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A járhatatlanul járható út
A jelek szerint elcsendesült az ógás-mógás, 

és a váradiak birtokba vették a Szent Lász-
ló teret: meg sem tudom mondani, hány 

koncertet hallgattak együtt, néztek focimeccse-
ket és a sercegő lacikonyhák körül áldoztak Ben-
dő Őfelségének. Ünnepnapon történt mindez, il-
letve ha naptár szerint nem is volt hivatalos piros 
betűs, azzá avatta a közösségi, bulira mindig ké-
szen álló akarat. De csak a mulatozásból az üze-
meltetőkön kívül a városlakók többségének nem 
lehet megélnie, úgyhogy a vidámkodásmentes 
hétköznapokon kénytelenek vagyunk dolgaink 
után nézni.

Milyen jó, hogy nyugodtan caplathatunk át a 
téren, nem kell pillanatonként a forgalmat szidal-
maznunk – gondoltuk eleinte, amikor ünnepélye-
sen kinyilváníttatott, hogy ott bizony a gyalogos 
az úr! Végre valahol még menni is lehet – gondol-
tam, feltehetőleg nem egymagam, de hamar ki-
derült: ezúttal is hiszékeny libának bizonyultam. 
Mert ha a gyalogosoké a tér, és a járművek csak 
egy oldalon, ott is kötelezően kellő szerénység-
gel suhanhatnak tova az egyetem és a temető 
felé, akkor gyalogátjárók felfestésével sem kell 
terhelni az erre alkalmazottakat. És mivel nin-
csenek zebrák, a száguldozó autók sem érzik a 
maguk számára kötelezőnek a lassítást, netán 
megállást. Szerencsére a hozzám hasonló balfá-
cánok nem rohannak az autók közé, „nekem van 
elsőbbségem” kiabálása közben, de egyik nap lát-
tam egy idős embert, aki makacsul elhitte, amit 
neki mondtak: nem nézett se jobbra, se balra, 
csak ballagott előre, ki tudja, miféle gondolatok-

ba merülve. Kis híja lett a bajnak, mert nemcsak 
nem nézett semerre, de a hallása sem volt már 
tökéletes, épp csak a mellette hirtelen lefékező 
autó zajára kapta fel a fejét.

Ha ezek után valaki azt hiszi, zsigeri bajaim 
vannak az autósokkal, nagyon téved: mélysé-
gesen együtt érzek a Holdas templomnál négy 
irányból jövő és menni óhajtó úrvezetőkkel, akik 
reménykedve pillantanak a négy sarokban büsz-
kén álló jelzőlámpákra, pedig azoknak semmi-
képpen sem akaródzik pirosat, zöldet, netán 
még sárgát is jelezniük. Egyesek szerint véletle-
nül (??!!) elfelejtették a térfeldúláskor a föld alat-
ti vezetékeket bekapcsolni, mások szerint a leg-
illetékesebb városi muftitól azt a választ kapták 
kérdésükre, hogy ha majd egyszer mégis sikerül 
lebontani a két sarokház közül az egyiket, akkor 
a stoplámpák is megsínylik majd a munkálatot, 
vagy      is addig nem érdemes foglalkozni velük.

Ez igen, jövőbe látás! Nem aprózza el néhány 
nap, hónap vagy esztendő távlatába a városrende-
zést, hanem máris a ködös jövőbe néz, lát és lát-
tat! Ezek mellett a járhatatlansági mutatók mellett 
már igazán semmiség, hogy a villamosok számá-
ra megépített grandiózus megállóhoz viszonyítva 
a püspökségi épület előtti, forgalmasnak mondha-
tó buszmegállóban egyetlen csenevész kis cserje 
sem óv az időjárás viszontagságaitól, igaz viszont, 
ott van a buszhasználatot nagyon gyakran nehe-
zítő taxiállomás, ami a villamosozóknak viszont 
nincs. Hát ez az: nem lehet mindent, és legyen 
végre elég az elégedetlenségekből!

Molnár Judit

Minden kedves olvasónknak  
áldott, békés karácsonyt  
és boldog új esztendőt kívánunk!

A Biharország szerkesztősége



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

tartalom

Biharország2017. december 3

| Közélet
	 4.	Magyar bölcsőde épül a KREK-

székház udvarán
 5.	Sass Kálmán-szobrot avattak 

Érmihályfalván

| Agrárvilág
 6.	Biogazdálkodók nemzetközi 

tanácskozása Kolozsváron

| Közélet
 8.	Adni jó – tudják ezt Monospetriben is 

– Jótékonysági bál egy 
gyermekotthon javára

| Hitvilág
 10.	Hitből való építkezés – Református 

esperesi hivatalt avattak 
Székelyhídon

| Kultúra
 12.	„Aranyos mesterek jártak 

Nagyszalontán – Kézműveskedés az 
Arany-év jegyében

| Hitvilág
	13. Szoboravató és színjátszó 

nagykágyai reformátusok

| Kultúra
 14.	December az ünnepek hónapja – 

Nyelvőrségen Dánielisz Endre
 15.	A Nagyváradi Állami Filharmónia 

decemberi műsora
 16.	A könyvtár az iskola szerves része – 

Bemutatjuk a berettyószéplaki 
intézményt

| Közélet
	17.	Nőszervezeti vezetők találkoztak 

Nagyváradon

| Faluról falura
	19.	Mezőtelkiben egy nap két csodát 

láttunk – Riport a Sebes-Körös menti 
szórványból

| Portré
 22.	Az éneklő orvos, aki újságot is írt – 

Bemutatjuk Sántha Levente doktort

| Oktatás
 24.	Új módszer Nagykágyán 

a szakmunkásképzésben

| Faluról falura
	25.	Váradlesen még élnek magyarok – 

Riport a dél-bihari szórványból

| Vastaps
 28.	Mindennapi hősök feltámadása – 

Miske László színművész

| Szomszédoló
 32.	„Lövészárkok a lelkek alatt” – 

Beszélgetés Jantyik Zsolt zenésszel, 
művelődésszervezővel

| A régi Várad
	34.	Vágó József építész születési 

évfordulója – Péter I. Zoltán 
helytörténeti írása

| Kultúra
	36.	Könyvmaraton kilencedszer

| Lektűr
 38.	Perspektíva – Szilágyi Perjési Katalin 

novellája

| Oktatás
	39.	Ezüstgyopár díjat kapott a szalontai 

tanárnő – Elismerés Tóth Judit 
pedagógusnak

	41.	Aranyemberek az iskolában – 
Pályaválasztási tanácsadás

| História
	42.	A Rhédeyek Váradon (7.) – Szilágyi 

Aladár összeállítása

| Sport
 44.	Bekarikázott az elitbe – Horváth 

Roland margittai versenykerékpáros

 46.	Emlékverseny a szalontai 
karatemester tiszteletére

 47.	Világbajnoki bronzérem 
a hajdúvárosi tengósnak

| Fűben-fában
	48.	Gyógynövény-ábécé (172., 173.) – 

Vízitorma, vörös áfonya

| Ínyenceknek
	49.	Lencse, borsó, kása

| Üdítő
	50.	A szeretetről – Keresztrejtvény 

nyereménnyel

| Tudja-e?
 51.	A betlehemi csillag – Szoboszlai 

Endre ismeretterjesztő írása



közélet

Biharország 2017. december4

Magyar bölcsőde épül 
a KREK-székház udvarán

A bölcsőde és az óvoda magyar kormánytá-
mogatással épül, a Kárpát-medencei óvoda- és 
bölcsődefejlesztési program részeként. A prog-
ramra két lépésben 38,5 millió forintnyi álla-
mi pénzt szánnak Kárpát-medence szerte, eb-
ből a tervek szerint 153 új bölcsődét és óvodát 
építenek, illetve mintegy 450-et felújítanak. 
Erről a bölcsőde alapkőletételén jelen levő dr.	
Grezsa	István kormánybiztos beszélt.
Csűry	 István királyhágómelléki reformá-

tus püspök igei köszöntőjében felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy aki bölcsődét épít, az a 
jövőt tervezi. Az alapkőletétel előtt felszólalt 
még Pásztor	 Sándor, a Bihar Megyei Ta-
nács elnöke és Dénes	István	Lukács espe-
res is, a Csillagocska Református Zeneóvo-
da gyermekei pedig rövid műsort adtak elő. 
Az alapkő letételében segédkezett Kecskés	
Edit, a zeneóvoda vezetője is. Megjegyzendő, 
hogy az ünnepélyes momentum előtti percek-
ben is szorgoskodtak már az építők a készülő 
alapozáson.

Az alapkőbe egy időkapszula került, az 
abba zárt üzenetet Farkas	Zsolt közigazga-
tási előadótanácsos olvasta fel. „A Király há-
gó mel léki Református Egyházkerület bölcső-
déjének alapkövét letettük a Reformáció 500. 
évében, 2017. november 15-én, Isten dicső-
ségére és Magyar Nemzetünk javára” – áll a 
Csűry István püspök, dr. Grezsa István kor-
mánybiztos és Bara	Lajos főgondnok kézje-
gyével ellátott lapon.

Az építők reményei szerint a Némethy	
László tervei alapján készülő váradi magyar 
bölcsőde jövőre már fogadhatja a gyermeke-
ket. Mintegy 40-50 apróság, tehát két böl-
csődei csoport kaphat majd helyet az 587 
négyzetméteren, egyszintes épületben, a 
püspökség Sulyok István utcai székházának 
szomszédságában, működtetésében pedig a 
zeneóvodában szerzett tapasztalatokat is fel-
használják. A KREK tervei szerint egyébként 
a program első szakaszában 10, a második-
ban 11 óvodát és bölcsődét építenek, illetve 
újítanak fel, ezzel fedeznék az egyházkerület 
szükségleteit. A váradi bölcsőde becsült érté-
ke körülbelül 360 ezer euró.

Fried Noémi Lujza

November 15-én, a magyar szórvány napján 
két alapkőletételt is tartottak Bihar megyében. 
Köröstárkányban egy magyar nyelvű óvoda, 
Nagyváradon, a Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület (KREK) székházának udvarán 
egy magyar nyelvű bölcsőde építésének első 
ünnepélyes mozzanata történt meg.

Pásztor Sándor, Csűry István és dr. Grezsa István 
helyezte el az időkapszulát 

Már dolgoznak 
az alapozáson



Sass Kálmán-szobrot 
avattak Érmihályfalván

Szinte zsúfolásig megtelt hívekkel a novem-
beri vasárnap délelőttjén az érmihályfalvi re-
formátus templom. Dénes	 István	 Lukács 
élesdi lelkipásztor, a Bihari Református Egy-
házmegye esperese, az egyházkerület generá-
lis direktora hirdette az igét. A tiszta életvitelű, 
Istenhez hű Dániel próféta történetéből vette 
a felvezető gondolatsort. Dánielnek volt bá-
torsága szembeszállni Dárius király ama ren-
deletével is, amely megtiltotta, hogy máshoz 
imádkozzanak; 30 napon át csakis őhozzá, a 
királyhoz fordulhattak kérelemmel. Ám Dániel 
Istenhez és népéhez való hűsége, jelleme nem 
csorbult, vállalta inkább a megtorlást is, aho-
gyan Sass Kálmán és rajta kívül sokan mások 
sem váltak megalkuvóvá, állhatatosak marad-
tak mindvégig.

A szószékről jövő üzenet után helybeli és 
debreceni fiatalok adtak elő verseket és nem-
zeti érzést erősítő énekeket.

A reformáció 500 éves jubileuma alkalmából 
felavatandó Sass Kámán-mellszobor leleplezé-
se előtt Bereczki	András nyugalmazott refor-
mátus lelkipásztor bemutatta az általa szerkesz-
tett, Mártírok százada címet viselő könyvet, 
amely a XX. századi mártír lelkészek életút-
ját tárja az olvasók elé. Különösen kiemelten 
foglalkozik a könyv az 1956-os eseményekkel, 
ezen belül Sass Kálmán kálváriájával.

A templom közelében elhelyezett szobornál 
elsőként Lezsák	Sándor, a Magyar Ország-
gyűlés alelnöke szólt az egybegyűltekhez. Az 
ő közreműködésével készült el a mellszobor, 
és a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány ado-
mányaként került Érmihályfalvára. A büsztöt 

A magyarországi 1956-os forradalom szele érintette 
a Partiumot is. Az úgynevezett érmihályfalvi 
csoportot azonban a román államhatalmi szervek 
felszámolták, több tagját börtönbüntetéssel 
sújtották. Sass Kálmán református lelkészt 
halálra ítélték és kivégezték. A mártír tiszteletes 
büsztjét novemberben leplezték le az érmihályfalvi 
református templom kertjében.

közélet
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Dr. Sass Huba köszönetet mond a szoborállítóknak 

A Lakiteleki 
Népfőiskola 

Alapítvány 
adományát Lezsák 

Sándor juttatta 
célba

Ø
(folytatás a következõ oldalon)
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Biogazdászok nemzetközi 
tanácskozása Kolozsváron

Biogazdálkodás Romániában – 10 éve az 
EU-ban elnevezéssel szervezett nemzetközi 
konferenciát a Bioterra Egyesület közösen a 

Bihar megyét is magában foglaló Északnyu-
gati Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, a 
Kolozs Megyei Tanáccsal, valamint a kolozs-
vári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem-
mel. Ünneplésre is okot adott ez az immár 
16. ilyen esemény, mivel a Bioterra éppen 20 
évvel ezelőtt alakult meg. Dr.	Nagy	Miklós-
nak, az egyesület elnökének meghívására je-
len volt a konferencián dr.	 Cornel	 Cătoi, 
a kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi 
Egyetem rektora, dr.	Ioan	Dîrzu, a bukares-
ti képviselőház mezőgazdasági bizottságának 
alelnöke, Ioan	 Aurel	 Cherecheş, Kolozs 
megye prefektusa, dr.	 Ilarie	 Ivan, a me-
zőgazdasági miniszter tanács adója, dr.	Ion	

Neves szakemberek jelenlétében 
250 biogazdálkodó vett részt nemzetközi 
konferencián október 28-án. Az immár 
16. ilyen tanácskozást a romániai Bioterra 
Egyesület szervezte meg, és a neves kolozsvári 
Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem Mihai 
Şerban előadóterme adott neki otthont.

Az Országgyűlés 
alelnöke koszorúz

Lantos	Györgyi magyarországi szobrászmű-
vész készítette. Lezsák elmondta, hogy még 
Magyarországon sem történt meg minden 
esetben a meghurcoltak rehabilitációja. E tény 
ismeretében nem csoda, hogy a Sass család 
által erkölcsi és anyagi jóvátételért benyúj-
tott mind a 23 kérelmet elutasították. Miután 
1957 februárjában elhurcolták a lelkészt, csa-
ládját kitelepítették a Bărăganba, vagyonát el-
kobozták. Az ellene felhozott vádak, miszerint 
a Rongyos Gárdával és a nyilasokkal volt kap-
csolatban, teljességében koholmányok, hisz 
zsidókat bújtatott, ahogyan nála talált mene-
dékre az akkor még partizán Maléter Pál is, 
aki később a Nagy Imre-kormány honvédelmi 
minisztere lett – idézte fel a korabeli történé-
seket Lezsák Sándor.
Dr.	 Sass	 Huba, a mártír lelkész fia kö-

szönetet mondott a szoborállítóknak, majd 
Lezsák Sándorral együtt leleplezte a büsztöt. 
Az emlékhelyre, a népes család jelen lévő tag-
jaira – akik között feltűnt Fazekas Sándor ma-
gyar földművelésügyi miniszter is –, illetve az 
esemény többi résztvevőjére Balázsné	Kiss	

Ø

Ø

(folytatás az előző oldalról)

Sass Kálmán-szobrot avattak Érmihályfalván

Csilla és Balázs	Dénes	 János helyi lelki-
pásztorok mondtak áldást, majd koszorúkat 
helyeztek el a szobor talapzatán.

D. Mészáros Elek



Toncea, a Környezettudatos Gazdálkodás 
Országos Szövetségének elnöke, Marian	
Cioceanu, a Bio România egyesület elnöke, 
valamint dr.	Solti	Gábor, a magyarországi 
Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsé-
gének elnöke.

A köszöntések sorozatát dr. Cornel Cătoi 
rektor nyitotta meg. Beszédében kiemelte 
az eredményes együttműködést a Bioterra 
Egyesület és az egyetem között. Minden 
meghívott szívélyesen üdvözölte a jelenlevő-
ket, hangsúlyozta a biogazdálkodás előnyeit 
és hátrányait, fontosságát a XXI. században. 
A felszólalók között volt dr.	 Lőrinczi	 Zol-

tán, a Kolozs megyei tanács tagja, Ioana	
Dragoş a fejlesztési ügynökség részéről, 
dr.	 Nune	 Sarukhanian, az örményorszá-
gi Green Lane egyesület elnöke, aki megkö-
szönte a Bioterra Egyesület támogatását, va-
lamint dr.	Iurie	Senic Moldova Köztársaság 
képviseletében és dr.	 Palík	 László a szlo-
vákiai biogazdálkodó egyesület részéről. Az 
utolsó köszöntő dr. Solti Gábor volt, aki eddig 
minden, szám szerint 16 konferencián meg-
jelent, s ebből az alkalomból 16 üveg biobort 
adományozott a szervezőknek.

A külföldről érkezett vendégek után kö-
vetkeztek a hazai bioegyesületek vezetőinek 
és az agrártudományi professzoroknak a be-
szédei. A szervező Bioterra elnöke elismeré-
sét és köszönetét fejezte ki a hazai és külföldi 
egyesületek képviselőinek a közös eredmé-
nyes munkáért, amelyet az elmúlt két évtized-
ben nyújtottak, továbbá azoknak a fontos em-
bereknek, akik munkájukkal támogatták az 
egyesületet, illetve a mindennapokban azért 
dolgoztak, hogy a fogyasztók asztalára egész-
séges ételek kerülhessenek. Köszönete jeléül 
kitüntetéseket, plaketteket és emléklapokat 
nyújtott át. A Bioterra fennállásának két évti-
zedes munkáját és eredményeit Silvia	Hicea 
agrármérnök, az egyesület tagja mutatta be 
és értékelte szemléletes prezentációjában.

Ezután egyedi hangvételű előadást tartott 
különböző témákban a biogazdálkodás tárgy-
köréből dr. Ion Toncea, Iulia	 Grosulescu, 
Ioana Dragoş, dr.	Dana	Malschi, Hunya-
di	Éva, Ovidiu	Secu, Petrişor	Petrescu, 
Dán	József és Costin	Lianu.

A konferencia első fele a tudományé volt, 
a második részben a gazdálkodók adhattak 
hangot gondjaiknak, kérdéseiknek és pana-
szaiknak. Ezzel a Bioterra Egyesületnek si-
került elérnie azt, amit még eddig senkinek 
Romániában: egy asztal mellé ültetni a külön-
böző egyesületek vezetőit, és közösen meg-
fogalmazni gondjainkat, panaszainkat és ja-
vaslatainkat. Ezeket egy memorandumban 
összegezték, és eljuttatták a mezőgazdasági 
miniszternek.

A tanácskozás végén a házigazda egyesüle-
ti elnök megköszönte a jelenlévőknek a rész-
vételt és kitartásukat, hogy ebben az agrár-
szempontból nehéz időszakban időt, energiát 
és pénzt nem kímélve dolgoznak egy egészsé-
gesebb jövő építéséért.

Dr. Nagy Miklós,
a Bioterra egyesület elnöke

agrárvilág

Biharország2017. december 7

Köszönetképpen 
az együtt-

működésért 
és a segítségért, 

plakettet, emlék-
lapot kaptak 
a résztvevők

A XVI. Nemzetközi 
Konferencián 

fenn állásának 
20. évfordulóját 

is meg ünnepelte 
a Bioterra Egyesület
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Adni jó – tudják ezt 
Monospetriben is

Gálospetriben 2009-ben nyílt meg, és a 
dévai Szent Ferenc Alapítvány 16. bentlakó 
gyermekotthonaként működik a Szenthárom-
ság Otthon. Jelenleg 31 gyermekkel – többsé-
gük árva vagy félárva – foglalkozik ott három 
nevelő. Idén az adománygyűjtés monospetri 
szervezői azt tűzték ki célul, hogy egy évre 
való tűzifát vásárolnak az otthonnak. A meg-
valósításban segítséget kaptak a Vidéki Ifjúsá-
gi Szövetségtől is.

