Évente átlagban 800 lejt tu-
dunk erre fordítani. Ezenkívül könyvekkel ju-
talmazzuk év végén a legjobb tanulókat, ezzel 
is serkentve őket az olvasásra. Magyar és ro-
mán nyelvű könyveink egyaránt vannak, ter-
mészetesen a román házi olvasmányok több 
példányban megtalálhatók polcainkon.

– Rendezvényplakátokat látok a falakon. 
Milyen eseményeknek ad otthont a könyv-
tár?

– A Bihar Megyei Tanfelügyelőség és a Ta-
noda Egyesület tavaly meghirdetett történel-
mi témájú rajzpályázatára Egy forradalom ké-
pes krónikája – 1956 címmel itt készültek fel 
diákjaink. A VI–VIII.-osok kategóriájában is-
kolánk csapata – Péter Alexandra, Zöldesi 
Hajnalka, Baricz Napsugár, Dombi Angéla – 
végzett az első helyen. Itt készülünk fel a meg-
emlékező ünnepségekre is, márciusban vagy 
októberben, a magyar kultúra, a magyar köl-
tészet napjára vagy, mint látható, a magyar 
nyelv napjára is. A kiállított fotók a könyvtár 
életét örökítik meg. Büszkék vagyunk egyik 
hetedikes diákunkra, Farkas Rolandra, aki a 
marosludasi könyvtár által meghirdetett vers-
pályázaton dicséretet nyert, és Khiárá húgom-
nak! című verse nyomtatásban is megjelent. 
Ő különben könyvtárunk állandó olvasója. 
Gyakran rendezünk történelmi tárgyú vetíté-
seket is; a látott filmet utána közösen megbe-
széljük. A könyvtár az iskolánkban tulajdon-
képpen egy közösségi tér.

Szőke Ferenc
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Az iskola 
ad otthont 
Érszőlősön 
a könyvtárnak

Hover Gábor 
igazgató és Bánya 
Emőke új kötetek 

vásárlására 
is juttat 

a költségvetésből 

A diákok 
otthonosan 

mozognak 
a könyvtárban



kultúra

Biharország 2017. november34

Ady Endre Élesden

Dankó Pista 1900. szeptember havában lé-
pett fel Élesden, ahol jelen volt Ady Endre is. 
Az eseményt Ütő-Dávid Lenke bölcsész örö-
kítette meg nagyanyja visszaemlékezése és sa-
ját kutatásai alapján: „Ady nagy rajongója volt 
Dankó Pista zenéjének, egyik kedvenc nótá-
ja volt a »Most van a nap lemenőben« című 
Dankó-szerzemény. 1900-ban Dankó Vára-
don vendégszerepelt zenekarával, ahol es-
ténként hatalmas sikerrel lépett fel a Bazár-
kertben. Ady számtalan rajongó cikkében 
promotálta a híres zenészt, sőt versben is tisz-
telgett előtte. 1900. szeptember első napján 

Dankó Nagyváradtól búcsúzik, nagyszabá-
sú koncerttel. Azon a búcsúkoncerten jelen 
van egy élesdi dzsentri-földbirtokos asszony: 
Juricskay Jolán és 20 éves asszonylánya. Ők 
hívják meg Dankót Élesdre, s így kerül sor a 
koncertre 1900. szeptember 25-én, kedden 
este 20 órakor, amelyen Ady is részt vett. Az-
nap este az élesdi Erzsébet szálló nagyvendég-
lőjében legalább 160 ember szorongott. Ott 
volt Bérczy Imre főszolgabíró, Werner Kálmán, 
a szolgabíró, dr. Sámson Márton járási főor-
vos, dr. Ungár Vilmos járási főállatorvos, ott 
vannak a környék gazdag magyar nemes fa-
míliái: a Juricskayak, Poynárok, Szúnyoghok, 
Richter Károlyék. Szép számmal képviseltetik 
magukat a helyi zsidó nagykereskedők, sőt a 
román ortodox urak – köztük egy magas ran-
gú pópa – is. Élesd kegyurai, gr. Bethlen Ala-
dár és neje, Batthyány Vilma nincsenek jelen 
ugyan, de jóindulatuk jeléül bort és mézet kül-
denek a társulatnak. A lépesméz a gégényi 
uradalom méhészetéből került ki, s külön fel-
címkézve a súlyos tüdőbeteg Dankónak szán-
ta a jólelkű Vilma grófné. A koncert sokáig 
volt szóbeszéd tárgya Élesden.

(A fenti részleteket dédanyám mesélte leá-
nyának, Vilma nagyanyámnak, aki a grófné 
keresztlánya is volt. Innen kapta a Vilma ne-
vet. Dédanyám a grófné megbecsült fehérne-
mű-varrónője volt hosszú évekig, az ilyen ke-
resztszülőség megszokott kegyúri gesztus volt 
akkoriban a hűséges alkalmazottak felé.)

Lezajlott a koncert, hatalmas sikerrel, a kö-
zönség együtt énekelte a híres Dankó-nótákat: 
Eltörött a hegedűm, Szőke kislány, Még azt 
mondják stb. Aztán következett az igazi mu-
latság: a trakta. Az ételsorok neve nem ma-
radt fenn, csak az hors-d’oeuvre-é – élesdiül: 
hordőé –, azaz előételé, amelyet a nagyven-
déglő a mindenkori úri közönségnek kötelező-
en feltálalt. Tehát a »hordő«: szalonkocsonya, 
kaszinótojás és borsos dübbencs (jellegzetes 
bihari kenyérféle: sós-borsos házi cipócska) 
volt. A dübbencs kívánta a bort, s aki meg-
szomjazott, az válogathatott a helyi, nagysze-
rű nedűkben. Az élesdiek erős, asztali borokat 
készítettek akkoriban. Dávid Mihály, apai déd-
apám, a község egyik legjobb borosgazdája 
is rendszeresen szállított a nagyvendéglőnek 
bort. Valószínűleg erről a traktáról sem hiá-

November 22-én ünnepeljük Ady Endre 
születésének 140. évfordulóját. Ebből az 
alkalomból megemlékezünk arról, hogy a költő 
váradi újságíróként ott volt Dankó Pista élesdi 
koncertjén, s be is számolt róla.

Ady Endre váradi 
újságíró korában



nyozhatott két híres bora, a bácsó (juhfark) és 
az alanttermő zamatos fehér. A fanyar, vörös 
bákor (bakator) pedig a Poynár pincészetből 
került ki.

Ady és váradi barátai – talán Dési Géza, 
Biró Lajos, Szűts Dezső volt ott – egész éjjel 
mulattak a banketten, majd szeptember 27-én 
a költő a Szabadságban Dankó Pista Élesden 
címmel riportban számolt be a lelkes ünnep-
lésről.

A fiatal Ady akkor még nagyszerűen bírja 
a megpróbáltatásokat. Élesdre lovas kocsival 
jött, azt az egész mulatság alatt váratta a szál-
ló előtt, hajnalig. Váradtól Élesd fogaton leg-
alább 4 óra, még vonaton is egy fertályóra. 
Ady tehát 4 órát kocsizott Dankó kedvéért, s 
már másnap reggel frissiben leírta élményeit 
az újságban.

A Dankó-estről még sokáig beszéltek 
Élesden. Annál is inkább, mert ez volt Dankó 
egyetlen itteni koncertje. Elhatalmasodott tü-
dőbaján nem segíthetett sem a meráni szana-
tórium, sem Vilma grófné lépesméze. 1903 
márciusában, nagy részvét mellett temették el 
Szegeden…”

Ezek után következzék néhány részlet Ady-
nak az élesdi koncertről a Szabadságban 
megjelent cikkéből: „Hiába, ha lelkesedni 
tudó embereket akarunk látni, oda kell men-
nünk, ahol az emberek ünnepnek tartják, ha 
összetalálkoznak. Úgy történt, hogy vasárnap 
este egy előkelő élesdi úriasszony hallgatta 
Dankóékat a Bazárban. Később Dankó ahhoz 
az asztalhoz közeledett, ahol a szép asszony 
ült. Az úriasszony odaszólt:

– Dankó, jöjjenek ki egy estére Élesdre. 
Majd meglátja, hogy összehozunk egy kis kö-
zönséget.

Dankó Pista a gyors elhatározások embere. 
Hamar válaszolt hát:

– Köszönöm a meghívást, nagyságos asszo-
nyom. Kedden kint leszünk.

Úgy is történt. Az úriasszony nevét nem 
árulom el, de Bérczy Imre, Élesd főszolgabírája 
volt az, ki kezébe vette azonnal a Dankó-este 
rendezését. […] Ott volt az egész élesdi já-
rás. Még a képviselője is ott volt: a népszerű 
Telegdi József – családjával együtt. Aztán min-
denki. Élesd Göréje, a főbíró elhozott minden-
kit, akit lehetett. És hogy a magyarnóta a leg-
jobb politika: mutatta az a sok intelligens oláh 
ember, köztük több pap, mindannyian lelke-
sen tapsoltak a szépséges magyarnótáknak.

És milyen lelkes publikum ám az élesdi. Öt-
ször-hatszor ismételtetett meg egy-egy tetsze-
tős, jó nótát. Ötször-hatszor ismételte meg 
Göre és Durbints sógorok ama stiklijét is, 
hogy félliteres borosüvegeket egy hajtásra ki-
isszák. Persze ennek tragikus vége lett. Az 
élesdi bor nem a Bazár bora, s a két jókedvű 
nótás férfiú az előadás végén őszintén és ha-
bozás nélkül összerogyott. […] A hangulat vé-
gig lelkes volt. Az előadást bankett követte, hi-
vatalos és hivatlan tósztokkal.

A siker jellemzésére elég az, hogy e sorok 
kilumpolt írója ma reggel nyolc órakor életve-
szedelmek közt szökhetett el a bankettező tár-
saságtól éjfél óta váró kocsijához – elkészülve 
arra, hogy néhány búcsúgolyóbist lőnek utá-
na… Mert hiába: Élesden még tudnak lelke-
sedni. Aztán igen helyes, jó bor van ám ott!”

Péter I. Zoltán
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Az élesdi 
Erzsébet szálló 
nagytermében 

lépett fel Dankó 
Pista

Dankó Pista



Zatykó István 
korábbi 
polgármester  
Szentjobb 
történetével 
ismertette meg  
a több megyéből 
érkezett sajtósokat 
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Újságírók tanácskoztak 
Székelyhídon

Az utóbbi időben úgy tűnt, hogy Nagyká-
roly örökös helyszíne lesz a romániai magyar 
sajtó szakmai szervezete találkozóinak, de há-
rom év után bekövetkezett a helyszínváltás. A 
szervezés során kiderült, nem is volt ez olyan 
egyszerű. A legnagyobb és egyben az egyetlen 
valós gondot a mintegy negyven médiaszak-
ember elszállásolása okozta. Ezúttal tudatosult 
sokunkban, hogy a Nagyvárad–Nagykároly 
útvonal mentén nincs egyetlen olyan szálloda, 
vendégfogadó sem, amely tucatnál több sze-
mély bekvártélyozására alkalmas volna. Végül 
az újságírók három különböző helyen hajthat-
ták nyugovóra fejüket.

A nyitónap kötetlen szakmai megbeszélés-
sel kezdődött, majd délután tájnézőbe men-
tünk a szentjobbi szőlőhegyre, ahonnan gyö-
nyörű panoráma tárult a sajtós csapat szeme 
elé. Ha már ott voltunk, a helybeli Zatykó	

család jóvoltából a térség szabad tűzön sült 
és főtt gasztronómiai ínyencségeivel is megis-
merkedtünk, László	Sándor, a helyi borba-
rátok körének elnöke pedig a település szőlé-
szeti-borászati múltjáról tartott kiselőadást.

A találkozó másnapján a székelyhídi vá-
rosháza nagytermében Korszerű újságírás – 
Adytól az adatokig címmel szakmai megbe-
szélésen vettünk részt. Somodi	 Zoltán, a 
Távközlési és Információs Technológiai Mi-
nisztérium volt államtitkára egyebek mellett 

Székelyhídon tartotta őszi szakmai találkozóját 
a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE). 
A közgyűléssel egybekötött eseményre szeptember 
végén került sor az érmelléki kisvárosban.

A Marosvásárhelyi Rádió munkatársainak Rácz Éva 
MÚRE-elnök (jobbról) adta át a díjakat



szólt a személyes adatokkal való visszaélések-
ről az internetes világban; ilyen lehet, ha ál-
híreket oszthatnak meg a nevünkben. Rácz	
Éva, a MÚRE elnöke továbbgöngyölítette a 
témát, több aspektusból is láttatta az újságíró-
kat érintő kihívásokat, szakmai felelősséget 
az internetes hírforrásokkal kapcsolatosan. 
Ájgel	Ágnes, Kovászna megye tanácselnöké-
nek kabinetfőnöke az intézmények és a sajtó 
közötti kapcsolattartás mikéntjére fókuszált.

Az alapos és átfogó szakmai megbeszélést 
követően, délután két irányba indult a társa-
ság az Érmellék megismerésére. Az egyik cso-
port Kazinczy Ferenc szülőfaluját, Érsemjént 
kereste fel. Ott a helyi múzeumban nemcsak 
a nyelvújító személyes tárgyait, hanem a nó-
táskapitány, Fráter Loránd és Csiha Kálmán 
néhai református püspök relikviáit is láthatta. 
Visszafelé jövet bekukkantottak az ottományi 

Csipkés–Komáromi-kúriába, amely jelenleg 
bemutatóházként működik, majd meglátogat-
ták Szalacs pinceutcáit és négylyukú hídját.

A társaság másik része Érköbölkúton tett lá-
togatást. Itt Rákóczi	Gergő országos ket  tes-
fogat-hajtó bajnok édesapja, Rákóczi	Lajos 
megkocsikáztatta a bátortalanabbakat, míg a 
merészebbek Ádám	Andrea lovasoktató se-
gédlete mellett nyeregbe pattantak.

Este a székelyhídi városi múzeum aulájában 
adták át ünnepélyes keretek között a MÚRE 
szakmai díjait. A kolozsvári Szabadság na-
pilap munkatársa, Kerekes	 Edit vehette át 
az írott sajtó nívódíját, az audiovizuális nívó-
díjat a Marosvásárhelyi Rádió két munkatár-
sa, Kurta	Kinga szerkesztő és Kacsó	Tibor 
hangmérnök érdemelte ki. A Pro Amicitia dí-
jat Lucian	Mîndruţă újságírónak ítélték oda, 
a román és a magyar közösségek megbékélé-
se érdekében kifejtett tevékenységéért.

D. Mészáros Elek
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Szakmai 
véleménycsere 
Adytól az adatokig 

Munkatársunk 
kezében a gyeplő

Kölcsönös 
érdeklődés… 



Négus
lektűr
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Talán három vagy négy hét is eltelt már, mire 
tudatosult benne, nem megy többé haza. 
Soha már. Bár ezt így körülírni nem tudta vol-

na, csak érezte. Nincs apa, és eltűnt anya is. Vala-
mi ismeretlen, idegen világba mentek. Őt itt hagy-
ták, mert nincs szükségük rá. Senki és semmi nem 
maradt a régi életéből, csak a ruhái és a cipői, meg 
a nagyszülei, akik a BALESET után magukhoz vet-
ték, otthonától távol, egy idegen városban. Úgy gon-
dolta, rossz volt, valami általa ismeretlen rosszaságot 
tett, ezért büntetik azok, akiket úgy szeretett, kiknek 
léte lelkét áldott és meleg biztonságérzettel töltötte el.