Az alapötletet tulajdonképpen Böjte Csa-
ba ferences szerzetes egyik beszédéből merí-

tették a Monospetri Közösségfejlesztési Egye-
sület önkéntesei: „Aki nem hisz abban, hogy 
mennyi jó ember van, az kezdjen el valami 
jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaáll-
nak mellé.” Az eddigi adományok is jelentős 
összeget képviseltek, de a mostani cél túlnőtt 
rajtuk. Mondhatni, a szó szoros értelmében 
nagy fába vágták a fejszéjüket. Legalábbis ele-
inte úgy tűnt, de nagyon kellemesen csalód-
tak, amikor kiderült, hogy tervüket az egész 
falu támogatja. Jótékonysági bált szerveztek, 
hogy vidáman, táncolva adakozzanak a falu 
lakosai.

A meghirdetett jótékonysági jegyek egyben 
báli belépők voltak, és pillanatok alatt elkel-
tek, ezzel már fedezték is a tüzelő árát. Kel-
lemes meglepetés volt a szervezők számára 
az is, hogy sokan felajánlottak adományokat 
anélkül, hogy részt vettek volna a mulatságon. 
Egyesek pénzt, mások nyersanyagot adtak a 
vacsorához. A harmadik csoport pedig mun-
kaerejét ajánlotta fel.

Az ötlet első számú haszonélvezői az ott-
hon lakói, de kiderült az is, hogy Monospetrit 
jószívű, segítőkész, adakozó kedvű emberek 

A jótékonykodás nem idegen monospetri 
lakosaitól, különösen ilyenkor, karácsony 
közeledtével. A Monospetri Közösségfejlesztési 
Egyesület jótékonykodás terén már hat 
éve túllép a település határain, és évente 
egyszer adományokkal támogatja a gálospetri 
Szentháromság Otthon lakóit. A múlt hónapban 
először jótékonysági bálon gyűjtöttek erre a célra.

Szórakozva 
adakoztak 
Monospetriben



lakják. A főszervező, Kozák	 Róbert alpol-
gármester a magyar kormányt is bevonta az 
adakozók sorába azáltal, hogy fővédnöknek 
Csepreghy	Nándor parlamenti államtitkárt, 
miniszterhelyettest hívta meg. Védnökök pe-
dig Cseke	Attila megyei RMDSZ-elnök, sze-
nátor és Barcui	Barna polgármester voltak.

A közösségfejlesztő egyesület csapatmun-
kában végezte a szervezést, de kiemelendő a 
tagok közül Takács	Mária, Karetka	Ildikó 
és Hajas	Schmodzer	Erika tevékenysége. A 
bálon a helybeli és margittai civil szervezetek 
és egyházak, az RMDSZ vezetői, reprezentán-
sai jelentek meg. A gyermekotthon lakói is ak-
tív részesei voltak a közösségi összefogásnak, 
hiszen műsorral készültek az estre. Színpadi 
jeleneteket adtak elő, énekeltek, táncoltak, és 
igen nagy sikert arattak. Nyitóbeszédet Kozák 
Róbert főszervező, a fővédnök és a védnökök 
mondtak. Csepreghy Nándor például megval-
lotta, hogy mindig örömmel jön haza otthon-

ról, hiszen felmenője bihardiószegi származá-
sú. A magyar kormány nevében kijelentette, 
hogy „a határon kívüli magyarságra nem te-
hertételként tekintenek, hanem mint erőfor-
rásra”, s a mindenkori magyar kormánynak le-
hetőséget kell adnia ennek a kibontakozásra. 
Az gyermekotthont vezető Kosza	Erzsébet 
mondott megható köszönőbeszédet.

A bál nyitótáncát az otthonbeli gyerekek 
járták, utána felszolgálták a tartalmas és fi-
nom vacsorát. Ezután kezdődött a tulajdon-
képpeni táncmulatság, és hajnalig tartott. A 
jó hangulat és az adakozás volt a jellemző, hi-
szen a belépőjegyeken túl a bálozók egy urná-
ba elhelyezett összeggel is támogathatták a tű-
zifavásárlást.

Összesítéskor a szervezők örömmel tapasz-
talták, hogy kétévi tűzifa árát sikerült össze-
gyűjteniük. A siker feledtette velük a szervezés 
fáradalmait, hiszen átérezték, nagyobb öröm 
adni, mint kapni. Ezt ők hiszik, vallják, és gya-
korolják.

Szőke Ferenc

Csepreghy Nándor, 
a fővédnök 

is üdvözölte 
a kezdeményezést

A gyermekotthon 
lakói előadással 
készültek

A főszervezők 
az otthon 

vezetőjével

közélet
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Hitből való építkezés
Székelyhídon református esperesi hivatalt avattak

Közel száz éven keresztül saját hivatali épü-
let nélkül működött az Érmelléki Református 
Egyházmegye. A trianoni döntés következté-
ben Magyarország csonkulása mellett ketté-
szakadt az érmelléki református közösséget 
tömörítő egyházmegye is. A román oldalon 
rekedtek székház híján hol ide, hol oda to-
logatták a hivatali székhelyet, attól függően, 
hogy éppen melyik egyházközségből került ki 
az egyházmegye vezetője. Nincs ez így rend-
jén – fogalmazódott meg többekben a hivatali 
épület megépítésének a gondolata.

Az egyházmegyei tanács 2011-ben kinyil-
vánította, hogy az esperesi hivatalnak ál-
landó székhellyel kell működnie, s ennek jól 
meg  közelíthető helyen, egyházi tulajdonban 
lévő telken kell megépülnie. 2013 áprilisá-
ban Margitta, Érmihályfalva és Székelyhíd vá-
rosok adottságait több szempontból is górcső 
alá vette az egyházmegyei közgyűlés, és vé-
gül Székelyhídra esett a választás. Még az év 
novemberében letették az alapkövet. Az ak-

kori eseményen Csűry	 István, a Ki rály há-
gó melléki Református Egyházkerület püspö-
ke hirdette az igét, az épület alapjába pedig 
Rákosi Jenő érmelléki esperes és az időköz-
ben elhunyt dr. Kürti László egyházmegyei fő-
gondnok időkapszulát helyezett el.

A látványosabb munka 2014-ben kezdő-
dött, megépültek a falak, sikerült a tetőzet fa-
anyagát és a cserepet is megvásárolniuk. Az-
tán a tető is a helyére került, tavaly a belső 
munkálatok következtek, az ajtók és ablakok 
beszerelése. Az átadás előtt vezették be a vi-
zet, a villanyáramot, és hátravolt még a külső 
vakolás. A nagy nap elérkezéséig mindennel 
elkészültek.

Istentisztelet	után	szalagvágás

Kissé késve érkeztem az esperesi hiva-
tal átadását megelőző ünnepi istentiszteletre. 
Öröm volt látni az istenházát megtöltő sokasá-
got; a házigazdák a padsorok mellé tett lócák-
kal igyekeztek növelni az ülőhelyek számát. 
A későn jövőknek már csak a bejárat boltíve 
alatt jutott hely; a helybeliek mellett sokan ér-
keztek az egyházmegye 37 gyülekezetéből.

Az igei üzenetet, ahogyan az alapkőletétel-
kor, ezúttal is Csűry István püspök hirdette, a 
Jézus feltámadásával kezdődött új korszak el-
jöttéről beszélt. Egy ilyen kezdetet jelent az ér-
melléki keresztyének számára az esperesi hi-
vatal székházának birtokbavétele – mondta. 
De ehhez társulnia kell a megújult emberi szív-

A reformáció 500. évfordulója kiemelkedő 
ünnep a protestáns gyülekezetekben. 
Az Érmellék reformátussága számára kétszeres 
jelentőséggel bír az idei esztendő: a keresztényi 
gyökerekhez való fél évezredes visszatérés 
mellett novemberben esperesi hivatalt avattak 
Székelyhídon.

Tetőtér-beépítéses 
az impozáns épület

Szerte Érmellékről érkeztek a gyülekezetek  
képviselői az avatásra



nek egyéni szinten éppúgy, mint a közössé-
gekben, hogy bátran bizonyságot tegyenek a 
világban való forgolódásuk közepette, miként 
Mária mondta az örömhírt: „Láttam az Urat” 
– fogalmazott az egyházi vezető.

Az igehirdetés után Rákosi	Jenő házigaz-
da lelkipásztor, érmelléki esperes vezetésével 
úrvacsorát osztottak, majd köszönő szavak kí-
séretében kisebb ajándékot kaptak azok, akik 
a legtöbbet tették az intézmény létrejöttéért. 
A Bihar Megyei Tanács RMDSZ-frakciója, a 
magyarországi Bethlen Gábor Alap és Em-
beri Erőforrások Minisztériuma, a helyi és az 
érszőlősi polgármesteri hivatal mellett számos 
gyülekezet és magánszemély járult hozzá a 
költségek fedezéséhez. Hitből való építkezés 
volt ez a javából, hisz az egyházmegye pén-
ze csupán az engedélyek megszerzésére és az 
alapöntésre volt elegendő. További támogatá-
sért az esperes és szolgatársa, Bara	László 
egyházmegyei főjegyző Szabó	Ödön parla-
menti képviselőhöz, az RMDSZ Bihar megyei 
szervezetének ügyvezető elnökéhez fordult. 
Rákosi Jenő megköszönte az ügyvezető segít-
ségét, Bara László pedig lelkésztársainak és a 
gyülekezetek világi vezetőinek nevében mon-
dott köszönetet az esperesnek és feleségének 
fáradozásukért, Mózes IV. könyvéből idézve 
az áldást. Rákosi Jenő részletekbe menően is-
mertette az esperesi hivatal építésének króni-

káját, kitért arra is, hogy a munkálatok értéke 
hozzávetőleg 400 ezer lej volt, s ennek mind-
össze öt százalékát teszi ki a gyülekezetektől 
és az adományozóktól érkezett hozzájárulás.

Kölcsönös	segítséggel

A templomi eseménysort a Halleluja kó-
rus szolgálata, valamint Magyari	Hunor Az 
Érmelléki Református Egyházmegye temp-
lomai című fotóalbumának bemutatója gaz-
dagította; a kiadvány a lelkészi hivatalokban 
megvásárolható. A szerző elmondta, hogy 21 
éve járja Erdélyt és a Partiumot, igyekszik az 
összes templomot képeken megörökíteni.

A templomi együttlét után a közelben lévő 
új esperesi hivatalhoz „zarándokolt” a soka-
ság. Ott elsőként Szabó Ödön mondott beszé-
det; visszautalva a gyülekezetek minimálisnak 
mondható hozzájárulására megjegyezte, hogy 
azt a pénzt is, amit az RMDSZ által sikerült az 
egyháznak eljuttatni, végül is az emberek fi-
zették be, s ha a választók szavazataikkal nem 
álltak volna a Szövetség mellé, akkor annak 
nem lett volna hathatós ereje a segítségnyúj-
táshoz.
Cseke	Attila szenátor, az RMDSZ Bihar 

megyei szervezetének elnöke kifejtette, hogy 
itt nem csupán egy épület átadásáról van szó, 
hanem egy olyan intézményről, amely a meg-
maradásunkat segítő rendszert erősíti, betago-
lódik abba. Béres	Csaba helyi polgármester 
úgy vélte, hogy jól döntöttek, amikor Székely-
hidat választották az esperesi hivatal székhe-
lyéül. A hit és a kemény munka eredménye-
ként értékelte a megvalósítást, aminek okán 
megérdemelten osztozhat egymás örömében 
a közösség.

További egyházmegyékben tervezett épít-
kezéseket jelentett be Farkas	Zsolt, az egy-
házkerület előadótanácsosa, majd Mészáros	
János egyházmegyei főgondnok mondott kö-
szönetet a támogatóknak. Csűry püspök ál-
dásmondását követően átvágták az avatósza-
lagot, majd a jelenlévők bejárták az épületet.

Az új esperesi hivatal a térség keresztényei-
nek egységét hivatott szolgálni. A belső térben 
látható életfa – Sipos	Béla	munkája – is ezt 
jelképezi, hisz az egyházmegyét alkotó gyüle-
kezeteket egy-egy levélként jeleníti meg. Kö-
zös törzsből táplálkoznak, Jézus Krisztusban 
gyökerezve.

D. Mészáros Elek
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A püspök 
vezetésével vonult 

át az ünneplő 
sokaság az új 

esperesi 
hivatalhoz

Bara László, Csűry 
István, Rákosi Jenő 
és Szabó Ödön 
vágta át a szalagot 
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„ Aranyos” mesterek 
jártak Nagyszalontán

Az Arany Napok vendégei a Magyar Kézmű-
vesség Alapítvány tagjai voltak, valamint a haj-
dúvárosba látogatott a népzenét játszó szent-
endrei Kecskés együttes is. A szervező Arany 
János Művelődési Egyesület egy teljes hétvé-
gén át a Zilahy Lajos Művelődési Házba vár-
ta mindazokat, akik szeretik a kézműves alko-
tók remekeit.

A Magyar Kézművesség Alapítvány minden 
esztendőben meghirdeti pályázatát. A beérke-
ző alkotásokból kiállítást szerveznek a budapes-
ti Duna Palotában. Idén, az emlékévre való te-
kintettel, Arany János költészete – kézműves 
szemmel témakörben hirdették a pályázatot, s 
a pályaművek jelentős részét elhozták Nagysza-
lontára, ez volt látható három napon keresztül 
a Zilahy Lajos Művelődési Házban. S nemcsak 
a kiállítás érkezett a kultúrházba, de az alkotók 
is tiszteletüket tették: péntek reggeltől vasárnap 
délutánig kézműveskedtek a hajdúvárosban 

úgy, hogy közben bárki bekapcsolódhatott, 
kérdezhetett. Nagyszalonta kézműves vendégei 
a következők voltak: Gy. Kamarás Katalin faze-
kas, a népművészet mestere; Szekér Gizella fa-
zekas, népi iparművész; Dezső Ildikó rongymű-
ves-viseletkészítő, kézművesremek díjas; Viha 
Lajos fafaragó iparművész.

A rendezvényre érkeztek a hajdúvárosba a 
Visegrádi Szent György Lovagrend íjász tag-
jai is, ők korhű bemutatókkal színesítették a 
programot, illetve az Arany Napok alkalmá-
ból bemutatkozott a hajdúvárosban a Kecskés 
együttes is A magyar reformáció kezdete és a 
végvári harcok muzsikája című műsorával.

A kézműves foglalkozásokba örömmel kap-
csolódtak be a szalontaiak, közöttük is elsősor-
ban a gyermekek. Érdeklődéssel próbálták ki 
például az agyagozást, a bőrdíszműves mun-
kát, és ugyanakkora lelkesedéssel figyelték a 
Kecskés együttes tagjait is, akik nemcsak kivá-
lóan zenéltek, hanem be is mutatták hangsze-
reiket a diákoknak.

Balázs Anita

Október végén Arany Napok címmel tartottak 
kézműves programsorozatot Nagyszalontán, 
az Arany János Művelődési Egyesület 
szervezésében. A rendezvény az Arany-év égisze 
alatt zajlott, a kézművesek a koszorús költő 
emléke előtt tisztelegtek munkáikkal.

A fiúkat 
a bőrdíszműáruk 
készítése érdekelte 

A lányok a korongozást igyekeztek 
elsajátítani

A kiállított kézműves alkotások egy része

A Kecskés együttes tagjai be is mutatták hangszereiket 
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Szoboravató és színjátszó 
nagykágyai reformátusok

Szakadt az eső az október végi vasárna-
pon, az aszfaltra felhordott sár csúszóssá tette 
a nagykágyai református templomhoz vezető 
kaptatót. A hívek a morcos időjárás ellenére 
szép számban szaporáztak az istenháza felé. 
Bent már halkan szólt az orgona, békességet 
árasztott a hely.

Az igét ezúttal a székelyföldi gyökerekkel 
bíró, jelenleg Budapesten élő Benedek	Za-
lán baptista igehirdető, színházi rendező tol-
mácsolta. Hamar kiderült, hogy nem a szo-
boravatás apropója vetette őt tájainkra, sem a 
reformáció emlékünnepe, hanem egy kis ke-
resztyén színjátszásra „csábítani” jött a helyi 
gyülekezet tagjait. Hét évvel ezelőtt hagyta ott 
a Győri Nemzeti Színház társulatát, és sokáig 
úgy gondolta, hogy lelkészként tudná legjob-
ban szolgálni Istent. Végül megértette, hogy 
nem erre hívatott el. Azóta sorra járja a gyüle-
kezeteket, és Márk evangéliumát viszi színre. 
A dolog érdekessége, hogy a közösségekből 

önként jelentkezőket vár a játékra, amelyben 
nyolc férfi és hét női szereplő vesz részt. A 
próbák mindössze három napot tartanak, s 
következik az előadás.

Nagykágyán decemberben viszik színre a 
Márk-drámát, körszínház formájában, különö-
sebb díszletekre és jelmezekre nem lesz szük-
ség. Eddig 74 gyülekezetben járt a rendező, 
összesen 1100 szereplőt vont be a játékba. 
Benedek Zalán elmondása szerint színdarab-
ként nagyobb erővel tud megmutatkozni az 
evangélium. Másik előnye pedig az, hogy hit-
tel teli személyek adják elő, nem pedig profi 
színészek, akiknek ez csak egy szerep lenne.
Bán	Alpár helybeli lelkipásztor királyi ven-

dégségbe hívta a híveket, kiosztva az úri szent 
vacsorát. Mint mondta: „Jézus nemcsak hir-
dette, hanem kiábrázolta az igét, ránk hagy-
ta a keresztség vizét, az úrvacsorai kenyeret és 
bort, ami túlmutat önmagán. Misztérium ez…”

A 500 éves reformáció megünneplését 
maradandó tartalommal igyekszik megtölteni 
a protestáns gyülekezetek java része. 
A nagykágyai közösség egy már meglévő Kálvin 
János-büsztöt emelt talapzatra.

Csiszár Ilona 
és Fodor Károly 
főgondnok 
leleplezi a szobrot

Benedek Zalán igét 
hirdet, lent Bán 

Alpár tiszteletes

Ø
(folytatás a következõ oldalon)
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Miután a gyülekezet tagjai részesültek az 
úrvacsorai közösségben, Bán tiszteletes Kál-
vin János életútját mutatta be 1509-es meg-
születésétől kezdve, mozgalmas szolgálati ide-
jét érintve, egészen 1564-ben bekövetkezett 
haláláig. Kálvin tanításának alapelve az volt, 
hogy Isten csak a Szentíráson keresztül ismer-
hető meg.

Fodor Károly egyházközségi főgondnok 
közlése szerint a bronzhatású felületi kikép-
zésű, betonból öntött Kálvin-mellszobor Csi-
szár	 Ilona és Kéri	 György egyháztagok 
munkája, míg a talapzatot Nagy	Sándor és 
munkatársai készítették. A templomkertben 
áll ezentúl a szobor.

Végezetül Bán Alpár a következő szavak-
kal bocsátotta haza a gyülekezet tagjait: „Va-

lahányszor ránézünk erre a szoborra, jus-
son eszünkbe, hogy mit sem ér a reformáció, 
ha életünk nincsen újjáteremtve, mit sem ér, 
hogy megszületett a református egyház, ha mi 
nem vagyunk újjászületve”.

D. Mészáros Elek

Úrvacsoraosztás

Ø

Ø

(folytatás az előző oldalról)

Szoboravató és színjátszó nagykágyai reformátusok

December 
az ünnepek hónapja
„Kifelé az évnek a szekere rúdja, / Pályáját a 
nap is csak robotban futja, / Csak azért jő fel, 
hogy a gondját kivesse, / Ahol a reggel van, 
ott a dél, az este.” 

Arany Jánosnak e sokatmon-
dó versszakával búcsúzunk ettől 
az esztendőtől, amely éppen az 
ő világra jövetelének kétszázadik 
jubileumára emlékeztette a kerek 
világ magyarságát. Valóban, de-
cember az a hónap, amelyben a 
Nap fénye mind kevesebb ideig 
világítja meg földgolyónknak azt 
a részét, ahol élünk.

Ámde az alábbiakban leíran-
dók nem e csillagászati jelenség-

gel, hanem a beköszöntő ünnepek 
sorozatával kívánnak foglalkozni. 

Nyelvi ismereteinket gyarapítandó ide 
iktatom, hogy e szép szavunk kezdő szó-

tagja török eredetű. Eleink még az uráli ős-
hazában találkoztak ótörök nyelvet beszélő 

népekkel. Tőlük kaptuk az üd szócskát, amit 
őseink a már meglévő nap elé illesztettek: 
üdnap. A századok során ebből alakult ki az 
ünnep, amely további gazdagításnak lett az 
alapja: ünnepel, ünnepség, ünnepély és még 
további öt szavunkkal. Ám az üd sem panasz-
kodhat, mert változtatás nélkül képezték belő-
le az üdv főnevet és társaikat: üdvösség, üdvö-
zöl, üdvözlet s a többit.