BALESET, ízlelgette a szót, de bárhogyan kutatott 
is emlékei között, nem talált rá választ. Ha van bal 
kéz és baleset, lehetséges-e jobbeset, és talán meg-
jönnek egyszer? Apa és anya.

Apa, ó, hogy hiányzott! Apa hangja, borostás ar-
cának csiklandó melege, amikor lovast játszottak: 
„Tegyünk úgy, mint a lovak”, és összesimítva arcu-
kat, halkan nyihogtak. Nagy, mindig sütős tenyere, 
amint télen szánkázás után átmelegítette fagyos uj-
jait. Apa mindig valami csemegét varázsolt elő ilyen-

kor, és nevettek, míg a zsebe melegétől olvadt csokit 
majszolták.

És anya hajának finom kölniszaga, ahogy este 
hozzábújt, és anya hangja, amikor kacagott, és kis 
szeplői olyan mókásan táncoltak az orrán. Megérkez-
ni haza, anya ölelésébe, apa nevetésében megfüröd-
ni egy fárasztó óvodai nap után maga volt a bizton-
ság, a fészek melege.

Vajon gondolnak néha rá ott, abban a távoli és ide-
gen világban, ahova mentek? És mikor jönnek visz-
sza? Amikor ezt kérdezte, nagymama gyorsan ma-
gához ölelte copfos fejét, hasán a kikeményített 
köténynek szappan- és mosogatólészaga volt, nagy-
apa meg csak hümmögött, odaállt az ablakhoz, néz-
te a teraszt és a kertet. Isten tudja, mit látott odakint.

Társai ártatlan gyermeki kegyetlenséggel közösí-
tették ki. Ő volt az árva, kinek a dajka nénik szánal-
ma nagyobb szelet rántott húst csúsztatott a tányér-
jára, és szomorúságát oldandó, többször ülhetett a 
katicás széken az Óvó néni mellett, ami csak a ki-
váltságosoknak járó jutalom volt. Keveset evett, sá-
padt volt és szótlan, és Óvó néni szólt nagymamá-
nak, hogy társ kellene neki, valami állat talán, egy 
kis pajtás, aki oldja szorongató magányát és szomo-
rúságát.

Pár nap múlva elindultak nagyapával, akinek 
pont olyan meleg keze volt, mint apának, és egy dí-
szes, öreg ház kacskaringós lépcsőházában felmász-
va a másodikra, egy néni nyitott ajtót, s kézen fog-
va őt, bevezette egy szobába. Nagyon érdekes szoba 
volt, mindenhol könyvek nagy, faragott polcokon, 
szinte kicsavarodott a nyaka, ahogy felnézett rájuk. 
Mindennek olyan régi szaga volt, de ez egyáltalán 
nem volt kellemetlen, otthonos volt, és az egész szo-
bában volt valami, amitől nem félt, inkább csiklandós 
várakozást érzett.

A néni a recsegős parkettán egy barna fotelhoz ve-
zette, ahol kockás pléden nagy szürke macska szun-
dikált, körülötte a kölykei, kis szőrös csomók. Még a 
lélegzetét is visszafojtotta, ahogy utánuk nyúlt. Négy 
puha, szürke kis gombolyag összesimulva aludt, az 
ötödik, egy busa fejű fekete, két apró, ám tökéletes 
mellső lábacskáján támaszkodva, fültől fülig érő száj-
jal kiáltotta világgá magányosságát, majd aprót nyik-
kant, ahogy magához ölelte. Akkor és ott megállt az 
idő, mert kutakodó ujjai megérezték a kis állat szívdo-
bogását. Minden eldőlt.

Nagyapa mosolygott, és azt mondta, okosan tette, 
hogy Négust választotta, az afrikai fekete királyt, és 



ő a visszafojtott örömtől megnémulva, szinte vakon 
botorkált lefelé a lépcsőn, karján a macskakölyökkel.

Négus, mágus, varázsló – ízlelgette magában a 
szót, mint különleges zamatú gyümölcsöt. Lehet egy 
varázslónak fekete bundája és zöld szeme? – töpren-
gett este, míg új barátja meleg teste az oldalához si-
mult, és szeretetének kis aranykályhája halkan duru-
zsolt.

Attól fogva értelme lett a napnak, reggelente paj-
tásával ébredt, és ámulva figyelte nyújtózkodását, 
mosakodását, nevette, ahogy apró bajszán remeg-
nek a tej cseppecskéi. Barátja hamarosan minden-
felé követte őt, magasba tartott kis farka maga volt a 
szeretet antennája. Óvodába menet elkísérte őket a 
sarokig, és jó volt hazajönni, mert a ház falánál ag-
godalmasan nyávogva leste, hogy jön-e már. Aztán 
az esték, amikor a szappantól és meleg víztől elfárad-
va magához ölelte a doromboló, puha kis testet, és 
mindent, de mindent elmesélt neki, ami csak történt 
vele aznap.

Négus hatalmas, fekete kandúrrá nőtt, és igazi, 
hűséges barátként órákig tűrte, hogy öltöztessék, 
vetkőztessék, hintáztassák, meséljenek neki, min-
dent meghallgatott, hűen őrizte a titkokat, és bölcsen 

hunyorgott zöld szemével. Kerek lett a világ, minden 
a helyére került.

Aztán egy kora téli napon nem jött elé délben. 
Este már az egész család kereste, és meg is találták. 
Négus a szomszéd fáskamarájában feküdt, görcsbe 
rándult testtel, habzó szájjal. Az állatorvos nem tudott 
segíteni rajta, és ő hitetlenkedve nézte, amint legjobb 
barátja keservesen panaszkodva haldoklik.

„Ne sirasd, mert így nem tud elmenni, engedd el” 
– simogatta nagymama a haját.

Tehetetlenül állt, nyelte a könnyeit, és nagyon, de 
nagyon igyekezett, hogy ne sajnálja és elengedje, de 
nem sikerült, mert mélyen legbelül csalódott volt és 
dühös, hogy megint megtörténik, elveszít valakit, 
akit szeret.

Reggel Négus még élt, talán csak rá várt, hogy el-
búcsúzzék. Zöld szemei egyszer még rányíltak, aztán 
végképp kinyújtózott. Nagyapa magához ölelte, rin-
gatta és vigasztalta, míg nagymama kivitte a testet a 
teraszra.

Ő ott állt az ajtónál, lehelete apró felhőket csókolt 
a hideg üvegre, és nézte, amint barátja fekete bundá-
ján gyémántként villognak az első hópelyhek.

Szilágyi Perjési Katalin

Négus
lektűr
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A San Ignacióban 
található jezsuita 
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Aki idén nyáron 
délen telelt

– Két évvel ezelőtt készítettük el a család-
fát, amiből kitűnik, hogy szinte minden felme-
nőm furtai származású. A család elsősorban 
református, de az apai nagymamám „sorosi” 
volt. (Így hívták azokat, akik keresztet vetettek 
étkezés után, a katolikus templom melletti ut-

cában.) Anyukám óvónő, édesapám kamion-
sofőr. Van egy bátyám. Furtán jártunk óvo-
dába és általános iskolába. Az én osztályom 
volt az első, amelyben románul tanulhattunk 
heti négy órában, és egy órában népismeretet 
is tanítottak. Az iskolában azért vezették be a 
nemzetiségi oktatást, hogy megmaradjon az 

A furtai (Hajdú-Bihar megye, Magyarország) 
JUHÁSZ BENCE még csak most fogja betölteni 
a 18. esztendőt, mégis annyi minden történt 
vele, hogy másnak egy életre elegendő lenne. Fél 
emberöltőnyi életéről a berettyóújfalui Nadányi 
Zoltán Művelődési Házban adott számot. Több 
mint két hónapot töltött Argentínában, így volt 
miről beszélgetni.