Jelenlegi írásom címe továbblépést köve-
tel: foglalkozzam a december havi ünnepsé-
gekkel. Kezdetként Miklós névnapjánál álljunk 
meg. Ez a középkori egyházi szertartásokból a 
XIX. században a gyermekek kedvelt népszo-
kásává alakult. Saját tapasztalatomból idézek.

Egykor az apróságok a hosszú fehér sza-
kállú, vöröses köpenyt, csúcsos süveget viselő 
Mikulással nem találkoztak. Csupán ajándéko-
zó, ritkán büntető természetéről győződhettek 
meg. Négyéves voltam (1929), amikor szüleim 
arra figyelmeztettek, hogy ezentúl cipőimet 
magamnak kell megtisztítanom. December 

dók nem e csillagászati jelenség-
gel, hanem a beköszöntő 

sorozatával kívánnak foglalkozni. 
Nyelvi ismereteinket gyarapítandó ide 

iktatom, hogy e szép szavunk kezdő szó-



A Nagyváradi Állami Filharmónia decemberi műsora

14., 19 óra: Spanyol est. Műso-
ron: M. I. Glinka: Nyári éj Mad-
ridban – nyitány; J. Rodrigo: 

Concierto de Aranjuez gitárra 
és zenekarra; N. Rimszkij-Kor-
szakov: Spanyol capriccio, op. 

34.; E. Chabrier: Espana – ze-
nekari rapszódia; S. Pautza: 
Oldies but Goodies – Latino. 
Vezényel Sabin Pautza, közre-
működik Dan Alexandru Arhire 
(gitár).
21., 19 óra: Karácsonyi hang-
verseny. Műsoron: P. I. Csaj-
kovszkij: Diótörő – szimfonikus 

szvit; D. Buxtehude: Egy gyer-
mek születik, In dulci jubilo, 
BuxWv 52.; F. Mendelssohn-
Bartholdy: 42. zsoltár, Wie 
der Hirsch schreit. Vezényel 
Romeo Rîmbu, közreműködik 
Carmen Gurban (szoprán) és a 
filharmónia énekkara, karigaz-
gató Lászlóffy Zsolt.

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

várt szaloncukor és gyertya. Alatta sütemény, 
új cipő és ruhaféleség. Szüleim is megaján-
dékozták egymást. Mindezeket énekkel kö-
szöntük meg a Jézuskának. Száz év lepergése 
során a karácsonyi ajándékozás fokozott ará-
nyokat öltött. Ebben nagy szerepe van a ke-
reskedelmi propagandának, a sokasodó kará-
csonyi vásároknak.

Mivel írásom nyelvművelő rovatban jelenik 
meg, el nem kerülhetem a helyesírási szabá-
lyok közreadását. Sokakkal ellentétben a ka-
rácsony főnév – akárcsak a húsvét, pünkösd 
– kis kezdőbetűvel írandó, hasonlóan a kará-
csonyest, karácsonyfa, karácsonyfadísz. El-
lenben kötőjellel írjuk a karácsonyfa-díszítést, 
mivel túlhaladta a hat szótagot engedélyező 
szabályt. Külön áll a karácsony hete, a kará-
csonyi ének, a karácsonyi ajándék.

Luca, Ádám és Éva, István neve napjához 
egykor hitbeli cselekedetek fűződtek. Ámde a 
katolikus egyház ma már nem tekinti őket tör-
téneti személyeknek, csupán legendáknak, a 
néphit pedig a babonák sorozatát ruházta rá-
juk.

Ezek után eljutottunk az esztendőt lezá-
ró naphoz, amikor a Szilveszternek keresztelt 
férfiakat ünnepeljük. Ámde ugyanígy nevez-
zük a következő év január 1-re virradó éjsza-
kát, s az akkor tartott mulatságot. Termé-
szetes, hogy e megváltozott értelmű főnevet 
kisbetűvel kezdjük: szilveszter, szilveszterezés, 
szilveszterest, hasonlóan a belőlük képzett 
igét: szilveszterezik. A résztvevők pezsgős po-
haraikkal koccintva boldog új évet kívánnak, 
aminek leírott, rövidített változatát: búék, ta-
valy még négy pont pötyögtetésével oldottuk 
meg, ellenben az új helyesírási szabályzat eze-
ket törölve BÚÉK változatra tért át.

E szabályt elfogadva boldog új évet kíván:
Dánielisz Endre

kultúra
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5. estéjén ez meg is történt. Utána lábbelimet 
az ablakba helyeztem, hogy éjszaka a házról 
házra járó Mikulás rátaláljon, és édesség-aján-
dékot vagy vesszőnyalábból készített virgá-
csot helyezzen bele. Ez a népszokás – szerfö-
lött átalakulva – jelenünkben is él. Viszont a 
gyerekek cipőikkel nemigen vesződnek, de az 
ajándékot mindenképpen elvárják. E másság 
térhódítását az édességgyártók s a kereskedel-
mi vállalatok igen-igen elősegítik.

A Luca, Ádám és Éva, István névnapokhoz 
fűződő népszokásokról, babonákról mit sem 
szólok, mert elérkeztünk Jézus Krisztus szü-
letése napjához, karácsonyhoz. E szláv ere-
detű szó – egyházi jelentőségén túl – a XVI–
XVII. században kiemelkedő világi szerephez 
jutott. Az örökzöld növényekről levágott ágak, 
majd fák a XVII. század kezdetén tűntek föl a 
Franciaországban élő, kisebbségi németeknél, 
az elzásziaknál. Később több századon át ter-
jeszkedett a szokás Európa keleti irányába. A 
templomi főhajtás előtti est a karácsonyfa-ál-
lítás, a nagymérvű ajándékozás ideje, s a leg-
jelentősebb családi ünneppé nemesedett. Ám 
a mögöttünk maradt XX. század elején sem 
mindegyik családban jelent meg a karácsony-
fa. Az értelmiségiek, a tisztviselők, polgárosu-
ló kisiparosok, kereskedők voltak az úttörők.

A húszas években, kisgyermekkoromban 
az ünnepet megelőző hetekben szüleim arra 
figyelmeztettek, hogy legyek jó, mert a Jézus-
ka csak akkor hoz ajándékot. Eközben ők ti-
tokban beszerezték a fenyőfát, s egy félreeső 
kamrában díszítgették. Korán lefektettek, ők a 
konyhában főzték az ünnepi ebédet. Első ál-
momból azzal ébresztettek, hogy csoda tör-
tént. Amíg ők kint munkálkodtak, a Jézuska 
az ablakon át behozott egy feldíszített kará-
csonyfát, s a szobaasztalra helyezte. Volt azon 
ezüstpapírba csomagolt dió, apró alma, a rég 

Ø
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Közvetlenül a könyvtár mellett szépen felsze-
relt, 40 férőhelyes olvasószoba és egy informá-
ciós központ (teleház) is van, ahol számítógépek 
segítségével a világhálóra kapcsolódva juthat-
nak információkhoz a tanulók. Mivel igen sok 
diák ingázik, legtöbbjük tanítás után a könyv-
tárban tölti az időt, amíg az autóbusz megér-
kezik. Néha még a házi feladatokat is ott készí-
tik el. A téka tehát szervesen bekapcsolódik a 
berettyószéplaki tanintézet szerkezetébe.

Kedves színfoltja a könyvek tárának a mú-
zeumi sarok, ott régi, már-már elfeledett hasz-
nálati tárgyakat, terítőket, falvédőket állítottak 
ki. Ezeket a gyerekek, szülők, tanárok ajánlot-
ták fel, hogy közszemlére tegyék.

A könyvtár napi 4 órát tart nyitva, fogadja 
a könyvkölcsönzőket és olvasókat. Könyvállo-
mánya valamivel több mint 10 000 kötet, ro-
mán és magyar nyelvű kiadványok, szépiroda-

lom és szakirodalom egyaránt megtalálhatók 
a polcokon. Szótárak, lexikonok, atlaszok is 
rendelkezésre állnak. Utóbbiak nem kölcsö-
nözhetők, helyben lehet tanulmányozni őket. 
A legkisebbekre is gondolnak, ezért folyama-
tosan bővítik mesekönyvkészletüket is. Ez is 
nagyon fontos, hiszen a szép mesék jelentik 
az első lépést az olvasás megszerettetésének 
útján. Félezernél több, pontosan 509 regiszt-
rált olvasójuk van, a kikölcsönzött könyvek 
száma egy év alatt meghaladja az ezret.

Szünetekben sok 
diák keresi fel 
a könyvtárat

Somogyi Adriana könyvtáros és Orbán Ilona igazgató

Olvasnivalót válogatnak

A könyvtár az iskola 
szerves része

Egy mai modern iskola elképzelhetetlen 
könyvtár nélkül. Az iskolai könyvtárak általában 
multifunkcionálisak, a könyvkölcsönzésen 
és olvasási lehetőségen túl kulturális 
programoknak, vetélkedőknek is otthont adnak. 
Így van ez a berettyószéplaki 1. Számú Műszaki 
Szakközépiskola könyvtára esetében is.

Ø



Somogyi	 Adriana könyvtáros 2002 óta 
látja el ezt a feladatot, de emellett raktárnok is. 
A téka jelenlegi formájában az új iskolával egy 
időben, 2006-ban nyílt meg. A régi épületben 
is volt könyvtár, csak kevesebb kötettel. A házi 
olvasmányok mindenképpen megtalálhatók itt, 
több (8-10) példányban is, ezeken kívül a taná-
rok által javasolt vagy a diákok által keresett 
kötetek beszerzésére törekednek. Erre minden 
évben elkülönítenek egy bizonyos összeget.

Az olvasók köre évente bővül, mivel az új diá-
koknak tanítóik, tanáraik bemutatják a könyvtá-
rat, egyúttal be is iratkoznak, a végzett tanulók 
közül pedig sokan visszajárnak. Már az óvodá-
sok is meglátogatják, óvónőik kíséretében, a 
könyvtárat, hogy iskolás korukra már ismerős 
legyen a hely. Elmagyarázzák nekik, hogyan 
kell a könyvvel bánni, milyen sokat tanulhat-
nak olvasás által. A tanárok is rendszeres láto-
gatói a könyvtárnak, olvasóként is, de különfé-
le rendezvényeket is ott szerveznek. Ezek közül 
megemlítendő a március 15-i megemlékezés, 
a magyar kultúra napja alkalmából rendezett 
ünnepség, valamint a karácsonyi programok. 
Ezek a szaktanárok és Orbán	Ilona igazgató-
nő szervezésével, irányításával zajlanak.

Az információs központ vezetője, Chira	
Brînduşa szintén besegít az osztálytermeken 
kívüli programok szervezésébe. A létesítmény 
ugyancsak 2006-ban nyílt meg. Hat számító-
gép várja itt a diákokat, továbbá fénymásoló, 
nyomtató, kamera és vetítő is a rendelkezé-
sükre áll. A berendezéseket saját és pályázati 
pénzből vásárolták.

Szőke Ferenc

Kiemelt vendégként fogadták a bihari me-
gyeszékhelyen a Kárpát-medencei magyar 
nőszervezetek tanácskozásán Novák	 Kata-
lint, az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak család- és ifjúságügyért felelős államtitká-
rát, Fidesz-alelnököt és a KDNP-s dr.	Juhász	
Hajnalkát, a magyar Igazságügyi Miniszté-
rium politikai főtanácsadóját. A fórum első 
napján Novák Katalin tartott előadást Család-

központú társadalom – Magyarország kor-
mányának családpolitikája címmel, majd A 
nők elleni erőszak jelensége és felszámolá-
sának szükségessége, az RMDSZ Nőszerve-
zetének NEEEM mozgalma címmel Csép	
Andrea parlamenti képviselő a Nők Elleni 
Erőszak Elleni Mozgalomról (NEEEM) beszélt.

Március 8-án indították útjára a NEEEM-et, 
idézte fel Csép Andrea, s utalt a kampány kö-
zösségi oldalán látható-hallható anyagokra is, 
például azokra a népdalokra, amelyeket a ha-
gyományunk részének tekintünk, és nem is 
tudatosítjuk, milyen üzenetet hordoznak. Fér-
fiként Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető 
elnöke csatlakozott támogatóikhoz. Több he-
lyen, nagyobb fesztiválokon, eseményeken is 
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Múzeumsarkot 
is berendeztek 
a berettyószéplaki 
tékában

Nőszervezeti vezetők 
találkoztak Nagyváradon
Első alkalommal szervezték meg november 17–18-
án a Kárpát-medencei magyar politikai alakulatok 
nőszervezeteinek fórumát. A rendezvény 
kezdeményezője Biró Rozália, az Európai Néppárt 
alelnöke volt.

Ø

Ø

(folytatás a következõ oldalon)
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A nők elleni 
erőszak 

megfékezésére 
indított kampányt 

Csép Andrea 
ismertette

jelen voltak. A tapasztalat azt mutatja, hogy a 
nagyvárosokban könnyen elérték a nőket, a 
vidéki asszonyokat a legnehezebb elérni.

A NEEEM kampány három pillérre épült, 
hangsúlyozta Csép Andrea, ezek a tudatosí-
tás, a tájékoztatás és a törvénymódosítás. Fon-
tosnak tartja a Székelyföldön és Partiumban 
már elindított, szakemberek segítségével meg-
tartott osztályfőnöki órákat és az úgynevezett 
női kávéházakat – ezeket folytatni is tervezik 
–, illetve a civil szervezetek szerepét is. Ami 
a törvénymódosításokat illeti, egyik kezde-
ményezésük arra irányul, hogy az agresszort 
szükség esetén akár a közös ingatlanból is ki-
emeljék, a másik pedig arra, hogy ha az illető 
másodjára kerül bíróság elé bántalmazásért, 
a büntetőeljárást mindenképpen lefolytas-
sák, jelenleg ugyanis békülés esetén ez az el-
járás automatikusan megszűnik. Fontos lenne 
anyagi forrásokat szerezni és egy támogatási 
rendszert kidolgozni, illetve akár az egyházak-
kal, önkormányzatokkal megteremteni annak 
feltételeit, hogy – főleg vidéken – a bántalma-
zott nőknek olyan menedéket adjanak, ahol 
biztonságban érzik magukat. Bár a kormány-
programban szerepel a védett házak építése, 
azt még nem tudni, hová és miből építenék 
ezeket, mondta Csép Andrea.

A fórum második napjának reggelén együtt-
működési megállapodást is aláírtak a nőszer-
vezetek jelen lévő vezetői, jelesül Biró	Rozá-
lia parlamenti képviselő az RMDSZ nevében, 
dr. Juhász Hajnalka politikai főtanácsadó a 
KDNP képviseletében és Rónaszékiné	Ke-

resztes	Mónika, a FIDESZ alelnöke, a Nő-
tagozat elnöke. A vajdaságiak képviselői még 
pénteken látták el kézjegyükkel a dokumentu-
mot, Kárpátaljára pedig Petei	Judit, a Kár-
pátaljai Magyar Vállalkozónők Egyesületének 
elnöke vitte el az okiratot.

A fórumon dr. Juhász Hajlanka tartott elő-
adást az ukrán oktatási törvényről, ismertetve 
azokat a nemzetközi szabályozásokat is, me-
lyeket Ukrajnának be kell(ene) tartania. Ró na-
szé kiné Keresztes Mónika Védelmi eszközeink 
az erőltetett migráció nőket, gyermekeket 
érintő káros következményeivel szemben 
címmel értekezett, az őshonos kisebbségek 
védelmére hivatott európai állampolgári kez-
deményezésről, a Minority Safepackről pedig 
Bálint	Margit, az RMDSZ Nőszervezetének 
alelnöke beszélt.

Fried Noémi Lujza

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Nőszervezeti vezetők találkoztak Nagyváradon

Dr. Juhász 
Hajnalka, 
Biró Rozália, 
Rónaszékiné 
Keresztes Mónika 
és Petei Judit látja 
el kézjegyével 
az együttműködési 
megállapodást



Mezőtelkiben egy nap 
két csodát láttunk

Mord hangulatunk hamar elillant, amint be-
értünk a településre: a szépen rendezett por-
ták, jólétről árulkodó lakóházak emberi me-
legséget árasztottak. Kovács	Sándor, lapunk 
helyi terjesztője már a kapuban várt, régi is-
merősként köszöntöttük egymást. A mindig jó 
kedélyű, örök fiatalember optimizmusa ránk 
is átragadt. Ismerve élettörténetét – felesége 
tíz éve meghalt, így egyedül nevelte, neveli 
két gyermekét – némi szégyenkezés suhant át 
bennünk, arra gondolva, hogy az élet „igaz-
ságtalanságain” morgolódva nekünk gyakorta 
csak kényszermosolyra telik. Vagy még arra 
sem. Pedig az özvegyen maradt, rákbetegség-
gel sokáig csatázó barátunknak nem könnyű a 
mindennapokkal megküzdenie. E sorok olvas-
tán valószínűleg tiltakozna, hogy márpedig ő 
elégedett ember. És neki lenne igaza.

Vendéglátónk kávéval, teával kínált, majd 
mobiltelefonján átszólt a községközpontba, 

Céckére Géczi	 János alpolgármesternek, 
hogy megérkezett az újságíró. Ameddig rá 
vártunk, Sándortól azt is megtudtam, hogy 
nagyobbik lánya, férjével együtt, távoli or-
szágban próbál szerencsét, a kisebbik pedig 
Nagy váradon a Lorántffy Zsuzsanna középis-
kola diákja.

Az alpolgármester rövidesen megérkezett. 
Úgy terveztük, hogy előbb elbeszélgetünk a 
falu ügyeiről, majd végigjárjuk Mezőtelki ut-
cáit, hogy látottakkal igazoljuk az elhangzot-
takat. A falujárás később rám és lapterjesz-
tőnkre hárult, mert egy Nagyváradról érkező 
telefonhívás miatt Géczi Jánost a munkaköri 
kötelesség máshova szólította.

Az alpolgármester tősgyökeres mezőtelki, 
ahogyan felesége, Júlia is. A 47 éves község-

Délfelé érkeztünk meg Mezőtelkibe. A késő őszi 
táj levetette már minden cicomáját, pőrén, rútan 
terült ki távoli dombok öleléséből szabadulva. 
Nyálka ülte meg az úttestet, a mezőről gépek 
felhordta sáros latyakon ide-oda billegett 
a személyautó.
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Egykori jómódú 
gazdák házai 
és mai építésű 
szép lakóházak 
szegélyezik 
Mezőtelki utcáit

Géczi János alpolgármester sokrétű munkát végez

Ø
(folytatás a következõ oldalon)
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vezető fiatalabb korában a megyeszékhelyen 
dolgozott, majd szülőfalujában gazdálkodásba 
kezdett; 27 hektárt művel, ennek nagyobb ré-
sze saját tulajdon, hét hektár bérlemény. Ga-
bonaféléket termeszt: búzát, tengerit, napra-
forgót. A térség szántói közepes minőségűek, 
ennek ellenére az idén jó terméshozamot ért 
el, főként kukoricából. A földek egyharma-
dába lucerna van vetve, mivel szarvasmarhát 
is tenyészt, 30 tehén és borjú képezi az állo-
mányát. Fontos, hogy a gazdaság több lábon 
álljon, így könnyebben elkerülhető a csőd, 
biztosabb a bevétel – hangzott el a gazdata-
pasztalat. A gabonából az állattartáshoz szük-
séges mennyiségen felül mindig jut valameny-
nyi eladásra is. Emellett, szerencséjükre, a tej 
értékesítése is meg van oldva. Többen is fog-
lalkoznak szarvasmarha-tenyésztéssel, a falusi 
csorda is megvan még.

A gazdálkodás épp elegendő munkát ró 
a családra, hisz külső segítség nélkül, ma-
guk végzik a mindennapi teendőket. A nyak-
kendős hivatali munka után az alpolgármes-
ter átöltözik, és visszavedlik gazdálkodóvá. 
Traktorra pattan, vagy éppen tehenet fej. 
Húszesztendős lányának, Rékának sem dero-
gál, hogy amikor haza-hazajön Debrecenből, 
ahol vegyészmérnöknek tanul, a fejőszékre ül-
jön. Fiuk, Csongor Nagyváradon középisko-
lás, ő sem vonja ki magát a közös teendőkből.