A világlátott Juhász Bence 

Az Iguazú vízesés

A Perito Moreno 
gleccsernél



intézmény, és szerencsére még most is mű-
ködik. Hatodikig románt tanított és osztályfő-
nököm is volt a brassói származású Pop Kata-
lin; ő a közelmúltban felkért, hogy fuvolázzak 

Itt volt 
a legmagasabban, 
a leg északibb 
tartomány, Jujuy 
hegyei közt

„Barátkozás” 
a hegyekben 

Minden hegy  
más színű

Patagónia, 
Bariloche
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a kiállításán. Bartók román táncait játszottam; 
a fuvolára és gitárra írt kottát az Egyesült Ál-
lamokból rendeltem meg, mert Magyarorszá-
gon nem tudtam beszerezni.

– Mikor kezdtél el zenével foglalkozni?
– Furtán nagy hagyománya volt, van a ci-

terázásnak, ezzel én is próbálkoztam, de pár 
év múlva abbamaradt. Negyedik osztályos 
voltam, amikor elkezdtem a zeneiskolát, mert 
tetszettek azok a bemutatók, amiket az újfa-
lui zeneiskolások tartottak a suliban. Egyszer 
átemelték a kürtöt a fejem fölött, és egy cso-
mó nyál csorgott a nyakamba. A hideg is ki-
rázott. Ez az incidens meg is határozta a zenei 
pályámat, ezért esett a választásom a fuvo-
lára. Sólyom Edit tanárnő is akkor érkezett 
Újfaluba, és én azóta is az ő növendéke va-
gyok. Szilágyi Péter bácsi 2012-ben, egy „Év 
hangszerese” verseny után meghívott egy ze-
nekari próbára, és ott ragadtam. Részese le-
hettem a május elsejei ébresztőknek, és neki 
köszönhettem első nemzetközi szereplése-
met Fehéroroszországban. Mivel kisebb vol-
tam, nem sok minden maradt meg bennem 
erről az útról, csak az, hogy ekkor kaptam új 
hangszert, amin nagyon sokat gyakoroltam. 
Az is eszembe jut, ha visszagondolok, hogy 
sikerünk volt, és ott még láthattam hatalmas 
Lenin-szobrokat… Aztán Péter bácsi halálával 
a zenekar se működött úgy, mint régen, bár 
most Hegedűs Imre vezetése alatt újra vissza-
jönnek a régiek egy-egy szereplésre. A mosta-
ni karmesterünk a nagyváradi filharmoniku-
sok első trombitása.

– Mikor fordult az érdeklődésed a nyelv-
tanulás felé?

– Sajnos a román nyelv tanulását nem vet-
tük komolyan, utólag már bánom, de így jár-
tam a némettel is. Úgy gondoltam, olyan is-
kolába megyek, ahol más nyelvet tanulhatok. 
Sokáig az olasz volt a favorit, de végül a debre-
ceni Fazekas Gimnáziumot választottam. Va-
lószínűleg jól döntöttem, mert az intézmény a 
10. legjobb gimnázium volt 2017-ben Magyar-
országon. A 0. évfolyamon spanyolt tanul-
tunk, majd a nyári szünetben hárman az an-
golt is elkezdtük, hogy ne a nulláról induljunk 
az első osztályban. Akkor jártunk a családdal 
Barcelonában, ahol nem szívesen beszélnek 
spanyolul, de mivel még angolul semmit sem 
tudtam, így nem volt a vendéglátóknak más 
választásuk. Nagy élmény volt, hogy megér-
tettem őket! Első osztálytól kezdve a törté-
nelmet, matematikát, földrajzot és a civilizá-
cióórát spanyolul tanuljuk. A spanyol nyelvet 
még most is heti hét órában tanítják. Az uta-
zásaim is megerősítettek abban, hogy milyen 
fontos a nyelvtudás. Ott van egy ember, aki-
nek semmi köze Magyarországhoz, más kul-
túrában nőtt fel, és mégis tudsz vele beszélni. 
Szeretek nagyon beszélgetni, de nehezemre 
esett más nyelven megszólalni. Ezen segített 
a „nagy utazás”, és sikerült is leküzdenem ezt 
a gátlásomat.

– Hogyan jutott eszedbe, hogy Argentíná-
ban telelj, nyáron?

– A gimnázium révén több argentint meg-
ismerhettünk, akik spanyolul beszélnek, de 
argentin akcentussal, ami nagyon tetszett. 
Nagyon szerettem volna eljutni hozzájuk. Néz-
tem a cserediák-programokat, de azt nem a 
mi pénztárcánkhoz szabták. Buenos Airesben 
sok magyar él, és Zsófi néni, a tanárnőm fel-
vette a kapcsolatot az ottani közösséggel. Sze-
rencsére talált nekem egy befogadó családot.

– Hogyan teltek az első napok?
– Először utaztam repülőn, még szeren-

cse, hogy Frankfurtban volt öt órám az át-
szállásra. Már ott, míg várakoztam, jóban 
lettem sok hazafelé tartó argentinnal. Kíván-
csiak is voltak rám, és mikor megszólaltam 
spanyolul, mindenki nagyon közlékeny lett. 
Nagyon vidám „latin” út volt, nevettek, kia-
báltak az utasok, hamar eltel az a 13 óra. A 
család, Gorondi István és Haynal Edit, várt a 
repülőtéren. Nemcsak a szülők, hanem a gye-
rekek is beszélnek még magyarul. Pontosab-
ban a szülőknek inkább már spanyolul vála-

Szent László-
emléknap 
a magyar alapítású 
argentin iskolában

Ø
(folytatás az előző oldalról)
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szolnak, de velem csak magyarul társalogtak. 
Örültek ők is, hogy ott vagyok. Már nem ér-
keznek magyar bevándorlók az országba, így 
megőrizték a régi nyelvet, amit hoztak maguk-
kal, például jégszekrénynek hívják a hűtőt, itt-
ott helyett itten-ottant mondanak. A vendég-
látóim a II. világháború után, de még ’56 előtt 
telepedtek le, de találkoztam olyanokkal is, 
akik az I. világháború után érkeztek, ők Ar-
gentína más részén élnek. A fővárosban, ahol 
a külvárosokkal együtt majdnem 15 millióan 
élnek, egy hónapig laktam a San Isidro ne-
gyedben. A szomszédos Olivos negyedben 
van egy magyar alapítású iskola, oda jártam 
én is. Az intézményt Pesti József jezsuita pap 
alapította 1966-ban. Bár már megszűnt a ma-
gyar oktatás, ápolják a magyar hagyományo-
kat. Egyenruhájuk piros-fehér-zöld, és éneklik 
a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt, amit 
azért inkább csak a dallamáról ismertem fel. A 
magyar és az argentin zászlót minden reggel 
felhúzzák. Június 27-én, Szent László napján 
pedig legendákat olvastunk fel a nagy király-
ról spanyolul, én pedig egyet magyarul is, el-
énekeltük a magyar és az argentin himnuszt. 
Az órákon nincs olyan követelmény, mint ná-
lunk, talán azért, mert a tanulmányok végén 
nincs érettségi. Nagyon sok barátot szerez-
tem, főleg azután, hogy egyszer adtam egy 
minikoncertet fuvolával. Mindenki meg akart 
ismerni.

– Volt-e alkalmad országjárásra a tanulás 
mellett?