Szórványban a magyarok ügyét okosan kell 
intézni. Van rá mód, ezt igazolja a mezőtelki 
valóság. Géczi János nem ma csöppent bele 
a közéletbe, de azzal, hogy az elmúlt évben 

Cécke község alpolgármesterévé választották, 
történelmet írt: az 1989-es fordulat óta egy-
szer sem sikerült ez a bravúr. A múltba visz-
szatekintve 1962 óta nem jutott itt vezető sze-
rephez magyar ember. Géczi 2004-től két 
cikluson át képviselte faluja érdekeit a községi 
tanácsban, majd négy év kihagyás után sike-
rült jelenlegi tisztségét elfoglalnia. 2006-ban 
a közbirtokosság irányítására is megbízást ka-
pott a tagságtól; 230 hektár legelő, 42 hektár 
erdő és némi szántó a tulajdonuk. Ő a helyi 
RMDSZ-szervezet elnöke is. Emellett nagyon 
büszke a helyi és a községi futballcsapatra, 
ezeket szintén ő istápolja. A megyei RMDSZ 
által évente megrendezett, Tulipán Kupa elne-
vezésű focibajnokság Sebes-Körös menti tér-
ségi selejtezőjének rendszerint Mezőtelki ad 
otthont, és általában meg is nyeri a helyi gár-
da. A községi csapat pedig felkerült az ötödik 
ligába, s derekasan helytállnak a fiúk.

A község lakosságának nemzetiségi össze-
tételét és a helyi tanácsot alkotó, különböző 
párthovatartozású képviselők arányát tekintve 
még inkább elmondható, hogy történelmet írt 
az ottani magyarság az alpolgármesteri szék 
megszerzésével. A statisztika szerint a község 
3171 lakosának alig 12 százaléka magyar. A 
valóságban ennél sokkal kevesebb, ugyanis az 
összeíráskor a romák egy része is magyarnak 
vallotta magát. A 630 lélekszámú Mezőtelki-
ben a magyarok száma a kétszázat sem éri el. 
A község többi faluját – Céckét, Izsópallagát 
és Kőalját – románok lakják. Ennek megfele-
lően alakult a községi tanács összetétele is: a 

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Mezőtelkiben egy nap két csodát láttunk

A mezőtelki 
iskolában óvodai 
oktatás román 
nyelven, alsó 
tagozatos tanítás 
két nyelven folyik

Kovács Sándor 
lapterjesztőnk 

a felújításra váró 
kultúrház előtt



Szociáldemokrata Párt öt, a Nemzeti Liberális 
Párt három, az Liberális–Demokrata Szövet-
ség és a Népi Mozgalom Pártja két-két, míg az 
RMDSZ egy képviselői helyett szerzett meg. 
A szocdem polgármesterrel jól együtt tud mű-
ködni Géczi, a magyar érdekképviselet is őt 
támogatta a választásokon.

Nem csak a két vezető közötti kapcsolat fel-
hőtlen, a lakosság körében sem tapasztalható 
etnikai feszültség. Nyilvánvalóan odafigyelnek 
egymás érzékenységére, ennek szem előtt tar-
tásával ülik meg ünnepeiket is. Falutalálkozót 
szerveznek, amire meghívják a településről el-
származottakat is. Évente megrendezik Mező-
telkiben a szüreti mulatságot, a március 15-i 

rendezvényüket viszont a templomban tartják. 
Ekkor rendszerint megkoszorúzzák a világhá-
borúkban elesettek emlékhelyét.

A faluban összevont osztályokban folyik az 
alsó tagozatos oktatás, magyar és román nyel-
ven. A szép iskolaépületben működik a ro-
mán nyelvű óvoda is, a magyar ajkú aprócska 
gyermekekkel a református egyháznál foglal-
koznak. A település útjai rendben vannak, az 
utcák rendezettek, a csatornázás kiépítése fo-
lyamatban van Céckén és Mezőtelkiben. Víz-
hálózat mind a négy a községalkotó faluban 
működik. Tennivalója azért van bőven Géczi 
Jánosnak, járdáknak még itt-ott híjával van-
nak, a kultúrházra ráfér az alapos felújítás, 
a fiatalok számára pedig szeretne kialakítani 
egy ifjúsági központot. Hiányolják a temető-
kápolnát is, ez a gond a közeljövőben a me-
gyei tanács anyagi támogatásával megoldód-
ni látszik.

Újra csörren a telefon, Géczi Jánosnak 
mennie kell. Kovács Sándorral nekivágunk a 
falunak, szakavatottként kalauzol. Csattog a 
fényképezőgép, egykori jómódról tanúskodó 
gazdaházakat kapunk lencsevégre. Sok a ma-
napság épült takaros lakóház is.

A református templom mellett lévő paró-
kia modern tetőtér-beépítésű. Ez immár a má-
sodik csoda, egy lélekszámában jóval kétszáz 
alatti egyházi közösségé. Bekopogtunk a pap-
lakba, de a tiszteletes úr nem volt odahaza, 
Váradra kellett mennie gyűlésre. Jegyzettöm-
bömbe beírtam, hogy ide még visszajövünk.

D. Mészáros Elek

A református 
parókia hátsó 
részében 
foglalkoznak 
a magyar 
óvodásokkal 
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A Cécke községhez 
tartozó falu 
minden utcája 
aszfaltozott
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Az éneklő orvos, 
aki újságot is írt

A szalacsi orvosi ügyelet egyazon épületben 
működik a háziorvosi rendelővel. Az előtte hú-
zódó aszfaltos út mindkét oldalán széles föld-
sáv, biztonságos hely személygépkocsi parko-
lására. Faluhelyen jól meg kell nézni ilyentájt, 
hogy az ember hol hagyja az autóját, hisz a me-
zőről hazatérő, kukoricaszárral szélesen meg-
rakott lovas szekereknek jókora hely kell a to-
vábbhaladáshoz.

A háziorvos rendelési idejének lejártával az 
ügyeleten kaphatnak ellátást a betegek. Ide 
jobbára sürgősségi esetekkel jönnek a helybeli-
ek, de a munkából szabaduló szülőknek is csak 
ilyenkor van idejük orvoshoz vinni gyermekü-
ket. Az is előfordul, hogy a páciens kivárja, míg 
a kedvenc orvosa teljesít szolgálatot.

A váróteremben egy édesanya várakozik 
tízévesforma kisfiával, a gyerek gyakran fel-fel-
köhint. Ilyenkor odasimul édesanyához, mint-
ha ettől megkönnyebbülne. A fehér olajfesték-
kel festett rendelő ajtaja nem hangszigetelt, jól 
hallani a bent folyó beszélgetést. A váróban 
lévő gyermekkel azonos korú lehet a már bent 
lévő, akinek bizony a kiszűrődő hangokból ítél-
ve odaillant minden legényes bátorsága. De 
Sántha doktor kedves szavakkal hamar eltereli 
a figyelmét. Már nem is kell félni a doktor bá-
csitól, hisz a fociról, az otthoni bozontos ku-
tyáról, az iskolában szerzett jegyekről, kedvenc 
tantárgyról, a barátokról folyik a diskurzus.

Bár előre egyeztettünk Sántha Levente házi-
orvossal, jobbnak láttam kivárni, hogy minden 
betegét elássa, és csak azután kopogtam be a 
rendelő ajtaján. Soós Edina asszisztensnőt ma-
gára hagyjuk, amúgy is van papírmunkája bő-
ven, mi pedig a szomszédos szobában beszélge-
tünk. A doktor egyetemi évei alatt ismerkedett 
meg későbbi feleségével, Ágnes asszonnyal, 

aki szintén orvosnak tanult. 1980-ban fejezték 
be tanulmányaikat, összeházasodtak, és ott áll-
tak a nagy dilemma előtt, hogy a Székelyföld 
felé vagy a Partiumba vegyék-e az irányt. Ak-
koriban csak a jó eredménnyel végzettek vá-
logathattak, hogy hol töltsék le a hároméves 
gyakornoki idejüket. Bevett szokás volt, hogy 
a magyar fiatalokat többnyire távoli román vi-
dékekre irányítsák. Jól meghányták-vetették a 
dolgot, s mivel a feleség érmihályfalvi születé-
sű, erre a vidékre szavaztak.

A gyakornoki időt Margittán és Nagyvára-
don töltötte Sántha Levente, majd feleségét 
Vaskohsziklásra helyezték üzemorvosnak, őt 
pedig a románok lakta Biharkristyórba. Idő-
közben megszületett első gyermekük, Virág, 
és várták a második babát. Áldott állapota mi-
att, és mivel édesanyja súlyos beteg volt, en-
gedélyezték Ágnesnek, hogy szülővárosában 
dolgozhasson. Kisebb-nagyobb kitérő után 
mindketten Érszőlősre kerültek, a doktornő 
1985-ben, férje pedig rá egy esztendőre. Köz-

A székelyföldi Ditróban született, de ízig-vérig 
partiumivá vált. Ő Sántha Levente, a mindig 
mosolygós háziorvos, akit az idei érszőlősi 
falunapokon a település díszpolgári címével 
tüntettek ki.

Dr. Sántha Levente igazi közéleti ember 
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ben a gyermekzsivaj is megnőtt a családban, 
hisz 1984-ben megszületett Botond, két évvel 
később pedig Ágota.

Az érszőlősi háziorvosi praxis a doktornő 
tulajdona, így Sántha Leventének a felesége 
a „főnöke”, ugyanis félállásban nála dolgozik. 
Hasonló státusban a papfalvi szociális központ-
ban is alkalmazásban van. Akik ismerik, tisztá-
ban vannak munkabírásával, ezért nem is cso-
dálkoznak azon, hogy Berettyószéplakon és 
Szalacson háziorvosi ügyeletet is vállal.

Diszkréten bekopog Soós Edina asszisztens-
nő, újabb beteg érkezett a rendelőbe. Az édes-
anya ötéves kislányát hozta vizsgálatra. A „dok-
tor bácsinak” hamar sikerül megnyugtatnia a 
szipogó gyermeket, s ez nem a rutinnak kö-
szönhető, hanem a belülről fakadó affinitásnak.

Még néhány szót váltunk a családról. A 
gyermekek már mindhárman családot alapí-
tottak, egyetemet végeztek. Virág és Botond a 
faluban telepedtek le, három, illetve két gyer-
mekük született. A legkisebb lány az Amerikai 
Egyesült Államokban folytatta tanulmányait, 
férjével Minnesota államban él, turisztikai me-
nedzserként nyert alkalmazást.

Mivel orvossal beszélgetek, értelemszerűen 
az egészségügyről is szót ejtünk. Daganatos 
megbetegedéseket sorozatosan először a múlt 
század nyolcvanas éveiben tapasztaltak Dél-
Biharban, ma már az Érmelléken is. Az alko-
holfogyasztás a ’90-es években öltött aggasztó 
méreteket, főként a munkahely nélkül maradt 
középkorúak körében. A kilátástalanság az el-
zárt településeken gyakorta öngyilkossághoz 
vezetett. Volt olyan időszak, amikor hetente ta-
lálkozott önpusztító esetekkel – emlékezik visz-
sza vendéglátóm. „Amikor bevezették, hogy az 
öngyilkosokat kötelező módon felboncolják, 
igyekeztem minél szélesebb körben terjeszteni 
a hírt. Meg is lett az eredménye, hamarosan 
csökkenni kezdett az öngyilkosságok száma” – 
árulja el Sántha doktor.

Érszőlőshöz való több évtizedes hűsége okán 
is kiérdemelte a díszpolgári címet, de a doktor 
úr ennél sokkal többet tett. Közéleti emberként 
is tevékenykedett, az 1989-es változás után, a 
helyi RMDSZ megalakulásakor annak elnökévé 
választották. Ezt a tisztséget közel másfél évtize-
dig töltötte be, miközben nyolc éven át a helyi 
önkormányzatban tanácsosként is tette a dol-
gát. Nevéhez fűződik a helyi újság, az Érszőllősi 
Kiáltó megszületése. A lapban egyebek mel-
lett értékes helytörténeti anyagok jelentek meg, 
magyarságismereti sorozatot közöltek.

Egyik egyházmegyei gyűlésen Gellért Gyu-
la akkori esperes bejelentette, hogy 1996-
ban a vezetése alatt álló gyülekezetek kórusai-
nak találkozóját Érszőlősön fogják megtartani. 
Bár egykor nagy múltú dalárdája volt a falu-
nak, éppen akkor semmiféle zenei csoportjuk 
nem működött. Elindult az akkori lelkipásztor, 
Székely Lajos és a kántor jó hangú embereket 
toborozni. Fáradozásuk sikerrel járt, megala-
kult az Érszőlősi Református Egyházközség ve-
gyes kara. A négy szólamban éneklő csoport 
az Immanuel, vagyis Velünk az Isten név alatt 
énekel azóta is, Dolhai Benjámin kántor veze-
tésével. Sántha doktor lelkes tagja az egyházi 
kórusnak, rendszeresen részt vesz a próbákon, 
megalakulásuk 15. évfordulóján pedig terjedel-
mes újságcikkben számolt be a település zenei 
múltjáról és jelenéről.

A szürkület hamar rátelepedik a falura, siká-
torokban köd kígyózik, istállók poros-pókhálós 
ablakán gyér fény szűrődik át. Párát fúj ki a nyi-
tott ajtón Riska, az esti fejésre várva. A doktor 
a kocsiig kísér, búcsúzóul kevés beteget és na-
gyobb fizetést kívánok. Ő is, mármint az utóbbit.

D. Mészáros Elek

A doktor bácsi 
könnyen szót ért 
a kis betegekkel 

A díszpolgári 
cím átvételekor 

Beke László 
polgármesterrel 
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Új módszer Nagykágyán 
a szakmunkásképzésben

A Bihar Megyei Tanácsnál még novem-
ber elején tárgyalóasztal mellé ültek a megye 
szaklíceumainak vezetői, a munkaadók képvi-
selői, Pásztor Sándor, a megyei önkormány-
zat elnöke, Werner Braun iskolaigazgató pe-
dig Brassóból érkezett az egyeztetésre, hogy 
a tanintézetükben immár meghonosított du-
ális képzéssel kapcsolatos tapasztalatait osz-
sza meg a jelenlévőkkel. Az a döntés született, 
hogy a következő tanévtől Biharban elsőként 
a nagykágyai iskolaközpontban vezetik be a 
német képzési modellt. Prioritást jelentett, 
hogy a tanintézetet nemrég újították fel, a be-
ruházás közel ötmillió euróba került, így ott 
adottak az infrastrukturális feltételek. Sokat 
nyomott a latban az is, hogy közlekedési fő-
útvonal mellett fekszik a létesítmény, illetve a 

majdani autópálya is a közelben fog elhalad-
ni, Székelyhídra pedig ipari park létrehozását 
tervezik. Abban is megegyeztek a felek, hogy 
az első beiskolázási évben hegesztő szakot in-
dítanak, mivel érzékelhetően ez számít legin-
kább hiányszakmának.

Nemrég a megyei tanács sajtóközleményt 
adott ki, amelyben közlik, hogy Nagykágya 
mellett Belényesben is beindítják a duális kép-
zést, ott autószerelő szakon.

Karancsi Béla, a nagykágyai tanintézet 
igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy ké-
szen állnak a speciális szakoktatásra, és ez 
nagy segítséget fog jelenteni a szakemberhi-
ánnyal szembesülő cégeknek éppúgy, mint a 
frissen végzetteknek az elhelyezkedésben. Az 
igazgató tudomása szerint eddig öt cég társult 
abba az egyesületbe, amelynek keretén belül 
igényelhető a szakképzések elkezdése. Prog-
ramban részt venni kívánó vállalatoknak ké-
relmükkel a megyei tanfelügyelőséghez kell 
fordulniuk az illető tanévet megelőző év no-
vember 15-ig. Az elsajátítandó szakma meg-
jelölése mellett azt a szakiskolát is megne-
vezhetik, amellyel leginkább szeretnének 
együttműködni. Ezután a preferált iskola és 
az illető cég szerződésben rögzíti a feltétele-
ket, teszi mindezt a helyi polgármesteri hivatal 
jóváhagyásával. Végül pedig a beiskolázandó 
tanulókkal kötnek külön szerződést a munka-
adók.

Az állam 200 lej havi támogatást ad a szak-
mát tanulóknak, és a cégeknek is ugyanennyi-
vel kell mostantól támogatniuk a duális kép-
zésben részesülőket. Ugyanakkor kötelesek az 
iskola tanműhelyét a legmodernebb képzési 
eszközökkel felszerelniük. A gyakorlati okta-
tás részben az iskolákban, részben pedig a cé-
geknél fog zajlani.

A munkaadó a szakiskolába jelentkezőket 
közösen választja ki a tantestülettel. Az osz-
tálylétszám 20-28 fős lehet. Karancsi úgy véli, 
hogy a későbbiekben négy-öt szakmában tud-
nának képzést nyújtani. A diákokat bentlakás-
ban is el tudják helyezni.

D. M. E.

Duális szakiskolai képzés beindítását tervezik 
a 2018/19-es tanévtől a nagykágyai 1. számú 
Technológiai Líceumban. A német Kronstadt-
modellt alkalmazva építik fel a rendszert, amely 
munkaadók igényeit figyelembe véve alakítja 
a szakokat.

A szaklíceumnak 
tanműhelyei, 
diákszállója 
és modern 
iskolaépülete van 
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Váradlesen még élnek 
magyarok

Fényes Elek 1851-es leírása szerint Váradles 
„Bihar vármegyében szép dombos vidéken 
fekszik 315 óhitű, 213 református és 28 ró-
mai katolikus lakossal, óhitű és református 
anyaegyházzal”. Az első írásos dokumentum 
1291–1296-ból Lesuy néven említi, 1319-ben 
Johannes f. Gotthardi de Lessi birtoka. 1568-
ban még mindig a Lessi család a földesura; 
Lessi László Bihar vármegye alispánja.

Az 1886-ban kiadott Bihar vármegye föld-
rajza című könyv így írja le: „Less, kis köz-
ség, az alföldi vasút mellett, Váradtól délnyu-
gatra, 669 lakossal – ezek közül 400 román, 
227 magyar –, felekezeti megoszlás szerint: 
görögkeleti 426, református 152, római ka-
tolikus 64, izraelita 27.” Az 1910-ben végzett 
népszámláláskor a településen 891-en éltek, 

közülük 584 román, 266 magyar, illetve 586 
ortodox, 177 református, 69 római katolikus. 
Valamikor a határában feküdt egy Kopács 
nevű település, mely 1489-ben püspöki birtok 
volt, aztán az évszázadok folyamán felszámo-
lódott. Az 1992-es népszámlálási adatok sze-
rint Váradlesnek 578 lakosa volt – 467 román, 
87 magyar –, felekezeti megoszlás szerint 469 
ortodox, 57 református, 31 római katolikus. A 
megyeszékhelytől mintegy 15 kilométerre dél-
re fekvő falu közigazgatásilag Nagyürögdhöz 
(Nojorid) tartozik.

Bizonyára sokan vannak, akik autóval haladva 
a Nagyvárad–Temesvár országúton, mikor 
megpillantják Váradlesnél az országút közvetlen 
közelében található szép kicsi református 
templomot, felteszik a kérdést: laknak itt 
magyarok? Igen, ha ma már kevesen is, de élnek itt 
magyarok.

A templom kívül-belül rendezett

Ø
(folytatás a következõ oldalon)

A Váradról 
Temesvárra vivő 
országút szeli 
ketté a falut
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Tartják	a	hitet	szórványban	is

Valamikor a ’90-es évek második felében 
Csűry	István jelenlegi református püspökkel, 
a Nagyvárad-ősi Református Egyházközség 
lelkipásztorával jártam legutóbb Váradlesen. 
Akkor tudatosodott bennem, hogy ebben a 
faluban is élnek magyarok, hiszen az istentisz-
teleten mintegy huszonöten vettek részt. Az 
elmúlt hetekben, amikor Mezőbikács adott 
otthont a Dél-bihari Magyar Napoknak, újra 
megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy 
riportot írjak Váradlesről.

Mivel a református egyház fogja össze az 
itt élő magyarokat, id.	Bajó	János egyház-
községi gondnokkal beszéltem meg találkozót, 
hol máshol, mint a templomban. A novembe-
ri délutánon nagy munka zajlott a környéken, 
erőgépekkel simították el a területet. „A temp-
lom előtt parkot, mögötte parkolót építünk 
ki” – világosított fel id. Bajó János.

Bevezetőként elmondta, hogy már nagyon 
kevés a tősgyökeres váradlesi, sokan meghal-
tak, elköltöztek. Sok a vegyes házasság, aztán 
az élet eldönti, hogy végül is melyik nemzeti-
séghez tartoznak a leszármazottak. A legutób-
bi népszámláláskor nyolcvanheten vallották 
magukat magyarnak, de nem mindegyikük 
gondolkodik magyarként.