– A téli szünetben felkerekedtem, mert azt 
beszéltük a szüleimmel, hogy ha már itt va-
gyok, lássak minél többet, ami nagy feladat, 
hiszen a világ 8. legnagyobb országáról van 

szó. Mindent egyedül intéztem, és mindenho-
vá repülőgéppel utaztam a nagy távolságok 
miatt. Ha szerencsém volt, akkor olcsón. Ki-
véve, amikor Patagóniába mentem, ott a sí-
szezon miatt igen borsosak voltak az árak. Az 
Iguazú vízeséshez vitt az utam először, ezt a 
világ hét új csodája egyikének tartják. Nem 
érdemtelenül. Itt töltöttem egy hetet, átmen-
tem Brazíliába is, és tettem egy egynapos ki-
térőt Paraguayba is. Vettem legalább egy rö-
vidnadrágot, mert ott olcsóbb, és tél ide, tél 
oda, északon rekkenő hőség volt. Aztán más-
fél hetet töltöttem magyar származású egyete-
mistáknál, akiket még Debrecenből ismertem. 
A vendéglátóim a középosztályhoz tartoztak, 
de a vidéken szembesülhettem a mélysze-
génységgel, amihez hasonlót Magyarorszá-
gon nem tapasztaltam. Azt hiszem, míg van 
mit innunk, van mit ennünk, nincs okunk pa-
naszra. Ott találkoztam egy fiatalemberrel az 
ország északnyugati részéből, ahol az indiá-
nok élnek 3500–4000 méter magasan. Le-
nyűgözött, hogy minden hegy más színű volt. 
Egy polgári életet élő indián családnál töltöt-
tem egy hetet, a hétből egy napot pedig Bo-
líviában, ugyanis közel volt a határ. A pirított 
hernyót azért nem mertem megenni, de a ku-
koricacsuhét megkóstoltam, hiszen abban sok 
ételt főztek, főleg marhahúsból… Aztán jár-
tam még egy hetet az iskolában, de még el-
utaztam Patagóniába, Barilochéba, ahol 
tombolt a tél… 12 napot töltöttem ott olasz 
származású vendéglátóimnál, akikkel a köze-
li Chilébe is átjutottam, átszelve az Andokot. 
Csodálatos élmény volt ez a hegyek és a kék 
tavak világában. Voltam még délebbre is, El 
Calafatében, ott megnézhettem a világ 4. leg-
nagyobb gleccserét, a Perito Morenót. Épp 
akkor levált egy 70 méteres jégdarab, és lezu-
hant a mélybe. Ehhez hasonlót még sohasem 
hallottam. Az utolsó állomásom a „világ vége”, 
Ushuaia volt, ez hivatalosan is a világ legdé-
lebbi városa. Ott pár hideg, csendes és nyu-
godt téli napot töltöttem. Sok mindent átgon-
doltam, és belegondoltam, milyen szerencsés 
is vagyok. Azóta másképp tekintek az életem-
re. Egy percig sem éreztem a 77 felejthetet-
len nap alatt, hogy idegenben vagyok, több 
mint tízezer kilométerre a hazámtól. Csak a 
repülőn visszafelé, ahol komor hangulat ural-
kodott, és nem volt egy pisszenés sem. Na, 
gondoltam, Bence, mindjárt otthon vagy Eu-
rópában, távol a pezsgő dél-amerikai élettől.

Kocsis Csaba

Pop Katalin 
tárlatnyitóján, 
Furtán
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Focipályán is erősítik 
a határ menti kapcsolatot

Elsőként a két megye labdarúgó játékve-
zetői találkoztak egymással, hogy egy barát-
ságos mérkőzés lejátszása után megosszák 
egymással tapasztalataikat. Többéves szünet 
után, az idén áprilisban Derecskén megtar-
tott odavágóval kezdődött meg ismét a Bihar 
és Hajdú-Bihar megyei labdarúgó-egyesületek 
Játékvezetői Bizottságai közötti kapcsolat szo-
rosabbra fonása.

A visszavágót napsütéses őszi időben ját-
szották az érmihályfalvi Praszler Gyula Sta-
dionban. Az irigylésre méltó gyepszőnyegen 
nagy odaadással léptek pályára a csapatok, s 
gól nélküli első félidő után eseménydús má-
sodik játékrész következett. A vendégek Gálfi 
Flórián góljával szereztek vezetést, majd a ha-
zaiak jutottak egyenlítési lehetőséghez, ám a 
veterán Costandache büntetőt hibázott. A haj-
rában aztán csak sikerült a gólszerzés a bihari 
sípmestereknek Ionuţ Gavriş találatával.

A Bihar megyei játékvezetők a következő 
összeállításban léptek pályára: Sergiu Băr-
can – George Mangra, Mădălin Pirtea, Geor-
ge Blaj, Marcel Pirtea, Orbán Norbert, Raoul 

Roşu, Constantin Costandache, Sergiu Bâr-
ţan, Romeo Şipoş, Ionel Gavriş. Játszott még: 
Gabrian Terici, Horia Buz és Aurel Ghenţ.

Közös	erővel

A mérkőzés után a Gödör rendezvény-
házban vendégelték meg a két csapat tagjait 
a szervezők. Az eseményen Nyakó	József, 
Érmihályfalva város polgármestere köszön-
tötte a megjelenteket, külön kiemelve a határ 
menti kapcsolatok erősítésének fontosságát.

Értékelt még, egyben az együttműködés 
folytatását hangsúlyozta Radu	Bitea, a Bihar 
Megyei Labdarúgó-egyesület nemrég meg-

Több mint három évtizedes múltra tekint vissza 
a Bihar és Hajdú-Bihar megyei labdarúgó-
egyesületek közötti együttműködés. Ennek 
két fontos állomására került sor októberben 
Érmihályfalván, majd pedig Biharkabán.

A polgármesteri 
küldöttségek 
a biharkabai 
eszmecsere előtt

Pocsaly Zoltán  
(bal szélen) 

és Ferkő Jenő örül 
előbbi góljának
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Pillanatkép 
a mihályfalvi bírói 

meccsről

A két megye 
játékvezetői 

a találkozó előtt

választott vezetője, s hasonlóan vélekedett 
Csige	 László, a hajdú-bihari társszövetség 
vezetője. A csapatokat a két játékvezetői bi-
zottság elnöke, Ioan	Pirtea és Sápi	Csaba 
(volt FIFA bíró) vezette, ők szintén a tapaszta-
latcsere folytatásának fontosságát emelték ki, 
hangsúlyozva, közös erővel gyorsabban lép-
hetnek előre.

Elöljárók	is	futballoztak

Alig két nappal a mihályfalvi esemény után 
a polgármestereken volt a sor, hogy a zöld 
gyepen bizonyítsák rátermettségüket. A Haj-

dú-Bihar megyei vendégek erős csapattal ér-
keztek, annak élén Tasi	Sándor, a Hajdú-Bi-
har Megyei Önkormányzat alelnöke állt, de 
Tasó	László parlamenti képviselő, a megyei 
fociszövetség elnöke, valamint Csige László 
igazgató is megtisztelte részvételével az ese-
ményt, amelynek házigazdája Biharkaba köz-
ség polgármestere, Silviu	Toda volt.

Az elöljáró hagyományos fogadtatásban ré-
szesítette a magyarországi vendégeket, a ke-
nyér és só mellett egy kupica szilvapálinkával, 
majd pedig rövid folklórműsorral kedveske-
dett nekik. A helyi futballpályán megtartott fo-
cimérkőzés jó hangulatú volt, s a színvonalra 
sem lehetett panasz, hiszen mindkét oldalon 
akadt a labdával remekül bánó jó pár elöljáró.