A magyarok reformátusok és katolikusok, 
de vannak, akik áttértek baptistának vagy 
pünkösdistának. Nem külön negyedben él-
nek, hanem szétszórtan az egész faluban. A 
templom felújítása azután kezdődött, miu-
tán beszélgetőtársam átvette az egyházköz-
ség gondnoki tisztségét, 2000-ben; ő előtte 
a kereskedelemben dolgozott. „Akkor beteg-
nyugdíjas lettem, a püspök úr megkért, hogy 
vállaljam el a gondnokságot, azóta teszem 
mindennap a dolgaimat az egyházi közössé-
gért.” Egy évre rá először a kerítés építését 
kezdték el. „Lassanként mindig csináltunk 
valamit, amíg eljutottunk oda, hogy a temp-
lomunk úgy nézzen ki, mint most.” A ráva-
ló összegyűjtéséhez szponzorokat kerestek. 
A kerítés építését például egy olasz vállalkozó 
állta. Az egyházközség által megvásárolt 25 
hektár termőföld és a visszakapott 7 hektár 
jövedelme is hozzájárult a felújítás finanszíro-

zásához. Közben alapítottak egy mezőgazda-
sági kft.-t, ennek a bevételét is felhasználták.

Nem volt alapja a templomnak, körbe kel-
lett betonnal önteni, és új tetőt is építettek. 
„Nagyon nagy munka volt – emlékezik vissza 
a gondnok. – Lehet, jobban jártunk volna, ha 
egy újat építünk, de mi ragaszkodtunk ehhez 
a kis templomunkhoz. Azért is ragaszkodom 
nagyon hozzá, mert egybeli velem: 1856-ban 
épült, én meg 1956-ban születtem – az utolsó 
két számjegy passzol.”

A gondnokot a felesége is támogatta, biz-
tatta a munkában. A hívek nem sokkal tud-
tak hozzájárulni – huszonnyolcan szerepelnek 
a nyilvántartásban kicsitől nagyig. Havonta 
kétszer tartanak istentiszteletet, a hónap első 
és harmadik vasárnapján. A váradlesi gyüle-
kezet a Várad-ősi Református Egyházközség 
része, ezért az ottani lelkipásztor, Csűry püs-
pök, illetve a segédlelkész szolgál itt is. A va-
sárnapi alkalmakon általában 10-12 hívő vesz 
részt. Tavaly nem volt konfirmáló, de tavaly-
előtt négy is, az előtte lévő évben ugyanennyi. 
A kátéórák befejeztével azonban sajnos már 
nem nagyon járnak templomba a fiatalok. Te-
metés van bőven, de többen már nem ide, ha-
nem Szalontára vagy Nagyváradra temetik el 
halottaikat.

Ø

(folytatás az előző oldalról)

Váradlesen még élnek…

A váradlesi 
az egyetlen 
református 

templom 
a megyeszékhely 
és Nagyszalonta 

között



Ma mintegy háromszázan élnek Váradlesen, 
szinte mind a megyeszékhelyen dolgoznak. A 
faluban van vezetékes ivóvíz. A beköltözők kö-
zött is akadnak magyarok, de nem nagyon si-
kerül bevonni őket az egyházközségbe. A ma-
gyar nyelvű oktatás még 1948-ban megszűnt, 
az iskoláskorú magyar gyerekek Váradra jár-
nak, de kevesen vannak.

Bajóék mezőgazdasági vállalkozása 110 
hektár földet művel meg – egy része saját tu-
lajdon, a többit bérlik, mint például az egyház 
földjeit. Jelentős gépparkjuk van. Főleg a fiú, 
ifj. Bajó János agrármérnök foglalkozik vele. 
„Most doktorál – jegyzi meg büszkén az apa.” 
A 2012–2016-os mandátumban ő képviselte 
a falut és a község másik magyarlakta faluját, 
Biharsályit a Nagyürögdi Helyi Tanácsban. A 
tavalyi helyhatósági választáson már nem jött 
össze a szükséges szavazatszám. „Jó volna, 
ha nagyobb volna az összetartás, jobban se-
gítené a község fejlesztését; talán ez is sikerül, 
ebben én bízom” – fejezte be a beszélgetést id. 
Bajó János.

Nagyvárad-Ősihez	tartoznak

Csűry püspök várad-ősi lelkipásztorként ma 
is hirdeti az igét a lesi templomban. A gyüle-
kezetéről szóló tanulmányt bocsátotta rendel-
kezésemre, ez jobban megvilágítja a közösség 
sajátos helyzetét. Az alábbi adatok és idézetek 
ebből a dolgozatból valók.

Az egyházközség teljes neve Nagyvárad-
Ősi-Les és szórványa. Öt településen két sa-
ját istenházában (Ősi és Les) és két vendéglátó 

templomban (Sályi és Cséffa római katolikus 
templomában), valamint az inándi Benedek 
család otthonában tartják az istentiszteleteket 
a közel ezer reformátusnak. „Az 1991. szep-
tember 11-én tartott Egyházkerületi Közgyű-
lés kimondta: Nagyvárad-Ősi-Les önálló gyü-
lekezet, amely szórványairól nem mond le, és 
a gondozásában lévő falvak szolgálatáról sem. 
Nagyváradtól Nagyszalonta irányába indulva 
a második út menti falu Váradles. A település 
névtáblája után, a dombra felérkezve, azon-
nal jobbra áll a református templom, immár 
több mint 150 éve magányosan. Pedig min-
dig nagy feladatokra bízta Isten a kicsiny épü-
letet és gyülekezetét. Nagyvárad és Nagysza-
lonta között az egyetlen református templom.”

Az első nádtetős, vályogból épített, 1830-
ban elkészült református imaházat hamar ki-
nőtte a váradlesi gyülekezet. A hívek a falu 
egyik gazdag földbirtokosától, Stépán István-
tól, kevés napszámért cserében, megkap-
ták egyik használaton kívüli magtárát, s ott 
„1853. augusztus 28-án templomot avattak. 
A torony másfél évtized után épült fel Stépán 
gyermekeinek hálájából. A XVIII. század má-
sodik fele a nagy építkezések ideje, sajnos 
azóta sem sikerült a lesieknek ezt a korsza-
kot megismételniük. A trianoni döntés után 
az 1922–23-as földkisajátítás földönfutó sze-
génységbe taszította Váradles református egy-
házát a lelkipásztorral együtt. Sajnos a ma-
gyar lakók rendre elhagyták szülőföldjüket, 
csak azok maradtak, akiknek nem volt esé-
lyük nyugodtabb otthont találni. A második 
világháború ismét megrongálta a templomot, 
1944 őszén nagy csaták dúltak a faluban és 
környékén. 1947 nyarán az istenháza villám-
csapás következtében kigyúlt. A teljesen hasz-
nálhatatlan épületet 1948–1949-ben kijavítot-
ták. 1949. április 3-án került fel a templom 
tornyára a csillag és a gömb, amely megőriz-
te az 1932-ből és 1949-ből származó jegyző-
könyvi kivonatokat.”

A jelenről is szól a tanulmány, meg a jö-
vőről, bizodalommal: „Váradlesen a gyüleke-
zet elkezdte visszavásárolni az annak idején 
kisajátított földjeit. Nem tudja egyelőre mind 
a 205 katasztrális holdat birtokba venni, de 
igyekezni fog. Száz év múlva a váradlesi re-
formátusokról nem írhatják, hogy kisajátítás-
sal jutottak birtokhoz, és reméljük, azt sem, 
hogy elhagyták a templomot vagy a megtar-
tó hitet.”

Deák F. József

faluról falura

Biharország2017. december 27

Id. Bajó János 
az egyházközség 
gondnoka
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Mindennapi hősök 
feltámadása

Mindennapi hősöket keltett életre, olyano-
kat, mint például egyetemi vizsgaelőadásának 
Liliom figurája, ami olyan emlékezetes szere-
pe volt, hogy egy közel négy évtized múltán 
ugyanott végzett fiatal színész elmondása sze-
rint még nekik is – szinte ereklyeként – muto-
gatták a kellékek között a padot, „amin Miske 
ült a Liliomban”.

– A várost futólag már ismerte, de meny-
nyire volt ismerős a nagyváradi színjátszás 
közel százhetven éves múltja, illetve konkré-
tan az 1960-as évek derekának jelene?

– Talán inkább úgy mondanám, hogy nem 
volt éppen ismeretlen számomra Nagyvárad. 
Ismertem olyan színházi embereket is, akik-
hez szükség esetén fordulhattam, és termé-
szetesen a különböző turnékon láttam váradi 
előadásokat. A legemlékezetesebb A néma le-
vente volt, ezt szülővárosomban, Tordán lát-
tam. Máig emlékezetes első találkozásom a 
várossal 1956 karácsonyán történt. Várad a 

többi nagyobb városhoz hasonlóan igénye-
sebb, negyedéveseket fogadó legációs hely 
volt, de mivel épp akkor javították az orgo-
nát az olaszi templomban, és nem álltak úgy, 
hogy negyedéveseket fogadhattak volna, így 
választhattam én másodévesként a helyet. 
Háromnapos ünneppé lett ez számomra. Első 
benyomásra már nagyon tetszett a nyitott, 
polgári város, ahol barátságos, befogadó vi-
lággal találkoztam.

– Ha jól emlékszem, nem kellett kispadon 
üldögélve várnia a megfelelő szerepre, hi-
szen már az elején, mondhatni készen várta 
az alkatának, egyéniségének legmegfelelőbb 
szerepkör. Hogyan fogadták a kollégák ezt a 
gyors befutást?

Miske László 1965-ben érkezett Nagyváradra. 
Harmincéves volt, végzett teológus kétéves 
lelkészi szolgálattal, készen arra, hogy 
ezzel az értékes előzménnyel dúsítva a színi 
egyetemen szerzett tudását és tapasztalatait, 
ilyen emberi-mesterségbeli érzelemcsomaggal 
kezdje színészi pályáját.

Paál Károly 
szerepében 
a Döglött 
aknákban, 
partnere Hajdu 
Géza (1979/80)

Miske László elsőre megnyerte a váradi közönség 
tetszését 
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– Abban az időben, és később is, a színház-
vezetők komoly érdeklődéssel figyelték a ne-
gyedéves hallgatók munkáját, és megjelentek 
a vizsgaelőadásokon. Így tett Gábor József is, 
a váradi magyar társulat akkori vezetője, és 
beszélgetés közben megkaptam tőle a meghí-
vó ajánlatot, tehát nem kényszerültem ajánl-
kozásra. Kolozsvár kivételével, ahol nem volt 
szabad hely, más várost is választhattam vol-
na, de lecövekeltem Nagyvárad mellett. Nyár 
derekán megtörtént a választás, 1965 őszétől 
már a társulat tagja voltam, és máris kaptam 
két-három szerepet. Az első a Luxemburg 
grófja című operett egyik grófjának szerepe 
volt, de elindult a Nem élhetek muzsikaszó 
nélkül is, amit nagyon szerettem, nagyon kö-

zel állt hozzám, így a megjelenítés is sikeres 
lett. Szerencsére a kollégák jól vették a be-
robbanásomat, ebben a szerepkörben ugyanis 
nem volt vetélytársam, vagyis emberpróbáló 
rivalizálás nélkül láthattam neki a munkának. 
A kispadozás tehát szóba sem került, amint 
főiskolai mesterem, Kovács György is figyel-
meztetett: ne feledjem el a „lemaradásomat”, 
hisz nekem nincs időm a kispadon kivárni, 
amíg kialakul a profilom. Megjósolta, indulá-
som mély vízbe ugrás lesz.

– És hogy fogadta egymást Miske László 
meg a váradi közönség?

– A váradi közönséget nem nehéz megnyer-
ni, ha jó darabban játszik az ember. Nekem is 
sikerült. Az első bemutatótól kezdve nem kel-
lett harcolnom a közönség rokonszenvéért. 
Egyébként nagyon értő publikum is a váradi, 
színházi vagy utcai beszélgetések során érté-
kes tapasztalatokat, színháztörténeti ismerete-
ket lehetett szerezni a közönségtől. Emléke-
zetes számomra a mai napig, hogy a főutcai 
séták alkalmával egyszerűen megszólítottak, 
elmondták véleményüket az előadásról, egy-
szóval nagyon hasznos volt ez a közvetlen, is-
meretlenül is baráti hang.

– Azt az időt, amikor Nagyváradon ját-
szott, a mai napig a színház legjobb periódu-
sai közt tartják nyilván. Pedig az élet egyre 
komorult, az aranykornak „becézett” idő-
szak egyre sötétebb és nehezebb lett. Hogy 
érzékelték mindezt színházon belül?

– Olyan nagyon nem érződött, nem is fog-
lalkoztunk vele, mivel folyamatosan jöttek új 
emberek, a maguk érdekes, termékeny gon-
dolataival, s ez fontosabb volt mindennél. Szá-
momra különösen az jelentett élményt, ami-
kor vendégrendezőként megérkezett Szabó 
József Ódzsa, akkor még kolozsvári rende-
ző. Nagyon jól megértettük egymást, min-
den tapasztalatát könnyen tudta érvényesí-
teni, olyan baráti munkakapcsolat alakult ki 
köztünk, ami ritkaság. Másokkal is jó viszony-
ban voltam, de ilyen hosszan tartó barátság-
ban senkivel. Éjszakába nyúló sétáink közben 
nagyon termékenyen beszélgettünk, kicserél-
tük az ötleteinket, igazi boldog állapot volt. A 
társulaton belül is nagyon jó hangulat és meg-
értés uralkodott, úgyhogy ezért sikerült túlten-
nünk magunkat a külvilág mindennapi prob-
lémáin; ilyen pozitív közegben könnyebb volt 
megoldani minden gondot.

 Lavotta Károllyal 
A királyasszony 

lovagja c. Hugo-
darabban, Don 
Cézar de Bazan 

szerepében

A Liliom 
címszerepében 
immár Váradon 

Czikéli Lászlóval 
és Belényi 
Ferenccel 

(1970/71-es évad)

Ø
(folytatás a következõ oldalon)
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– A húszesztendős váradi tartózkodást és 
egyben az 50. életévének betöltését ünnep-
lő parádés jutalomjáték, Az esőhozó ember 
címszerepe után nem sokkal Kolozsvárra 
ment. Szükségét érezte a váltásnak?

– A ’80-as évek derekán egyre jobban sze-
rettem volna monodrámát vagy kétszereplős 
művet eljátszani, ezt a kolozsvári színház, jele-
sül Dehel Gábor ajánlotta fel. Gelman A pad 
című darabját ketten játszottuk Borbáth Júliá-
val. Nagyon jól sikerült, három évig játszottuk, 
székelyföldi turnén is nagy sikerünk volt. ’87-
ben egyrészt a színház akkori igazgatója, régi 
ismerősöm, a nemrég elhunyt, nagy tudású 
színháztörténész, Kötő József hívott, másrészt 
én is ajánlkoztam a váltásra. Így töltöttem Ko-
lozsváron négy évet, ami nagy frissítést jelen-
tett, és az említett előadáson kívül olyan emlé-
kezetes darabban is felléptem, mint a kortárs 
kínai szerző A buszmegálló című műve. A 
’89-es forradalmi változás előtt mutattuk be, 
később átvittük Budapestre is, a Vígszínház-
ba, ott szintén óriási sikert aratott. Egyébként 
a vasfüggöny mögött, a színpadon ült a kö-
zönség is, s ez a zárt tér még feszültebbé tette 
a hangulatot. Nagyon szerettük.

– 90 után visszatért Váradra. Az akkori 
színházi munkák mellett fontosnak tartom a 
nagy hagyományú, jelenleg Eminescuról el-
nevezett, egykori Premontrei Főgimnázium 

magyar tagozatos diákjainak tartott rendha-
gyó irodalomóráit is. Ady, Babits, Koszto-
lányi, József Attila, Kányádi Sándor, Szilá-
gyi Domokos verseit szavalta a zsúfolásig 
megtelt díszteremben tanórák, illetve a dél-
előtti színházi próbák után. Életre szóló él-
mény volt a diákoknak. De mit jelentett ez 
Miske Lászlónak, aki még azután is vissza-
visszajárt az iskolába, miután Debrecenbe 
távozott? 1999-ben, a tanintézet 300. évfor-
dulójának megünneplését is bearanyozta a 
szereplése, és ez nem utólagos megszépítő 
túlzás: az akkori diákok mai napig emlegetik 
a fellépéseit.

– Nagyon sokat jelentett. Addig nem volt 
közvetlen kapcsolatom középiskolásokkal, de 
a versműsorok alkalmával úgy tudtam a ma-
gam gondolatait is megfogalmazni és közve-
títeni, hogy számomra is élmény volt minden 
találkozás. Nem utolsósorban az interaktív 
módszer tette azzá, a széksorok közt járkál-
va, mintegy beszélgetve a diákokkal: ott ültek 
előttem, a szemükből azonnal látszott, hogy 
nemcsak értik, amit mondok, de abszolút 
együtt is mennek velem oda, amerre az épp 
műsoron lévő költő szavai hívják őket, hívnak 
minden jelenlévőt.

– Debrecenben kezdett intenzívebben fog-
lalkozni rendezéssel, illetve a főiskolai taní-
tással. Az egy személyben színész és rende-
ző nem generált belső konfliktust?

A jutalomjáték, 
Az esőhozó ember 
Starbuck szerepe; 

partnere Fábián 
Enikő (1984/85)

A Káin és Ábel című 
Sütő-drámában 
Ádámot alakította 
az Évát játszó Csíky 
Ibolya mellett 
(1982/83)

Miniszter 
a barátom; Balla 
Miklóssal és Csíky 
Ibolyával (1972/73)

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Mindennapi hősök…
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– A rendezés már Váradon elkezdődött, 
segédkeztem stúdió-előadások rendezésé-
ben, de a már említett Az esőhozó embernél 
is sokban hozzájárultam Szentmiklósi József 
rendezői ötleteinek megvalósításához. Úgy 
mondanám, részrendezéseket vállaltam, ké-
sőbb pedig megrendeztem Ken Kesey híres 
darabját, a Kakukkfészket. A színész-rende-
ző kettősséggel pedig – véleményem szerint 
– nem szabad foglalkozni, mivel nem is léte-
zik ilyen: a színész és rendező között nem kell 
határvonalat húzni, hiszen a kettő közös, a 
színháznak ugyanis olyan erős szabályai van-
nak, melyek egyformán érintik a színészt és 
a rendezőt. Mindez valójában akkor fogalma-
zódott meg bennem ilyen világosan, amikor 
1996 nyarán a Méliusz Juhász Péterről szó-
ló templomszínházi rendezésemben én voltam 

Dávid Ferenc. A főiskolai tanítással kapcso-
latban fontos arról is szólnom, hogy előbb a 
Debreceni Ady Endre Gimnázium drámai osz-
tályaiban kaptam felkérést tanítani és a vizs-
gadarabokat megrendezni. Nagyon jól fel tud-
tam használni a Váradról magammal hozott 
tapasztalatokat, Tabéry Géza Álomhajó című 
darabjával például díjat is nyertünk. Ezt még 
értékesebbé teszi, hogy Szabó Magda adta át, 
ő lévén a zsűri elnöke.

– Váradi évei alatt nagy sikereket aratott 
a társulat a Tamási- és Sütő-darabok színre-
vitelével. Emlékszem, milyen boldogan me-
sélték az Ősvigasztalás székelyföldi turnéja 
után, hogy a székelyudvarhelyi előadást kö-
vetően meghallották, amikor az egyik néző 
azt mondta: a váradiak csillagot hoztak ne-
künk vacsorára. ’90 után viszont alig hallani 
Tamási vagy Sütő darabjainak bemutatásá-
ról. Mivel magyarázza ezt?

– A színpadi túlzott szólás- és beszédsza-
badsággal. A költőiség, a magasztosság, illet-
ve az allegorikus kifejezésmód most nem di-
vat. Nagy hibának tartom, mert így jelentős 
darabok felejtődnek el, az allegória helyetti 
szabad – szabados?! – szókimondás pedig ne-
tán elvezet az Arany János balladáinak a mel-
lőzéséig is?! Nagy kár volna!

– Ma is szívesen jön Nagyváradra, egy-
egy fellépést is vállal, legutóbb például a re-
formáció 500. évfordulójának tiszteletére az 
olaszi református templomban bemutatott 
emlékműsorban láthattuk Kiss Törék Ildikó-
val együtt. Van esetleg tervbe véve újabb elő-
adás is? És milyennek találja a mai Váradot?

– Nagyon hálás vagyok, amiért Kiss Törék 
Ildikó bevett a Prédikátor szerepével az Árva 
Bethlen Kata előadásba, nem egyszerűen 
csak a részvétel miatt, hanem mert a szövege-
immel elmondhatom a magam véleményét is 
a reformáció jelentőségéről. Egyébként van el-
képzelésem új előadásról, szeretnék egy erdé-
lyi előadást létrehozni, legyen az akár egy mo-
nodráma vagy valamilyen más forma, amivel 
közvetíthetem gondolataimat. A mai Nagyvá-
rad pedig szerencsére megtartotta régi vará-
zsát, patináját. Az eltelt huszonöt év alatt szin-
te minden évben eljöttem, és örömmel látom, 
hogy – mint hatvan éve, amikor másodéves 
teológusként először érkeztem a városba –, 
most is érezhető, milyen nagy érdeme van az 
itteni közösségnek a magyar kultúra és művé-
szet éltetésében és továbbvitelében.

Molnár Judit

A Szmirnai 
komédiásokban 
Pasqualinót, 
a basszistát 
alakította (1977/78)

Kolozsvári 
színpadon, A pad c. 
darabban (1987/88)
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„ Lövészárkok a lelkek 
alatt”

A művelődésszervezés mellett több mint 30 
éve zenél Jantyik Zsolt. A debreceni alapítá-
sú PG csoport énekes frontembereként bejár-
ta a világot, talán azért is, hogy felismerhes-
se: a világ egyik legélhetőbb, legjobb helye a 
Kárpát-medence. Dalszövegíró, zeneszerző. 
Amikor a Bikini együttes újraindult a ’90-es 
évek derekán, több slágert is írt nekik: Csak 
dolgozni ne kelljen, A szabadság rabszolgái, 
A hold keresői. D. Nagy Lajos, az együttes 
frontembere azt mondta, nem is tud válasz-
tani a dalok közül, és ha lesz új lemez, akkor 
is szívesen dolgoznak együtt. Jantyik dalai-
ból, szövegeiből Világvége – szerelem címmel 
Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház jelen-
legi igazgatója rendezett darabot, Szomjas 
György Kossuth-díjas filmrendező pedig Alföl-
di rock címmel filmet forgatott róluk. Az idén 
Fekete Péter rendezésében mutatták be Pető-
fi Sándor János vitézének továbbgondolását, 
az Ezüstbojtár című alkotását. Az előadás fun-
damentuma egy szép kiadvány; Berettyóújfa-
luban a könyvbemutató előtt beszélgettünk a 
szerzővel.

– Éveken át visszajárt a faluba, ahol felne-
velkedett…

– Valóban minden évben adtunk koncertet 
a békés megyei Ecsegfalván, sajnos az idén 
ez elmaradt. Kétesztendős voltam 1966-ban, 
mikor a szüleim itt kaptak állást. Édesapám 
pedagógus, édesanyám körzeti ápolónő volt. 
Lehet, hogy nagy volt a szegénység, de a sze-

retetből volt elég, és gyerekből is. Azóta fe-
lére csökkent a falu lélekszáma. Kisújszállás-
ra mentem tanulni, egy olyan gimnáziumba, 
ahol 1983-ban Szabó Dezső érettségi tétel 
volt! Édesapám kifejezett kérésére lettem kol-
légista, mert ott dolgozott a legjobb barátja, és 
ő a szárnyai alá vett. Negyedikes voltam, ami-
kor érkezett az öcsém is. Érettségi után képe-
sítés nélkül tanítottam otthon, és a napközis 
diákjaimból két zenekar is formálódott, mire 
felcseperedtek. Nekik is nagyon fontos, hogy 
játsszunk a falunkban legalább egyszer; együtt 
találtuk ki a Gyere haza! fesztivált…

– Mikortól érintette meg úgy a zene, hogy 
azt gondolta, ez már több mint egyszerű 
hobbi?

– Az egyetem előtt Zalaegerszegen voltam 
katona, ott kezdtem el komolyabban foglalkoz-
ni a zenével, Thurzó Sanyival muzsikáltunk 
együtt. Ő később a legendás M. É. Z. együt-
test alapította meg, én pedig Debrecenben 
hívtam életre a PG Csoportot, amihez később 
az öcsém is csatlakozott. Zenés performance-
ként induló együttesünk a többszöri tagcse-
rék után megállapodott. Kialakult a zenekart 
ma is jellemző szövegcentrikus, rockos zenei 
irány. Azt gondolom, vannak olyan dalszöve-
geim, amelyek dallam nélkül is élnek. Sokan 
megfordultak nálunk, az alapítók után – Jám-
bor József, aki később elismert színházi szak-

Jantyik Zsolt a Debreceni Művelődési Központ 
vezetője. A közösségi művelődés elkötelezett 
híve. Makovecz Imre és Beke Pál ’70-es években 
elkezdett közösségfejlesztési módszerének 
továbbgondolásával, gyakorlatba ültetésével 
szakmájának megújításán dolgozik, együtt 
debreceni kollégáival és a Nemzeti Művelődési 
Intézet szakembereivel.

Jantyik Zsolt zenész, dalszövegíró, művelődés szervező 
és költő 



ember lett, Herczeg Zoltán, aki aztán az Ort-
Iki Bábszínházba igazolt – jött Kevin Johnson, 
a sokoldalú angol muzsikus, aki akkor ösz-
töndíjjal tartózkodott Magyarországon, vagy 
Lukács László, aki később megalakította a 
Tankcsapdát. Az első turné 1989-ben szerve-
ződött, még abban az évben Moszkvába is el-
jutottunk. Akkor már játszottuk a Két ország 
– szerelem című dalunkat, ami abból az ab-
szurd helyzetből született, hogy a Ceauşescu-
diktatúra elől menekülő magyarokat magya-
rok toloncolták vissza: „Két ország vagyok, / 
és nem engedlek el, / és nem engedlek hoz-
zám, / ha jönni akarsz! / Hozzád szólok még, 
/ de szögesdrótot húzok, / és lövészárkokat 
ásatok / a lelkek alatt.” A rendszerváltást kö-
vető európai fellépéssorozat után készült el a 
Moulin Rouge című lemezünk. 1995-ben pe-
dig megnyertük a Marlboro Rock in ’95 fesz-
tivált. Ennek az lett az eredménye, hogy hat 
héttel a lányom megszületése után a Marlboro 
nemzetközi gáláján szerepeltünk Svájcban; 
olyan világsztárok előtt léphettünk fel, mint 
Bob Geldof, Neil Young és a Pearl Jam. Eb-
ben az esztendőben még volt egy sikeres fellé-
pésünk a Szigeten, de aztán egy rosszindula-
tú újságcikk visszavetette az addig jól működő 
gépezetet. 1999-ban a család miatt úgy dön-
töttem, hogy megpályázom a művelődési köz-
pont igazgatói állását Derecskén. Sok szép 
esztendőt dolgoztam ott, és még mindig itt la-
kunk, jól érezzük itt magunkat.

– Derecskén sok mindennel foglalkozott, 
talán túl sokkal is…

– Sokszor kérdezték tőlem, hogy ezt a sok 
területet hogyan lehet összeegyeztetni, hogy 
lehet-e teljes értékűen és egyszerre végezni 

ennyifélét. A válasz: igen. Igen, ha civilként, 
választott önkormányzati vezetőként, szakem-
berként és alkotóként is ugyanaz a cél: saját 
közösségeink megerősítése. 1999-ben létre-
hoztuk a Kék-Kálló Menti Népfőiskolai Tár-
saságot, és 2002-től 12 évig Derecske város 
rendes, jelenleg pedig társadalmi megbízatá-
sú alpolgármestere lettem, 2006–2010 között 
pedig a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés Kultu-
rális Bizottságának elnöke. Így rálátásom volt 
a megye közösségeire, és ehhez az időszakhoz 
köthetők a szomszédolások is. „Bihor”-ban is 
élnek alkotóközösségek, tehetséges emberek, 
akik közös tehetségkutatókon tudták megmu-
tatni, mi mindent tudnak operettben, népze-
nében és könnyűzenében. Ebben az időszak-
ban született az a kezdeményezés is, hogy a 
Debreceni Virágkarnevál néhány kocsija vo-
nuljon fel Nagyváradon. Aztán az élet úgy 
hozta, hogy néhány éve a debreceni közmű-
velődés felelős vezetője lettem, a művelődési 
központ igazgatója.

– Maradt-e idő a zenére?
– A zene mindig fontos része volt és lesz az 

életemnek. A Bikini jubileumi koncertjén is el-
énekelhettem egy dalomat, és az egyik „jól fel-
készül” újságíró azt vetette a szememre, hogy 
túlságosan aktuálpolitikai dalt választottam, 
igaz, annak nem nézett utána, hogy ezt még 
1990 előtt írtam… Meghatározó élménye az 
életemnek, hogy összehozott a sors Halmos 
Bélával, a táncházmozgalom atyjával. Ő arra 
ösztönzött bennünket, hogy próbáljunk meg 
újra akusztikusan játszani. Sok mindenben 
megtanította az embert tisztán látni. Nem-
csak ő, Boka Gábor is ösztönzött arra, hogy 
megírjam az Ezüstbojtár című könyvemet, a 
János vitéz folytatását, amely egyszerre tisz-
telgés Petőfi Sándor és Sinka István művésze-
te előtt: „…mert olyan ma a magyar, / nem 
tudja, hogy mit, / de annál többet akar!” Az 
Ezüstbojtár nem csak könyv: lett belőle még 
egy dupla zenei CD 29 dallal, dupla CD két-
részes hangoskönyvvel, Horányi László felol-
vasásában, és lett egy zenés színpadi alkotás 
Fekete Péter rendezésében. Az új dupla CD-n 
együtt dolgozott velük Christian Paccoud pá-
rizsi tangóharmonikás, Ferenczi György és 
Apáti Ádám a Rackajamből, az Ezüstbojtár 
záró dalát pedig – ahogy egy igazi meséhez 
illik – a Kossuth-díjas Kaláka zenekar játszot-
ta el nemcsak a lemezen, hanem a jubileumi 
koncerten is.

Kocsis Csaba
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A berettyó újfalui 
könyvbemutatón

Színpadon a PG 
Csoporttal
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Vágó József építész 
születési évfordulójára

Középiskoláit szülővárosában, Váradon vé-
gezte el Vágó József, majd a Budapesti Királyi 
József Műegyetemen folytatta tanulmányait, 
és 1900-ban szerzett oklevelet. Tanulmányai 
alatt hosszabb időt töltött Franciaországban és 
Olaszországban, építésvezetőként dolgozott 
az 1900-as párizsi világkiállítás magyar pavi-
lonjánál.

Kezdetben Alpár Ignác és Quittner Zsig-
mond építészek irodáiban, illetve építkezése-
in dolgozott. Miután 1902-ben Alpár heves 
szakmai vitába keveredett a Vágó által külö-
nösen tisztelt Lechner Ödönnel, Vágó József 
otthagyta az irodát, és közös műhelyt nyi-
tott testvérével, Lászlóval. 1911-ig dolgoznak 
együtt. Közös munkájuk legtöbbje budapesti 
bérház volt. Testvérével közös cégét megtart-
va, 1904-ben Vágó József belépett Quittner 
Zsigmond irodájába. Bár a terveket min-
den alkalommal az irodatulajdonos szignál-
ta, a művészettörténet cáfolhatatlannak tartja, 
hogy Vágó vezető szerepet vállalt az 1907-re 
felépült budapesti Gresham-palota tervezésé-
ben.

Budapestről	Franciaországba

A Vágó testvérpárnak 1906-ban készül el 
az első középülete a magyar fővárosban: az 
Erzsébet téri Nemzeti Szalon. 1908-ra húz-
ták fel egy újabb középületüket, a formajegye-
iben a Nemzeti Szalonhoz hasonló Városligeti 
Színkört. Az 1910-es évek első felében Vágó 
hajdani mestere, Lechner Ödön munkatársa-
ként dolgozott egészen annak 1914-es halá-
láig. Lechner mellett a mester stílusában, sa-
ját munkáinál pedig modern, puritán, osztrák 
és német építészek hatását tükröző szellem-
ben dolgozott.

A Tanácsköztársaság alatt a szakmai tes-
tületekben vállalt irányító szerepe miatt Vágó 
1919-ben emigrációba kényszerült. 1926-ban 
tért vissza Magyarországra. Részt vett a Nép-
szövetség székházára kiírt nemzetközi pályá-
zaton, és elnyerte az egyik első díjat, ami a 
legnagyobb külföldi sikerének számít. Ennek 
ellenére a magyarországi Építészkamara nem 
vette vissza soraiba, emiatt csak elvétve ter-
vezhetett.

Vágó József későbbi saját munkáira a kül-
földi avantgárd szerepét felvállaló művé-
szi irányzatok hatottak, egyebek mellett az 
osztrák szecesszió. A modern osztrák építé-
szet, a funkcionalizmus elméleti megalapítója 
Otto Wagner volt, aki viszonylag későn érke-
zett el a szecesszió geometriai kifejezésmódjá-

A magyar szecessziós építészet kiemelkedő 
alakjára, Vágó Józsefre emlékezünk. 
Éppen 140 éve, 1877. december 23-án született 
Nagyváradon.

A Szent László téri 
Moskovits-palota

Az egykori csendőriskola utcára néző főépülete



hoz, amikor már tanítványai, Josef Olbrich és 
Josef Hoffmann érvényesültek e téren. Mind-
hárman hatottak építészünk életművére.

Vágó József 1936-ban végleg Franciaor-
szágban telepedett le. Utolsó éveiben egy 
ideális város tervein dolgozott. A franciaor-
szági Salies de Béarnban hunyt el 1947. jú-
nius 7-én. Hivatását folytatta fia, Pierre Vago 
(1910–2002), a Franciaországban élt nemzet-
közi hírű építész, építészeti szakíró és egyete-
mi oktató.

A	Vágó	fivérek	nagyváradi	
alkotásai

Vágó József és bátyja, László közös iro-
dájukban több tervet is készítettek nagyvára-
di megrendelőknek, hármat fel is építettek, a 
negyedik már Vágó József önálló alkotása. A 
fivérek közül József az épülettervezéssel fog-
lalkozott, míg Lászlót inkább a sgraffito, a 
szobrászati és a kovácsoltvas munkák tervező-
jeként tartja számon a szakirodalom.

Első közös munkájuk a Kapucinus (ma 
Traian Moşoiu) utca 14. szám alatt 1905-ben 
felépített Vágó-ház. Az egykori emeletes csa-
ládi ház külső megjelenésében mentes a díszí-
tőelemek túlburjánzásától, itt már a lechneri 

formavilág letisztultabban jelenik meg önálló, 
egyéni alkotásként. A homlokzat tengelyében 
egy domború, keskeny ablakokkal áttört bow-
window hívja fel magára a figyelmet, akár-
csak a félköríves kapubejárat feletti, lágy íve-
lésű oromzat.

Másik közös alkotásuk a Rimanóczy (ma 
Iosif Vulcan) utca 11. szám alatti Darvas–La 
Roche-ház, amely 1910–11-ben épült. A két 
utcára néző épület mértéktartó arányosságá-
val hívja fel magára a figyelmet. A főhomlok-
zaton Wagner kőburkolatainak a teljes felüle-
tet beborító, dekoratív kiosztású és felerősítésű 
hasonmásaival találkozhatunk. A főhomlokzat 
egyenes vonalvezetése és a bejárati ajtó para-
bolikus lezárása közötti ellentét Olbrich mun-
káival mutat hasonlatosságot. A hírek szerint 
rövidesen szakszerűen felújítják.

Úgyszintén a testvérek közösen készítet-
ték a Zöldfa (ma Vasile Alecsandri) utca Szent 
László (ma Unirii) téri sarkán levő Moskovits-
palotát. A sarki rész 1910-re, a mellette levő 
1911-re készült el. Az egyenes lezárású, illetve 
a sarkain levágott négyzetes ablakok ritmusát 
két bow-window töri meg. Mindkettő legöm-
bölyített háromszögű oromzatban végződik, 
amelyekhez egy-egy erkély is társul. Az egész 
felületet az egyenes és legömbölyített vonalú 
építészeti elemek, illetve a homorú és dom-
ború felületek játéka jellemzi. Díszítésként ke-
rámialapocskákból kirakott geometriai eleme-
ket, illetve a koronázópárkány alatti felületen 
sgraffito-szerű allegorikus munkajeleneteket 
alkalmaztak.

Vágó József utolsó váradi munkáját egyedül 
tervezte. Ez az egykori csendőriskola (a mai 
Nagyváradi Egyetem központja) a Rulikowski 
(ma Universităţii) utca végén. 1911-ben kezd-
ték építeni, de a munka nehézkesen haladt, 
ezért a városi tanács határozata alapján ellen-
őrző bizottságot alakítottak, s annak jegyzője 
Örömy Gyula városi építőmester lett. A csend-
őriskola hivatalos átadását 1913. augusztus 
15-én tartották meg, a Nagyváradi Napló egy 
héttel előtte harangozta be. A megszokott ek-
lektikus stílusú kaszárnyaépületekhez képest 
ezt „új, friss, coltage stílusban megkomponált, 
modern építménynek” tartotta a cikkíró. Va-
lóban újdonságként hatott – és annak tűnik 
ma is – ez a szecessziós stílusú, tizenkét tagú 
épületegyüttes, monumentális, tömör egysze-
rűségével, funkcionalitásával, amely már egy-
értelműen a modern építészet felé mutat.

Péter I. Zoltán

a régi Várad
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A csendőriskola 
parancsnoksági 

épülete

Az udvari épületek 
egy része



Péter I. Zoltán, 
Imre Zoltán 
és Szűcs László az 
emlékmúzeumban

kultúra
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Könyvmaraton 
kilencedszer

November 21-én, kedden este Ady 140 
címmel fotókiállítást nyitottak a nagyvára-
di Euro Foto Art Galériában, ekkor díjazták 
is az Ady Endre életének nagyváradi helyszí-
neiről készült képek alkotóit. Carol Pop de 
Szathmári – Szathmári Pap Károly-plakettet 
kapott Borbély	 Johanna,	Ovidiu	Gabor,	
Kajtár	 Tibor, Kovács	 László, Marius	
Sime, Gelu	Vrabie és Kiss	László, a har-
madik díjat Morvay	Szabó	Edina, a másodi-
kat Claudiu	Oros, az elsőt Remus	Toderici 
érdemelte ki, a zsűri különdíját Ovi	D.	Pop, 
az Ady Endre Emlékmúzeum különdíját pedig 
Farkas	László kapta.

Másnap, 22-én, Ady Endre születésének 
140. évfordulóján, a költő szobrának megko-
szorúzása után az egykori Müllerájban gyü-
lekeztek az emlékezők. Az Ady-emlékmúze-
umban az est első részében Imre	Zoltán, a 
múzeum vezetője beszélgetett Ady nagyvára-
di éveiről Péter	I.	Zoltán	helytörténésszel és 
Szűcs	 Lászlóval, a Várad folyóirat főszer-
kesztőjével, majd Meleg	Vilmos színművész, 
a Nagyváradi Állami Filharmónia igazgatója 

verset mondott, Ferencz	Vilmos és Tasnádi	
Ferenc, a filharmónia énekkarának tagjai pe-
dig Radó	Judit zongorakíséretével Ady End-
re megzenésített verseit énekelték.

A könyvmaraton csütörtöki napján a Dar-
vas–La-Roche-házban gyülekező érdeklődő-
ket elsőként Angela	Lupşea, a Bihar Megyei 
Műemlékvédő Alapítvány elnöke köszöntötte, 
majd Simon	Judit szerkesztő, a Holnap Kul-
turális Egyesület elnöke az egyesület kiadá-
sában megjelent kötetekről beszélt. Derzsi	
Judit az Europrint Kiadó könyvújdonsága-
it mutatta be, Szűcs	László pedig a Várad 
már megjelent és készülő köteteit ismertette. 
Az est második részében az Élő Várad Moz-
galom és a Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) tar-

November 21–26. között kilencedik alkalommal 
szervezték meg a Nagyváradi Könyvmaratont. 
A hat nap alatt kiállításokat, könyvbazárt, 
Törzsasztal-estet is tartottak.

Ady Endre születésének 140. évfordulójára időzítették 
az idei könyvmaratont. Meleg Vilmos koszorúz

Gyújtópontban Korpa Tamás, Tasnádi-Sáhy Péter 
és Ozsváth Zsuzsa 



ő nyerte el a Kinde Annamária-díjat. A felol-
vasás után pénteken este Törzsasztal-különki-
adás következett: Parti	Nagy	 Lajossal be-
szélgetett Kőrössi	P.	József, többek között 
Réz Pál és Parti Nagy Lajos Bokáig pezsgő-
ben című hangos memoárjáról; a könyvből 
Hajdu	Géza olvasott fel részletet.

Szombaton a Szigligeti Stúdióban rendha-
gyó kiállítást nyitottak meg. Benkő	 J.	 Zol-
tán könyvborítóterveit láthatta a közönség 
– az utóbbi tíz év terméséből válogatva. Szin-
tén szombaton ismerhették meg az érdeklő-
dők Demeter	Zsuzsa Szandra May a hóhul-
lásban – Kinde Annamária költészete című 
monográfiáját Gálfalvi	 Ágnes, Simon	 Ju-
dit, Firtos	Edit és Kovács	Enikő közremű-
ködésével, majd Márton	Evelin író olvasott 
fel Csodatevő Alois című munkájából. Bene-
dek Szabolcs A fiumei cápa című regényét 
Szi	lágyi	Aladár és Szűcs László mutatta be, 
ebből Balogh	Attila színművész olvasott fel, 
majd a már említett Kinde Annamária-díj át-
adása után a Baby	Elvis együttes koncerte-
zett.