A hazaiak csapatának gerincét a Zatykó	
Jácint (szentjobbi alpolgármester) – Bo-
ros	 Péter (a megyei fociegyesület főtitkára) 
– Pocsaly	 Zoltán (Margitta polgármestere) 
– Ferkő	 Jenő (magyarremetei gyökerekkel 
bíró erdészmérnök) négyes alkotta, igaz, a gó-
lokért felelős utóbbinak ezúttal nem sikerült a 
hálóba találnia. Nem úgy a margittai polgár-
mesternek, aki mellett a házigazdáktól „köl-
csönvett” Ionel	 Goina talált be az ellenfél 
kapujába, ám mivel a határon túliak is ugyan-
annyiszor voltak eredményesek, a mérkőzés 
döntetlennel zárult. A végeredmény mindkét 
félnek elfogadható volt.

A meccs után a községközponttól nem 
messze lévő Aszóirtás (Sohodol) faluban ta-
lálható vadászházba invitálták a meghívotta-
kat, és egy ízletes vacsora mellett beszélget-
tek a sporttevékenységek támogatásáról, a 
két megye településein található sportbázisok 
állapotáról, valamint a határ menti települé-
sek együttműködésének szorosabbá tételéről. 
Florin	Porge, Vaskoh város polgármestere, 
meghívta a jelenlévőket: a polgármesteri talál-
kozó következő Bihar megyei eseményét az ő 
településén rendezzék.

„Mindig örömmel találkozunk bihari bará-
tainkkal, mert bátran állíthatom, hogy a lab-
darúgás terén mutatott együttműködéssel mi 
már jó három évtizeddel ezelőtt lebontottuk 
a két megye közötti határokat” – összegezte 
Tasó László parlamenti képviselő, a Hajdú-Bi-
har Megyei Labdarúgó-igazgatóság elnöke.

A biharkabai találkozó egyik eredménye-
ként magyarországi testvértelepülést találhat 
az 1800 lakosú bihari község, újságolta öröm-
mel Silviu Toda polgármester.

Hajdu Attila
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Hajápolási gondok 
és megoldások férfiaknak

Sokan nem is gondolnák, mennyi hibát le-
het elkövetni hajápolás közben, ami kifejezet-
ten károsíthatja a hajat. A gondokat okozhatja 
rossz minőségű hajápolási termék használata, 
nem megfelelő tisztítás vagy akár egy rosszul 
megválasztott frizura is. A következményeket 
pedig nemcsak az érintett személy fogja ész-
revenni, hanem mások is. Székely Béla Zsolt 
fodrásztól érdeklődtünk arról, hogy a férfiak-
nak mire kell ügyelniük.

– Elsősorban arra kell figyelni, hogy milyen 
sampont használunk. Nem szabad beérnünk a 
nagyon olcsó szerekkel, mivel azok nem biz-
tos, hogy jó hatással lesznek a fejbőrre és a 
hajra, sőt inkább ronthatják azok egészségét. 
Nagyon száraz hajra ajánlott a balzsam hasz-
nálata, az puhábbá teszi a hajszálakat. Sze-
mélyes tapasztalatom az, hogy sokan hajzse-

lét használnak a frizura beállítása céljából, de 
ezt helytelenül teszik, mivel a hajzselé szárítja 
a fejbőrt, korpásodást okoz, kopaszodást idéz-
het elő, roncsolja a hajat, illetve allergiás reak-
ciót válthat ki. Erre a célra ajánlott hajlakkot, 
hajhabot vagy hajwaxot használni.

– Mit tanácsol annak, akinek ritka a haja?
– A hajritkulás folyamatát visszafordítani 

sajnos nem lehet, de lelassítani vagy megállí-
tani igen. Ha lehet, ne mosson nagyon sűrűn 
hajat az illető, és igyon sok vizet a hidratálás 
érdekében. Az ásványi anyagok hiánya és a 
stressz is elősegítheti a hajritkulást.

– Mit tegyen az, akinek a haja túlzott zsí-
rosodásra hajlamos?

– Ez esetben is azt tudom tanácsolni, hogy 
ne mosson túl sokszor hajat, és használjon a 
zsíros hajtípusra kifejlesztett sampont. Arra 

Ahogy a nőknek, úgy a férfiaknak is fontos 
a mindennapi hajápolás, hogy hajszálaik 
rendezettek, egészségesek legyenek. Székely Béla 
Zsolt nagyszalontai férfifodrász segít néhány jó 
tanáccsal.

Munka közben 

Székely Béla Zsolt nagy álma vált valóra azzal, hogy 
fodrász lett
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A fiatalok körében 
egyre népszerűbb, 
hogy mintát 
vágatnak a hajukba 

A precizitás 
elengedhetetlen 

ebben 
a szakmában

kell figyelni, hogy tisztító hatású sampont 
kell választani, nem ápolót. A zsíros hajnak 
ugyanis tisztításra van szüksége, hogy hatéko-
nyan eltávolítsa a zsírt a fejbőrről és a hajszá-
lakról.

– Milyen manapság a férfi frizuradivat?
– A férfifrizura sűrűn változik, s úgy gondo-

lom, a közeljövőben újabb változásra számít-
hatunk. Rendkívüli stílusformáló erővel bír a 
média. Azt tapasztalom, hogy sokan viselnek 
évek óta olyan frizurát, ami nem hozzájuk il-
lik, de látták a fazont a tévében, és ők is olyat 
akarnak. Általában a fiatalok a rövid, köny-

nyű hajviseletet szeretik, az idősebbek a klasz-
szikust választják, de mindkét esetben válto-
zó a haj hossza és stílusa, az, hogy ki miként 
szereti viselni a haját. Van, aki jobban kedve-
li, ha van mit fésülni és igazítani, és van, aki 
nem szeret ezzel foglalkozni, időt áldozni rá. 
A hajstílus nagyban befolyásolja egy férfi meg-
jelenését és kisugárzását. Én minden vendé-
gemnek őszintén elmondom, hogy szerintem 
milyen frizura illene hozzá, igyekszem ráve-
zetni, persze mindezt kedvesen és segítőké-
szen, aztán ő dönthet.

Balázs Anita

Programajánló novemberre

Szigligeti Színház
17., péntek, 19 óra, Szigligeti Színház: 
Carmina Burana – a Szegedi Kortárs Ba-
lett előadása;
18., szombat, 17 óra, Szigligeti Színház: A 
kaukázusi krétakör – Papp Magda-bérlet;
19., vasárnap, 19 óra, Szigligeti Színház: 
A kaukázusi krétakör – Halasi Gyula-bér-
let;
23., csütörtök, 17 óra, Szigligeti Stúdió: 
Trónok arca casting;
24., péntek, 19 óra, Szigligeti Stúdió: Ka-
pufa és öngól;
24., péntek, 19 óra, Szigligeti Színház: 
Tánckánon – díszelőadás a Kodály-év al-
kalmából, Magyar Állami Népi Együttes;

25., szombat, 17 óra, Szigligeti Színház: A 
kaukázusi krétakör – Tanay Emil-bérlet;
29., szerda, 19 óra, Szigligeti Stúdió: Tan-
gó.

Nagyváradi Állami Filharmónia
A koncerteket csütörtökönként este 
7-től a filharmónia Bartók–Enescu ter-
mében tartják, a bérletek érvényesek, 
jegyek a filharmónia székhelyén (Szilá-
gyi Dezső, ma Moscovei utca 5. szám) 
válthatók hétköznapokon 11–16 óra kö-
zött.
November 16.: szimfonikus hangverseny. 
Műsoron: P. I. Csajkovszkij: Rómeó és Jú-
lia, nyitányfantázia; A. Glazunov: a-moll 

hegedűverseny, op. 82.; P. I. Csajkovszkij: 
részletek a Hattyúk tava című szvitből. 
Vezényel César Álvarez (Spanyolország), 
közreműködik Artur Kaganovskiy (hege-
dű – USA).
November 23.: szimfonikus hangverseny. 
Műsoron: Fr. Schubert: D-dúr nyitány 
olasz stílusban, D 590.; E. MacDowell: 2., 
d-moll zongoraverseny, op. 23. (bemuta-
tó); A. Dvorak: VIII., G-dúr szimfónia, op. 
88. Vezényel Vlad Conta, közreműködik 
Nicolae Mihăilă (zongora).
November 29.: szimfonikus hangver-
seny Románia nemzeti ünnepe alkalmá-
ból. Műsoron: G. Enescu: 2., D-dúr, román 
rapszódia, op. 11; D. Bughici: Dzsessz ver-
senymű trombitára és zenekarra (bemu-
tató); G. Enescu: I., Esz-dúr szimfónia, op. 
13. Vezényel Romeo Rîmbu, közreműkö-
dik Sergiu Cîrstea (trombita).