A zárónapon, vasárnap a stúdióban – a 
maraton fő támogatója a Szigligeti Színház 
volt – Demény	Péter Vadkanragyogás című 
kötetének bemutatója után a Miskolci Nemzeti 
Színház Demény Péter verseiből szerkesztett, 
Lélekcsönd című előadásával, Salat	 Lehel 
színművész és Márkos	Albert csellóművész 
közreműködésével zárult a IX. Nagyváradi 
Könyvmaraton.

Fried Noémi Lujza

Varga Melinda 
kapta az idén 

a Kinde 
Annamária-díjat 

Kőrössi P. 
József vendége 
a Törzsasztalnál 
ezúttal Parti Nagy 
Lajos volt 

Könyvújdonságok 
a Darvas–
La Roche-házban

tott közös beszélgetést Gyújtópont címmel. 
Tasnádi-Sáhy	Péter, a Várad irodalmi rova-
tának szerkesztője ez alkalommal Korpa	Ta-
mással, a FISZ elnökével és az Élő Várad-os 
Ozsváth	Zsuzsával beszélgetett. Az est fel-
olvasásokkal zárult: a Várad meghívásos pá-
lyázatára érkezett, Ady Endréhez köthető szö-
vegekből olvastak fel ízelítőt a jelenlevők. A 
teljes szövegek a kulturális folyóirat decemberi 
számában olvashatók.

Másnap szintén a Darvas-házban folytató-
dott az eseménysor. Elsőként Varga	Melin-
da költővel beszélgetett Szűcs László, majd a 
szerző a Sem a férfiban, sem a tájban című 
kötetéből olvasott fel. A meglepetés szomba-
ton érte Varga Melindát, amikor kiderült: idén 

kultúra
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Olyan újdonságok 
is szerepeltek 
Benkő J. Zoltán 
kiállított 
könyvborító-
tervei között, 
amelyeken még 
meg sem száradt 
a nyomdafesték



Perspektíva
lektűr
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Ahogy a toronyóra kongatni kezdi a pontos 
időt, burrogva felrepülnek a galambok. A 
hajnali locsolás után még ott ragyognak a 

tócsák a tér kövei között, és a kávézók asztalai már 
szinte megteltek. Kávé- és süteményillat keveredik 
a közeli folyó víz- és hínárszagával.

Az utcazenész gitártokját kinyitva a földre teszi, 
és zsebében kotorászva aprót dob bele.

– Hozhatok még valamit? – hajol közelebb a pin-
cér, és szemüvegén megcsillan a nap.

A szomszéd asztalnál lányok csivitelnek, és a gi-
táros fiú belecsap a húrokba. A szája előtt kis szer-
kezeten szájharmonika, és nyomja Lennont meg 
a társait.

Egy sérült lábú galamb tipeg az asztalomhoz, fé-
mesen csillognak a tollai, ahogy buta kis fejét for-
gatva keresgéli pogácsám morzsáit a földön. Szó-
rok még neki, aztán észreveszem, amint a jobb 
oldalamon, két asztallal odébb, feláll valaki.

Egy fiatal férfi. Egy diák vagy egy turista. A 
hangra fordítom felé teljesen a fejem. Fémes hang, 
semmivel össze nem téveszthető, éppen csőre tölt 
egy pisztolyt. Aztán kiabál. Minden nagyon gyor-
san történik. A lányok sikoltoznak. A lövés hang-
ja és lőporfüstje szinte egyszerre ér el hozzám. A 
pincért éri az első találat, és azonnal meghal, mert 
nem marad arca. Aztán lövéseket hallok még más-
felől, és míg azon tűnődöm, esetleg visszhang-e 
vagy más helyen is lövöldözik valaki, már a föl-
dön hasalok. Testem minden sejtje azon igyekszik, 
hogy a térkövekbe olvadjon. Zihálásomat elfojtja 
agyam ravasz üzenete, tettesd magad halottnak, 
ne mozdulj, ne rezzenj, csak feküdj. Te halott vagy. 
Vagy az leszel hamarosan, hát nem mindegy?

Milyen furcsa a világ, így az aszfalt szintjéről. 
Előttem nem messze az egyik lány cipője, vagy a 
lába is benne van, azt már nem látom. Nézem a gi-
táros fiút, illetve ami megmaradt belőle. Kék sze-
me volt, most azt is látom, mert pár méterre dobta 
a lövés, tőlem nem messze. Szóval kék szeme volt 
a fiúnak, és harmonikájáról most lassan csöpög a 
vér. Valamit mintha mondani akarna vagy suttog-
na, behunyom a szemem, mert nem akarom látni, 
amint meghal.

Sem születést, sem halált. Ez a mániám. Én sem 
nézem senkiét, az enyémet se lássa senki. Aztán 
most itt a tér, egy térnyi ember látja majd. De a 
ravasz agyam nem adja fel. Nehéz így lélegezni, 
hogy ne őrjöngj fektedben, hogy ne pattanj fel si-

kítva, hogy ne fuss minél messzebbre, hogy ne 
lásd halott lányok lábát. Azazhogy csak az egyik 
halott, mert ott kúszik a másik. Halk kis zokogá-
sokkal, mintha szárazon köhögne, kúszik, és von-
szolja magát éppen a látóterembe. És – ezt – már – 
nem – tudom – elviselni. Mert átlép rajtam valaki, 
a fejem mellett áll, és jól látom a farmerja szárán, 
hogy felhajtották. Valahol valaki felhajtotta ennek 
a fiúnak a nadrágját, és a kis sárga cérna ott fityeg. 
És ez a fiú mond valamit, torokhangon, majdnem 
lágyan a lánynak. A lövés pillanatában azt érzem, 
mintha behintették volna valami rózsaszín, kocso-
nyás konfettivel a világot körülöttem és engem is.

Valaki hangosan zokog. Valami folyik a feje-
men. Hányni fogok. Az agyam, a ravasz agyam ki-
adja az utasítást. Keményen ráharapok a nyelvem-
re, és behunyom a szemem. Nincs itt más senki, 
csak én, fekszem békésen a főtéren, arcom alatt a 
kockakő legpuhább párnám. Por száll, érzem a vér 
szagát, azt hiszem, bepisiltem, és ravasz vagyok, 
békés vagyok, türelmes vagyok, és jó vagyok, és 
nem akarok meghalni. A csönd szinte szétszakít, 
és megtébolyodom, ha nem látom, mi történik.

Tér–idő kontinuitás, jut eszembe, és majdnem 
felröhögök, mert látom, amint a sánta galamb jön 
vissza. Felrebbent valahova, míg itt gyorsan kivé-
geztek pár embert, talán a rózsakertbe, ide érzik Ø



az illata. Itt a földön fekve sokkal intenzívebben ér-
ződik, látszik minden. Illat, például a rózsáé, szín, 
mondjuk az agyvelőé, és ebből a szögből, ahogy 
fekszem, azt is látom, hogy a halott lány cipőjének 
sarka bizony kopott. Már nem kell neki cipőre köl-
teni, kajánkodik bennem valaki, és azt érzem tisz-
tán, lehet, hogy megőrülök.

Meghasadt személyiség. Vajon hány tébolyult 
személyiség szunnyad bennem, akik a pisztoly-
lövésre aktiválták magukat? Feltápászkodnak ál-
mukból, és gyerünk csak, nézzünk szét odakint, 
kacsintanak össze. Mikor eldobtam magam, még 
egyedül voltam. Mire kelek fel? Felkelek? És a nyo-
morult galamb csak jön, jön. Ahogy itt fekszem, 
tökéletesen látom, hogy fél lábán az ujjak elsor-
vadtak, de ő jön, iparkodik, kecsesen átrebben a 
gitáros fiú vértócsáján. Egy egészen nagy darab 
a pogácsámból, biztosan akkor vertem le, amikor 
a földre dobtam magam, mert az a ravasz agyam 
átvette az irányítást. Már csipkedi, tépkedi, forgá-
csolja. Szeme csupa türelmetlen izzás.

Az idő némán álldogál. Por van. Meg csend. 
Veríték csorog a fülem mögött, és teljesen elzsib-
badt a jobb lábam. Legalább három halott a látó-
teremben. Valahol futnak, és kiált is valaki, tán 
a tér másik oldalán, amikor gyors, ruganyos lép-
tekkel megindul felém a gyilkos. A gyilkosom. A 
gyilkosunk. Szemet behunyni késő, tekintetem 
halottabb nem is lehetne. De lehetne. Lélegzetem 
lassul, a szívem felrobban, arcom minden sejtjén 
fürge hangyák szorgoskodnak. Idegen vér és agy-
velő borít. Lehet, hogy már nem is élek? Lehet, 
hogy már rég túl vagyok mindenen, csak nem 
vettem észre? Zakatol a szívem, zümmög a vér 
a fülemben, de azért hallom, hogyan csikordul a 
homok a cipője talpa alatt. Most a hátát látom, 
ahogy szétnyitja a kabátját. A galamb mellém 
táncol, cukorkaszín lábával bizalmasan kézfejem-
re tapos, sárga szemének utolsó tekintete a sze-
membe mélyed.

Együtt repülünk.
Szilágyi Perjési Katalin

lektűr – oktatás
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Ø

Ezüstgyopár díjat kapott 
a szalontai tanárnő

Az RMPSZ megyei és körzeti elnökeinek 
javaslata alapján az elismerést olyan Románi-
ában élő pedagógusok kaphatják meg, akik-
nek kiemelkedő tevékenysége a romániai ma-
gyar közoktatás megmaradását, fejlesztését, 
az anyanyelvű kulturális örökség megtartását 
szolgálta. Az idei szovátai díjátadó ünnepsé-
gen elhangzott laudációk rávilágítottak arra is, 
hogy milyen szerteágazó egy pedagógus mun-

kája: tanít, nevel, tánccsapatot vezet, ének-
kart irányít, könyvet ír, továbbképzést szervez, 
kirándulásra-táborozásra viszi a nebulókat, és 
még sorolhatnánk.

Nagyszalonta nagyra becsült pedagógu-
sának, Tóth Juditnak a méltatásából kitűnt, 
hogy felkészültséggel, igényességgel, nagy tu-
dással ismertette meg a diákokkal a matemati-
ka szépségeit, segítve őket a mérnöki pálya, a 
természettudományok felé. Nem csupán ma-
tematikát, hanem „világlátást, emberséget, 
szeretetet is tanultak tőle a tanítványai, hiszen 
tevékenységében gondot fordított a gyerme-
kek harmonikus személyiségalakítására. Kö-
vetkezetes és igazságos értékeléssel, érdekes, 
jó hangulatú órákon sikerült elérnie, hogy a 
diákok a tehetségük legjavát nyújtsák. A te-
hetséges diákoknak rendszeresen tartott szak-
kört, a kullogó diákokat különórákon próbál-

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
(RMPSZ) kétévente Ezüstgyopár díjjal jutalmazza 
azokat a pedagógusokat, akiknek életpályája 
példaértékű, munkásságuk, alkotásuk 
maradandó értéket teremtett. A neves 
kitüntetést idén 40 pedagógus vehette át, köztük 
a nagyszalontai Tóth Judit matematikatanár.

Ø
(folytatás a következõ oldalon)



Ezüstgyopár díjjal 
honorálták a közel 
négy évtizedes 
pedagógusi 
munkát

oktatás
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ta felzárkóztatni” – olvasható a laudációban. A 
kitüntetettel a napokban életútjáról, minden-
napjairól beszélgettünk.

Tősgyökeres hajdúvárosi, általános és kö-
zépiskolai tanulmányait szülővárosában vé-
gezte, majd a nagyváradi Tanárképző Főis-
kolán folytatta matematika szakon, 1972-ben 
államvizsgázott. Tanári pályáját is Nagysza-
lontán kezdte, az általános iskolába helyezték.

– A matematika tanítása mellett, úgy tu-
dom, közösségépítő szerepben is helytállt.

– Néptánccsoportot vezettem, kórustag 
voltam, de kirándulásokat, táborokat is rend-
szeresen szerveztem. A rendszerváltást köve-
tő bonyolult időszakban, 1990–1996 között 
a nagyszalontai 1. Számú Általános Iskola al-
igazgatója voltam. Büszkén kijelenthetem, 
hogy tulajdonképpen nyugdíjazásomig, 2009-
ig a teljes tanári életpályámat szülővárosom-
ban töltöttem.

– Hány éven át tanított?
– Több mint 39 évig tanítottam. Szüleim, 

Tóth Olga és Zoltán tanítók vezettek a taná-
ri pálya felé. Már kicsi koromtól tanítósdit ját-
szottam a pajtásaimmal, így nem is volt kér-
dés, hogy milyen pályát válasszak. Először a 
földrajz felé kacsingattam osztályfőnököm, 

Klein Olga hatására, de végül a matematikát 
választottam.

– Nyugdíjazása ellenére ma is aktívan tölti 
a mindennapokat.

– Igen, úgy érzem, tevékeny tagja vagyok 
Nagyszalonta társadalmi életének, segítek az 
Arany János Elméleti Líceum tanárainak a 
tantárgyversenyek, konferenciák, szimpóziu-
mok szervezésében, lebonyolításában. A Ro-
mániai Magyar Nyugdíjas Szövetség tagjaként 
segítem a rendezvények szervezését, lebo-
nyolítását, kirándulásokat szervezek, részt ve-
szek a palotás táncot is előadó nyugdíjas tánc-
csoport működtetésében. Mindezek mellett a 
nagyszalontai pedagógusok kórusának tagja-
ként munkálkodom az énekkari kultúra ter-
jesztésén, és tanítom, korrepetálom a Szent 
Ferenc Alapítvány gondozásában lévő, Nagy-
szalontán élő gyermekeket.

– Összességében kijelenthetjük, nem bán-
ta meg, hogy pedagógus lett?

– Egyáltalán nem bántam meg, mert meg-
szerettetni a diákokkal a matematikát nem 
olyan egyszerű, de ha sikerült, a sikerélmény 
nem maradt el. Tanítványaim nagy többsége 
szeretettel gondol vissza az iskolai évekre. Há-
lás vagyok mindezért, és köszönettel tartozom 
a tanítványaimnak, a szülőknek, a kollégák-
nak és a családomnak természetesen, amiért 
kijelenthetem, hogy megelégedve teszem le a 
lantot.

Balázs Anita

Tóth Judit 
a matematika 

tanítása mellett 
számos egyéb 

módon is 
kivette a részét 

az oktatásból 

Ø
(folytatás az előző oldalról)

Ezüstgyopár díjat kapott…
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Aranyemberek 
az iskolában
Pályaválasztási tanácsok diákoknak

Már harmadik alkalommal készültek színes 
felhozatallal a pályaválasztást segíteni hivatott 
rendezvény szervezői, ugyanis a különféle fog-
lalkozású meghívott előadók mindenféle szak-
területet megismertettek az érdeklődőkkel. Je-
len volt például építészmérnök, orvos, fodrász, 
jogász, színész, közgazdász, informatikus, pin-
cér, pedagógus, kamionsofőr, divattervező, lé-
giutas-kísérő. A nagyszalontai magyar iskola 
egykori diákjai voltak az előadók, és igyekez-
tek minden olyan fontos információt megosz-
tani szakmájukról a mostani tanulókkal, ami 
hasznos lehet számukra. Az egyetemi felvételi 
vizsga menetétől kezdve a munkalehetősége-
ken és az adott foglalkozás jó és rossz oldalán 
át egészen az anyagi részig szó volt minden lé-
nyeges tudnivalóról. Ráadásul az előadók mű-
szerek, modellek, programok, műszaki rajzok 
segítségével próbálták minél közvetlenebbül 
bemutatni azt, mivel is foglalkoznak ők ponto-
san. Az érdeklődők természetesen feltehették 

kérdéseiket is, így az eddigieknél sokkal tisz-
tább kép alakult ki a diákokban az adott szak-
területről.

A résztvevők közös véleménye szerint bát-
ran kijelenthetjük, hogy az idei pályaorien-
tációs nap is rendkívül hasznos volt, hiszen 
rengeteg diáknak adott jobb rálátást egy-egy 
szakterületre, és sokaknak sikerült is eldönte-
niük, hogy mit szeretnének kipróbálni, esetleg 
egy életen át művelni a középiskola elvégzé-
se után. Fontos megemlíteni még egy pozití-
vumot a rendezvénnyel kapcsolatban, ugyanis 
a megjelent „aranyemberek” közül többen el-
mondták, hogy nemcsak ezen az egy délelőt-
tön álltak a leendő pályatársak rendelkezésé-
re, hanem igény esetén szívesen nyújtanak 
további információkat, segítenek kiválasztani 
a megfelelő egyetemet vagy munkahelyet, és 
szakmai kérdésekre is válaszolnak.

A pályaorientációs nap szervezőinek, az 
iskola vezetőségének, tanárainak, illetve az 
egész program megálmodójának, Mészár Ju-
lianna tanárnőnek nem titkolt szándéka, hogy 
évről évre megrendezzék a pályaválasztást se-
gítő foglalkozást annak érdekében, hogy a fel-
növekvő generációk minél könnyebben tudja-
nak dönteni a jövőjükről.

Balázs Anita

Az előző években kialakult szokás szerint idén is 
megnyitotta kapuit a nagyszalontai Arany János 
Elméleti Líceum az „aranyemberek” számára. 
Az iskola vén diákjai szeretettel és lelkesedéssel 
tértek vissza alma materükbe, hogy bemutassák 
szakmájukat, hivatásukat a pályaválasztás előtt 
állóknak.

A legnagyobb érdeklődés az informatikusi és 
programozói feladatokról szóló előadásokat övezte 
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Brandenburgi 
Katalin. Nem értett 
az uralkodáshoz

A Rhédeyek Váradon (7.)
Ifj. Rhédey Ferenc erdélyi fejedelem

A váradi várban született 1610-ben, és ott 
nevelkedett 13 esztendős koráig. Édesany-
ja, Nagykárolyi Károlyi Katalin, Bethlen Gá-
bor sógornője, 1608-ban kötött házasságot a 
kiváló katonával, a fejedelem leghűségesebb 
emberével. Apja, a váradi főkapitány ha-
lálakor „Ferkő” – ahogy a családon be-
lül becézték – alig töltötte be a 10. 
életévét. Id. Rhédey Ferenc hatal-
mas vagyont hagyott örökül csa-
ládjára, maga a fejedelem is 
haláláig (1629) figyelemmel kí-
sérte az ígéretesen fejlődő if-
jabbik Rhédey sorsát. Édes-
anyja háromévi özvegység 
után, 1623-ban ismét férjhez 
ment, a fejedelem testvéröcs-
cse, Bethlen István vette fele-
ségül. Ferenc népes családba 
került, nevelőatyja hat gyer-
mekkel maradt özvegyen. Na-
gyobbik fia, a Ferkőnél négy 
évvel idősebb István nevelte-
téséről nagybátyja, a fejdelem 
személyesen gondoskodott, hi-
szen Brandenburgi Katalinnal kö-
tött második házassága előtt őt szán-
ta utódjának.

Bethlen Gábor az ifjabbik Rhédeyről 
sem feledkezett meg. 1626-ban egy Gyulafe-
hérváron keltezett oklevélben a Bihar megyei 
Kornádi és Petlend helységekben adományoz 
birtokot neki. 1627-ben a váradi káptalan előtt 
Zólyomi Erzsébet, „Mogyila Gábor (Gavrilaş 
Movilă – szerk. megj.) volt havasalföldi vaj-
da neje, Károlyi Katának és maradékainak a 
Biharmegyében fekvő sz. Imreh és Magyar 

Lúgos nevű helységeket 200 aranyért és 300 
tallérért zálogba adja”. 1629-ben ismét gyara-
podik a Rhédey-vagyon: Bethlen Görbed fa-
lut, illetve a józsefházi és berenci részjószágo-
kat (Szatmár megye) „18 ezer forintig Károlyi 
Katának és maradékainak inscribálja”. Katalin 
asszony fiának jószágait nemcsak megőrizte, 
de szinte naponként szaporította is.

Egy	előnyös	frigy	története

Ferenc minden tekintetben méltónak bizo-
nyult atyja nevéhez, s ennek megfelelő neve-
lést kapott Bethlen István felügyelete alatt. 