A nagyváradi Szigligeti Színház ebben a hónapban is színvonalas 
előadásokra, bemutatóra, vendégjátékokra várja a közönséget. 
Csütörtökönként a filharmóniában neves hazai és külföldi művészek lépnek fel.
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Gyógynövény-ábécé
170.		Vidrafű		

(Menyanthes trifoliata	L.)

A tárnicsfélék családjába tartozó évelő vízi-
növény. Lassú folyású patakok medrében, tő-
zeges, mocsaras, pangó vizes helyeken terem. 
Román elnevezése: trifoişte.

Hengeres, vízszintes gyökértörzséből hosz-
szú nyelű, hármasával összetett, kissé húsos, 
kopasz, fénylő levelek fejlődnek. A levelek 
hossza elérheti a 10 cm-t, élük szabálytalanul 
csipkés, hullámos. A fehér, kívül pirosas vagy 
lilásrózsaszínű, fehéren rojtos virágai fürtvi-
rágzatot képeznek. Magyarországon védett 
növény, gyűjtése tilos.

A termesztett állományból májusban, június-
ban gyűjtik a levelét gyógyászati célra. Beszá-
radási aránya 6:1. Keserű iridoidglikozidokat 
(pl. loganin) és szekoiridoid glikozidokat (men-
tia folin, dihidrofoliamentin, szverozid) tartal-
maz (kb. 1 százalékban).

Étvágyjavító szer, az étvágytalanságban 
szenvedő felnőtteknek étkezések előtt teájából 
néhány korty ajánlott. Segíti a táplálék felszí-
vódását, élénkíti az emésztést, de rendszerte-
len menstruáció vagy meghűlés kúrálására is 
használják. Gyomorkeserű likőrök egyik alko-
tóeleme. A népi gyógyászat lázcsillapítóként 
is alkalmazza.

Főzete külsőleg gyorsítja a sebgyógyulást, 
enyhíti a bőrirritációt, az ödémát.

171.		Vízi	peszérce		
(Lycopus europaeus L.)

Az ajakosvirágúak családjába, a gyöngykö-
lesek nemzetségébe tartozó évelő vízinövény. 
Nedves helyeken, vizek partján, láperdőkben, 
árkokban terem. Román neve: cervană.

Szára négyzetes, magassága az egy métert 
is eléri, sőt néha meghaladja. A középső és a 
felső levelek bevagdaltan fűrészeltek, lándzsás 
vagy hosszúkás tojásdadok, az alsók lantosan 
hasadtak. Csomókból nőnek ki, a szár átelle-
nes oldalán. Júniustól szeptemberig virágzik, 
kis fehér vagy halványrózsaszín virágai a levél-
hónaljakból nőnek. A párta négyhasábú, be-
lül vörös pettyes, benne két termékeny por-
zó van.

A föld feletti részek kávésavat és az abból 
keletkező litoszpermsavat tartalmaznak, ez 
utóbbi depszid jellegű, antihormonális hatá-
sú. Gátolja a nemi mirigyekre ható és a pajzs-
mirigy működését befolyásoló hormonokat, 
melyeket az agyalapi mirigy termel. Gyógy-
szeripari készítményeit a pajzsmirigy fokozott 
működésének kezelésére használják, valamint 
az ezen alapuló pszichoszomatikus keringési 
zavarok, a havivérzést megelőző emlőfájda-
lom enyhítésére. Nyugtató hatású, ezért kö-
högéscsillapításra is alkalmas.

A népi gyógyászatban a föld feletti részeket 
gyűjtik még virágzás előtt. Zölden vagy szá-
rítva-porítva, teáját és tinktúráját is használ-
ják. Pajzsmirigy-túltengésre a nyers növény 
leve vagy teája iható. Külsőleg a friss növény 
leve segíti a sebgyógyulást, ugyanígy a főzeté-
vel készült borogatás vagy lemosás.

Pajzsmirigy-elégtelenségben szenvedők, 
állapotos vagy szoptató nők számára nem ja-
vallott.

Vízi peszérce

Vidrafű
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Őszi desszertek

Körtés	pite

Hozzávalók: 15 dkg liszt, 10 dkg vaj, 1 to-
jás, só, 1 kg körte, 1 evőkanál cukor, 1 csomag 

vaníliás pudingpor.
Elkészítés: A lisz-

tet, a vajat, a tojást és 
a csipetnyi sót alapo-
san összedolgozzuk, 
aztán a tésztát kb. 1 
órára a hűtőbe tesz-

szük pihenni. Ezalatt meghámozzuk, apróbb 
kockákra vágjuk a körtét, hozzáadjuk a cukrot 
és a pudingport, és ezt is állni hagyjuk. A tész-
tát elővéve a hűtőből 2/3–1/3 arányban eloszt-
juk, és mindkettőt kinyújtjuk 2-3 mm vastag-
ságúra, hogy a nagyobbikkal kibélelhessük a 
piteformát. Villával megszurkáljuk a tésztát, rá-
öntjük a tölteléket. A másik kinyújtott tésztala-
pot 1-2 cm vastag csíkokra szeljük, és rácsosan 
lefedjük velük a tetejét. 180 fokra előmelegített 
sütőben 40 perc alatt megsütjük.

Birsalmás	rétes

Hozzávalók: 8 db 
réteslap, 20 dkg da-
rált mák, 20 dkg da-
rált dió, 2 dl tej, 2 birs-
alma, 1 citrom reszelt héja, 10 dkg vaj, 15 dkg 
porcukor, 2 teáskanál vaníliás cukor.
Elkészítés: A mákhoz és a dióhoz külön tál-

ban hozzákeverünk 7,5-7,5 dkg porcukrot, egy-
egy teáskanál vaníliás cukrot, majd 1-1 deci 
felforralt tejjel összedolgozzuk mindkét masz-
szát. Hozzáadjuk a citromhéjat is. A birsalmá-
kat kisebb kockákra vágva egyenlően elosztjuk 
a töltelékek között. 4-4 réteslapot rétegezünk 
egymásra, minden réteget olvasztott vajjal meg-

kenünk. A töltelékeket a vajjal megkent rétes-
lapok alsó felére halmozzuk, majd szorosan fel-
tekerjük a tésztát, és sütőpapírral bélelt tepsibe 
tesszük a diós és mákos rudakat. Tetejüket meg-
kenjük olvasztott vajjal, majd a 175 fokra előme-
legített sütőben 15-20 perc alatt aranybarnára 
sütjük. Porcukorral meghintve tálaljuk.

Körtéberizs

Hozzávalók: 4 
birskörte, 5 dl alma-
bor, 10 dkg méz, 20 
dkg rizs, 1 rúd vanília, 
7 dl tej, 10 dkg cukor.
Elkészítés: A 

meg  hámozott, félbe-
vá gott birskörték mag-
házát eltávolítjuk. A bort felforraljuk a mézzel, 
és puhára főzzük benne a gyümölcsöt. Hagy-
juk kihűlni. A tejet felforraljuk a vaníliarúddal 
és a cukorral, hozzáadjuk a rizset, és fedő alatt, 
kis lángon 20 percig főzzük. Hagyjuk kihűlni, 
majd az egyik körtefelet felaprítjuk, és a tejbe-
rizshez keverjük. Az almabort mártás sűrűsé-
gűre forraljuk. A fél körtéket tányérra tesszük, 
és a közepükre tejberizst halmozunk. Végül 
meglocsoljuk a besűrített almaborral.

Gesztenyés	palacsintatorta

Hozzávalók: a tésztához: 5 tojás, 3 dl tej, 
1 csipet só, 15 dkg liszt, 5 dkg cukor, a sütés-
hez olaj; a töltelékhez: 25 dkg gesztenyepüré, 
narancslekvár.
Elkészítés: A lisztet kikeverjük a tojás-

sárgákkal, a tejjel és a sóval. A tojásfehérjé-
hez adjuk a cukrot, és kemény habbá verjük. 
A habot óvatosan a tésztához forgatjuk. (Fahéj-
jal és kakaóporral ízesíthetjük.) A palacsintá-
kat olajjal kikent serpenyőben, a szokásos mó-
don megsütjük. Az első palacsintát megkenjük 
a lekvárral, reszelünk rá a gesztenyemasszá-

ból, majd ugyanígy 
ízesítve rárétegezzük 
a többi palacsintát. A 
tetejét naranccsal dí-
szítjük.

Mennyiségre és változatosságra jóval kevesebb 
ősszel az idénygyümölcs, mint nyáron, 
de ízben, minőségben és felhasználhatóságuk 
változatosságában nem maradnak el a korábban 
beérő társaiktól. Néhány jellegzetes fajtát 
kínálunk alább.



Októberi rejtvényünk (A zenéről) helyes megfejtése: „Isten azért te-
remtette a zenét, hogy szavak nélkül tudjunk imádkozni.” Könyvju-
talmat nyert: Darabont Tibor (Ottomány), Hasznosi Csaba (Mar git-
ta) és Ladányi László (Szatmárnémeti).

A helyes megfejtést szerkesztőségünkbe eljuttatók kö -
zött könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidő: no-
vember 30. Postacím: Biharország, 410068 – Oradea, Piaţa 
1 Decembrie nr. 12.; e-mail: biharmegye@gmail.com.
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Az életről

VíZSZINTES:	 13. Férfikabát. 14. Szí-
nész, komikus (László, 1923–2004). 15. Ki-
sütött hússzelet. 16. Feltaláló. 18. Piacon egy 
egységnyi. 20. Felesége van. 21. Rotor része! 
22. Irodalmi műfaj. 24. Orosz zongoramű-
vész (Jakov, 1913–1976). 26. Osztrák és svéd 
gépkocsik betűjele. 27. Szilárd … – magyar 
származású fizikus (1898–1964). 28. The … 
(A kölyök) – Chaplin filmje (1921).	29. Lak-
rész! 30. Francia őrgróf. 32. Minden hideg 

évszakban.	 34. Kémerben van! 36. Abban 
az időben. 38. Női név, az Anna önállósult 
francia becézése. 39. Hálószerű, vékony pa-
mutszövet. 41. Afelől. 43. Fényelnyelő. 44. 
Csúszás, csuszamlás, műszaki szóval. 46. Szí-
nésznő, operaénekes (Gitta, 1903–1991). 48. 
Vonatkozó névmás. 49. Hamuvá lett (ék. f.). 
51. Mosópormárka. 53. Kettőzve: sikeres fia-
tal énekesnő személyneve. 54. Fizikai képes-
ség. 56. Kampó vége! 57. Könnyed köszö-
nés. 58. Hitelben van! 59. Nemrég. 61. Kést 
élez. 62. Az asztácium és a nitrogén vegyjele. 
64. Katonai föveg. 66. Fátlan, füves síkság 
Dél-Amerikában. 69. Légzőszerv. 71. Erőre 
kapó. 73. Tehát (latinul).
FÜGGőLEGES:	1. Az ég kékje. 2. Lár-

más. 3. Díszít. 4. Bibliai személy. 5. Páratlan 
téka! 6. Hóhér. 7. Spanyol sziget. 8. 
Francia regényíró és művészeti kritikus 
(1840–1902). 9. Hátsórész! 10. Finn-
ország autójele 1993-ig. 11. Könnyel-
mű. 12. Eleven. 17. Zenés drámai 
mű. 19. Cetek szájában levő szarule-
mez. 23. Fonásra szolgáló eszköz. 25. 
Előtag, a mirigyekkel való kapcsolatra 
utal. 27. Éneklő szócska. 28. Kicsinyí-
tő képző. 29. Támadás. 30. A közelé-
be. 31. Rendszerbe illeszt. 32. Fáradt 
(szleng). 33. Ázsiai állam. 35. Régi 
svájci kásaféle népi eledel. 37. Össze-
vissza tol! 40. Ritkás erdő. 42. Tar-
tós zaj. 45. Sós sütemény. 47. …-Ró-
nai József – festő- és grafikusművész 
(1861–1927). 50. Növényi egyed. 
52. … ipso – magától értetődő. 55. 
Új növény serked. 57. Vágóeszköz ré-
sze. 58. …ház – vasútállomás (rég.). 
59. Puliszka. 60. Ellentét enyhítésére 
használt két szó. 61. Mezőgazdasági 
üzem. 63. Elvisel. 65. Főszakács. 67. 
Stanislaw … – lengyel sci-fi-író. 68. O. 
O. L. 70. Előd. 72. Régi hosszmérték 
(kb. 1,9 m).

Barabás Zsuzsa

Az állítólag Kr. e. 368–289. között Hiosz szigetén 
élt Tatiosz görög írónak, erkölcstanítónak 
tulajdonított mondást idézzük a rejtvényben 
a vízszintes 1. és a függőleges 26. alatt.
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Itt megtalálja lapunkat!

Nagyváradon a Laza Trading Kft. lapterjesztő hálózatában kaphatók 
a kiadványaink. A zöld újságos bódék megtalálhatók minden forgalmas 
csomópontban, például a piacok mellett és a villamosmegállók közelében

A Nagyvásár téren 
(December 1. park), 
a Gojdu líceummal 

szemben

A rogériuszi piac 
közelében

A nagyállomással 
szemben

A Bémer (ma 
Ferdinand) 
téren, a Fő utca 
torkolatában

A nagypiac 
bejáratánál

Margittán 
az RMDSZ-székház 

könyvüzletében 
(Republicii út 2. sz.)

Vi dé ken és a me gye szék he lyen is több helyen 
meg ve he ti szabad áru sí tás ban minden hónap ban 
a Biharországot.

A Szakszervezetek 
Művelődési Háza 
mögött



Fenti képeslapunk a váradi Kossuth utcát ábrázolja. Már ott van rajta a Fekete Sas épületkomplexum sarki része. Mellette, a kép 
előterében négyablaknyi rész látható abból a bérházból, amelynek az udvarán a Szabadság szerkesztősége volt. Itt dolgozott 
Ady Endre is 1900. január havától. Erre most azért emlékezünk, mert abban az évben járt Élesden, hogy tudósítson a híres 
cigányprímás, Dankó Pista ottani igen sikeres koncertjéről. Minderről bővebben lapunk História rovatában olvashatnak

Lenti képeslapunk Vaskoh múlt század eleji látképét örökítette meg. A felirat szerint a vasgyár foglalja el a központi helyet – a 
képen és a település életében egyaránt. A hajdani Bihar vármegyében Vaskoh járási székhely volt fejlett iparral: márványt és 
vasat bányásztak itt, a Fekete-Körös völgyében, a vasat fel is dolgozták. Megyénk legkisebb városán átfolyik a Bóly patak, vize 
egykor több malmot is hajtott, és állítólag sosem fagy be