Amikor Károlyi Kata – néhány évvel férjé-
nek halála után – a fejedelem öccsének 

felesége lett, minden jel arra muta-
tott, hogy e házasság megkötésé-

ben egyetlen fia érdekei voltak 
irányadók a gondos és előrelátó 
anya számára. Maga a fejede-
lem is még inkább szívén visel-
te rokona, az ifjú Rhédey Fe-
renc sorsát. Alighanem maga 
is nagy befolyással bírt a Ká-
rolyi Kata és Bethlen István 
közt létrejött frigy megköté-
sében.

Hősünk a férfikort elérve 
– a személyes vonzalmon kí-
vül – bizonyára anyjának óhaj-
tását és családjának magasabb 

érdekeit is követte, midőn mos-
tohaatyjának, Bethlen Istvánnak 

első házasságából származott bű-
bájos leányát, Druzsinát vette nőül 

1635-ben. Hogy a hatalmas birtok, mit 
Bethlen Istvánnal együtt szereztek, fel ne 

oszoljék, az okos és előrelátó szülők tervez-
ték el a házasságot gyermekeik között. Ferenc 
előnyösebb frigyet ennél már nem is köthe-
tett volna, hiszen nejével dús örökséget, egye-
bek mellett Huszt várát és uradalmát nyerte el. 
Lépcső volt ez, amelyen később igen magas-
ra, egész Erdély fejedelmi trónjáig emelkedhe-
tett…

A családi levéltárban fennmaradt irományok 
„huszti vagy ifjú” Rhédey Ferencnek nevezték, 
megkülönböztetésül atyjától, „öreg és szentjobbi” 
Rhédey Ferenctől. Már fiatalon akarva-akaratlan 
belesodródott hazája legnagyobb történelmi 
viharaiba.
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Az ifjú pár rendes lakását a huszti várban 
tartotta, ahonnan az oklevelek megkülönböz-
tetésül őt huszti vagy ifjú Rhédey Ferencnek 
is nevezik. Máramarosban különben nagy ki-
terjedésű jószágai voltak Károlyi részről, s mi-
után 1641-ben 3600 forint zálogösszegben 
Bánffi Ágnes részét is magához váltotta, az 
egész uradalom egyedüli birtokosa lett.

Kortársai emelkedett szellemű, nemes 
szívű, hazáját, nemzetét igazán szere-
tő emberként jellemezték. Mindent 
elkövetett avégett, hogy az egye-
sült Rhédey és Bethlen jószágo-
kat még nagyobb kiterjedésűvé 
tegye, ugyanakkor egy pilla-
natig nem feledkezett meg az 
egyházról és iskolákról sem.

Fordulatokkal	teli	
közjáték

A fejedelem 1629. novem-
ber 15-én bekövetkezett ha-
lála hatalmi vákuumot, majd 
nagy zűrzavart okozott Erdély-
ben. Mialatt Bethlen Gábor részt 
vett a harmincéves háborúban, 
és több ízben vezetett hadjáratot 
a királyi Magyarország ellen, távol-
léte idején mindig öccsét, Istvánt bízta 
meg Erdély kormányzásával. Rhédey apó-
sát ráadásul 1626-tól, tehát még a fejedelem 
életében, annak halála utáni időszakra válasz-
tott kormányzónak javasolták, így a 12 tagú 
tanáccsal együtt a kijelölt örökös a fejedelem 
második feleségének, Brandenburgi Katalin-
nak volt hivatva segíteni az államügyek inté-
zésében. Azokhoz viszont Katalinnak egyálta-
lán nem volt semmiféle érzéke. Hiába próbált 
meg a nagy fejedelem minden óvintézkedést 
megtenni felesége jövendőbeli uralkodásának 
megkönnyítése végett, a könnyelmű és pazar-
ló fejedelemasszony uralma hatalmi válságba 
sodorta Erdélyt.

Hamar kiderült, hogy csak idő kérdése, mi-
kor választanak az erdélyi rendek új fejedel-
met. Bethlen István – mivel magát nem tartot-
ta elég erősnek Katalin eltávolításához – bátyja 
egyik bizalmi emberét, Rákóczi György felső-
magyarországi főkapitányt hívta meg a feje-
delmi székbe, de mielőtt Rákóczi Erdélybe ért, 
Katalint 1630. szeptember 28-án lemondat-
ták, s az erdélyi országgyűlés Bethlen Istvánt 

választotta fejedelemmé. A törökök számá-
ra érdektelen volt, hogy Bethlen vagy Rákó-
czi lesz Erdély fejedelme, s ennek megfelelő-
en két kinevezési okiratot küldtek. A döntés az 
Országgyűlés és Brandenburgi Katalin kezé-
ben volt, s ő – mivel Habsburg- és katolikusel-
lenessége miatt mindig gyűlölte a sógorát, Rá-
kóczi György kinevezési parancsát olvasta fel.

A hajdúk és a székelyek is Rákóczi fe-
jedelemségét támogatták, emiatt – kel-

lő fegyveres segítség híján – Beth-
len István kénytelen volt elfogadni 

a döntést, és alig három hónap 
elteltével lemondott a trón-
ról. A fejedelemségről azon-
ban végleg nem mondott le, 
csak a megfelelő alkalmat 
várta, hogy visszaszerezze a 
hatalmat. Hat évvel később, 
1636-ban elérkezettnek lát-
ta az alkalmat, amikor Rákó-
czi nem volt hajlandó kifizet-
ni a törökök által megemelt 
adót, s ennek következtében 
a fejedelem és a Porta viszo-
nya megromlott. Bethlen Ist-

ván ekkor rábírta a budai pasát, 
hogy seregével segítse vissza őt 

a fejedelmi székbe. A budai pasa 
hajlandónak mutatkozott a támoga-

tásra, azonban 1636 októberében Rá-
kóczi serege Szalontánál szétverte a török 

sereget, majd hosszas alkudozás után mind a 
török, mind Bethlen István békét kötött a fe-
jedelemmel.

Különös játéka a történelemnek, hogy 
Bethlent sem fia, ifj. Bethlen István, sem ne-
velt fia, ifj. Rhédey Ferenc nem támogatta fe-
jedelmi ambícióiban. Ellenkezőleg, első pilla-
nattól kezdve Rákóczi hívének szegődtek, és 
ki is tartottak mellette. Istvánnak nagy szere-
pe volt 1630-ban I. Rákóczi György erdélyi 
fejedelemmé való megválasztásában, benne 
Bethlen Gábor törekvéseinek folytatóját látta. 
Rhédey is hűen szolgálta a Rákócziakat, s az 
apósa helyére lépett fejedelem teljes mérték-
ben megbízott a huszonéves fiatalemberben. I. 
Rákóczi György 1637-ben Küküllő vármegye 
főispánjává és a fejedelmi tanács tagjává ne-
vezte ki ifj. Rhédey Ferencet. Ugyancsak „az 
öreg fejedelem” jutalmazta meg 1648 nyarán 
a máramarosi főispáni tisztséggel.

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása

Bethlen István. 
Fejedelmi 

ambícióit sem fia, 
sem ifj. Rhédey 
nem támogatta
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Bekarikázott az elitbe

Horváth Roland 1995-ben született Margit-
tán, és jelenleg is ebben a városban van az 
állandó lakhelye. Az edzési és a versenyidő-
szakban azonban mindig aktuális csapatá-
nak székhelyére költözik, jelen esetben Bu-
karestbe. Gyermekkora óta a kerékpározás 
szerelmese, s 2012-ben döntött úgy, hogy 
versenykerékpáros lesz. Tehetségének, aka-
raterejének, kitartásának köszönhetően tervét 
valóra váltotta.

Egy ideig a Margittai Kerékpáros Sportklub 
(CSC) tagja volt, de mivel a CSC főleg az idő-
sebb generációt képviseli, hamar kinőtt belőle. 
Viszont ez a csapat volt számára az „ugródesz-
ka”. 2015-ben került a komoly eredmények-
kel büszkélkedő csíkszeredai Tuşnad nevű csa-
patba; az ajánlólevelet a kerékpáros ruhákat 
és kellékeket gyártó margittai Bellotto cégtől 
kapta. Hét hónapra a Székelyföldre költözött, 
és a versenyzés mellett 8–12 éves gyerekeket 
edzett is. Saját bevallása szerint nagyon sokat 
fejlődött ott. Egy csapat különböző országok-

ból származó 10-12 főből, meghívásos alapon 
állt össze. Jól érezte ott magát, igazi családi 
hangulatban. Részt vett a székely körverse-
nyen, majd Bulgáriában egy hatnapos, 950 
km-es, szakaszokra osztott versenyen. A deb-
receni és a dévai próbákon szintén figyelem-
reméltó eredményeket ért el.

Felfigyeltek rá, így bekerült a román válo-
gatottba. Újabb nagy lépést jelentett sport-
karrierjében, hogy idén tavasszal meghívást 
kapott a bukaresti Steaua Cycling Team-
be. Ez komoly munkára sarkallta, hiszen eb-
ben a csapatban voltak nála jobb kerékpáro-
zók, akik húzóerőnek számítottak. Nyolc tagja 
van a csapatnak, versenyen általában hatan 
indulnak, a másik kettő tartalék sérülés eseté-
re. Első közös edzőtáboruk februárban Török-
országban volt. Naponta 130-150 kilométert 
tettek meg, sokszor 1300 méteres szintkü-
lönbséggel megküzdve. Horváth Roland köz-
ben összehangolódott csapattársaival is, né-
hányukat már korábbról ismerte. Sok hazai és 
külföldi versenyen vettek részt, komoly ered-
ményekkel. A csapatban vannak országos baj-
nokok, de minden tagnak fontos szerep jut, 
főleg a taktikai harcokban. Roland megbecsü-
lésnek örvend, mivel szerződését 2018-ra is 
megújítják.

A Steaua Cycling Team elit csapatnak számít 
a kerékpárosok világában, számtalan hazai 
és nemzetközi sikert mondhat magáénak. 
Csak a legjobbak kerülhetnek be a csapatba, 
s a margittai Horváth Rolandnak kemény és kitartó 
munkával ez sikerült. Előbb természetesen 
eredményeket kellett produkálnia, hogy 
felfigyeljenek rá, és meghívják állandó tagnak.

A Bihar megyei 
körversenyen

Horváth Roland szenvedélye az országúti kerekezés
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Törökországban 
edzőtáborozott 

csapatával

Szerbiában 
a dobogón

– Ön jelenleg kétlaki életet él, hol Margittán, 
hol Bukarestben tartózkodik. Mikor van rá le-
hetőség, hogy hazajöjjön szülővárosába?

– Nyáron állandóan Bukarestben vagyok, 
hiszen ott tartjuk az edzéseket, és sokat uta-
zunk a csapattal külföldre. Együtt kell len-
nünk, hogy teljes mértékben összeszokjunk. 
Általában más csapatok is társulnak az edzé-
sekhez, így 30-40 fő készül együtt. Közuta-
kon edzünk, de van egy edzőpályánk is, az 
szintén hasznos a felkészülés során.

– Új csapatával mely versenyeken vett részt?
– Itthon a székely és a bihari körversenyen, 

valamint a Rom Grand Touron, külföldön 
Szerbia és Bulgária körversenyén, ez utóbbi 
kilenc napon át tartott. A győzelemhez a csa-
pat minden tagja hozzájárul. Közös a siker és 
adott esetben a kudarcélmény is. Remélem, 
utóbbiban nem sok részünk lesz.

– Mik a tervei sportolói pályáján?
– Szeretnék ismét bekerülni a hazai válo-

gatottba. Sajnos az idei időfutamban csak 
negyedik lettem, mivel nem volt megfele-
lő minőségű kerékpárom, csapatunk ugyan-
is idén még nem adott kerékpárt, csak ruhá-
zatot. A válogatottba az első három kerül be, 
de vannak esélyeim arra, hogy a szebeni kör-
versenyre engem is meghívnak mint váloga-
tott csapattagot. Az itthoni versenyek közül 
ez a legerősebb, mivel egy szakasza vagy a 
Transzalpin vagy a Transzfogarasi országúton 
van. Komoly csapatok jönnek erre, olyanok, 

amelyek részt vettek a Tour de France-on is. 
Jövőre már a csapatunk saját költségvetéséből 
állja számunkra a megfelelő kerékpárokat, így 
én is kapok egyet. Mindenképpen folytatni fo-
gom a kerékpározást. Komolyan felkészülök 
a versenyekre, hogy segíthessem a csapatot, 
előnybe hozzam a legesélyesebb tagunkat, 
vagy én érjek el kiugró eredményt. Szeretek 
kerékpározni, és mindaddig, amíg képes va-
gyok rá, nem fogok lemondani róla. Ha már 
kiöregszem a versenyzésből, edzőként szeret-
nék tevékenykedni. Ezért terveim között sze-
repel ilyen diploma megszerzése is.

– Most itthon van, ilyenkor hogyan oldja 
meg az edzést?

– Ebben az időszakban a csapat többi tagja 
is otthon edz. Sikerült szereznem egy magyar-
országi személyi edzőt, ő segít az itthoni felké-
szülésben. Nem szükséges a személyes talál-
kozás, ő elküldi az edzéstervet, én teljesítem, a 
mért eredményeket pedig elküldöm neki. En-
nek alapján állítja össze a további edzéstervet. 
Az internet a kerékpárosoknak is nagy hasz-
nukra van. Erdei terepversenyeken is részt ve-
szek, ez segít az erőnléti felkészülésben. Részt 
vettem a zilahin, az aradin, a temesvárin és a 
kolozsvárin is. Szeptemberben megnyertem a 
Margitta Kupáját. Örülök, hogy itthon is bizo-
nyíthattam.

– Valamilyen anyagi juttatásban részesül-
nek?

– A csapat ad egy minimális fizetést, de 
e mellett, amikor itthon vagyok, más mun-
kát is el kell vállalnom. Szerencsére egyes 
versenyek pénzjutalommal is járnak, de 
ezen túl az apámtól örökölt szakmával, a 
kőműveskedéssel is kiegészítem keresetemet. 
Találtam egy margittai vállalkozót, aki meg-
ígérte, hogy támogatni fogja kerékpáros pá-
lyafutásomat. A téli erőnléti felkészülés része 
a vitaminok és proteinek bevitele a szervezet-
be, ez szintén pénzbe kerül. Havonta 2000 
km kerékpározás tartozik még a téli felkészü-
léshez. A Bellotto cég most is állandó támo-
gatóm, finanszírozza a téli teremedzésem és a 
kerékpáralkatrészek költségeit.

A kerékpározás Horváth Roland életének 
szerves része. Nem tudna nélküle meglenni. 
Bár anyagilag nem a legkifizetődőbb foglalko-
zás, ő mégis boldog ember, mert azt csinál-
ja, amit szeret. Szülővárosa büszke lehet rá, 
hiszen hírnevét öregbíti hazai és nemzetközi 
szinten egyaránt.

Szőke Ferenc
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Emlékverseny a szalontai 
karatemester tiszteletére

A jeles eseményt ebben az esztendőben is 
sokan megtisztelték a jelenlétükkel, a részt 
vevő vendégek, klubok, edzők, sportolók, szü-
lők és érdeklődő sportbarátok egy emberként 
hajtottak fejet a neves nagyszalontai sportem-
ber, Sándor Péter emléke előtt. A Shotokan 
Karate SK vezetői és tagjai szervezőként eb-
ben az évben is több héten át tartó komoly 
háttérmunkával mindent megtettek azért, 
hogy az immár tizenkettedik emlékverseny-
nyel méltó emléket állítsanak egykori tanító-
juknak. Emellett céljuk volt az is, hogy a ver-
senyezni vágyó sportolók európai színvonalú 
körülmények között léphessenek tatamira. Ezt 
a célt a szervezőknek szemmel láthatóan sike-
rült is megvalósítaniuk, hiszen a részt vevő or-
szágok (Magyarország, Szerbia, Szlovákia és 
Románia) 41 klubjának mintegy 400 sporto-

lója nemzetközileg elismert bírók előtt mutat-
hatta be tudását.

A házigazda sportklubot 48 versenyző kép-
viselte. Pocsai	 István, a Shotokan Kara-
te SK vezetőedzője példaértékűen fogta ösz-
sze csapatát, egyebek mellett az a sportszerű 
hozzáállás is jellemző volt rá, ami az érdemes 
karatemester, Sándor Péter életét is végigkí-
sérte.

Kata és kumite versenyszámokban mér-
kőztek meg a versenyzők, látványos és izgal-
mas mérkőzésekben nem volt hiány, így a kö-
zönség tagjai is végigizgulták az egész napos 
megmérettetést. A hivatalos megnyitón a vá-
rosvezetés nevében Török	 László polgár-
mester mondta el ünnepi gondolatait és kívánt 
jó versenyzést a sportolóknak. A verseny főbí-
rója, Tasnádi	Zsolt nyitotta meg a sportese-
ményt, majd felcsendült a himnusz, a sporto-
lók pedig birtokba vették a tatamikat.

A nagyszalontai Shotokan Karate Sportklub 
szervezésében idén immár tizenkettedik 
alkalommal rendezték meg a Pepe’s Memorial 
Cup nevet viselő nemzetközi emlékversenyt a 
hajdúvárosban, az érdemes karatemester, Sándor 
Péter tiszteletére.

Kumite, azaz harc 
kategóriában 
a lányok sem 
kímélték egymást 

A szalontai csapat egyik legeredményesebb 
sportolója, Szilágyi Dávid kata, azaz formagyakorlat 
bemutatása közben 

Ø



Világbajnoki bronzérem 
a hajdúvárosi tengósnak

Az európai országok (Csehország, Dánia, 
Franciaország, Lengyelország, Magyarország, 
Olaszország, Románia, Spanyolország, Svájc, 
Szlovákia) mellett egy dél-amerikai (Kolum-
bia) és három ázsiai állam (Dél-Korea, India és 
Irak) futnetcsapata szállt harcba az érmekért. 
(A lábtenisz nemzetközi elnevezése futnet.) A 
romániai küldöttségnek egyetlen érmet sike-
rült megszereznie a szalontai Nagy	 Darius 
révén a fiúk egyéni küzdelmében.

A Tengo Sportklub fiatal tehetsége az elő-
döntőben dél-koreai ellenféllel játszott kiéle-
zett meccset, és végül szoros csatában kapott 
ki (11–9 és 12–10), majd a bronzmérkőzésen 
az esélyesebb szlovák játékost felülmúlva sze-
rezte meg az érmet.

Párosban szintén a dobogó harmadik fokára 
állhatott volna fel a szalontaiak alkotta csapat, 
ám a koreaiak elleni bronzmeccs az ázsiai gár-
da 2–1-es sikerével zárult. Triplában már az elő-
döntőbe kerülésért vívott mérkőzésen kikapott 
a román csapat ugyancsak a koreaiaktól, így a 
franciák legyőzésével ötödik helyen zárta a vb-t.
Sorean	László edző a következő játékoso-

kat szerepeltette a vb-n: Nagy Darius, Csősz	
Krisztián, Denis	 Purja, Marc	 Bence, 
Lăzău	Norbert és Bondár	Bertalan. Utób-
bi három tehetség még csak 16 éves, így öt 
évvel fiatalabb volt a vetélytársaknál.

A lányoknál két hajdúvárosi játékos, 
Mădălina	Istrate és Andreea	Neag lépett 
pályára a világbajnokságon. Összesítésben két 
negyedik (egyéniben és párosban), illetve egy 
ötödik hely jutott a Daniel	Săsărman által 
irányított együttesnek.

A vb-n elért eredmények alapján az U21-es 
gárda a negyedik, a női válogatott pedig ötö-
dik lett az országok rangsorában.

Hajdu Attila

Ifjúsági fiú és felnőtt női világbajnokságon 
szerepeltek a Nagyszalontai Tengo SK 
lábteniszcsapatának tagjai. A csehországi 
Nymburkban megtartott U21-es korosztályú 
ifi, illetve felnőtt női világbajnokságon három 
kontinens 14 országának válogatottja vett részt.
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Nagy Darius 
dobogóra állt 
Nymburkban

Szalontaiak 
alkották a román 

válogatott gerincét

A remek hangulatú, sikeres emlékverse-
nyen mindenki tudása legjavát igyekezett be-
mutatni, így sokszor éles küzdelemben dőlt 
el egy-egy korcsoportban a végső rangsor. A 
XII. Pepe’s Cup Emlékversenyen a hajdúvá-
ros karatékái remekül szerepeltek, és ügyesen 

helytálltak minden versenyszámban, így szá-
mos újabb dobogós helyezéssel gazdagították 
a nagyszalontai karatésok szép eredményeit. 
Összesen 9 első, 10 második és 22 harmadik 
helyezést gyűjtöttek be.

Balázs Anita

Ø



Legközelebb a vörösfenyőt és a zabot mutatjuk be.

fűben-fában
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Gyógynövény-ábécé
172.		Vízitorma	(Nasturtium 

officinale R.)

A keresztesvirágúak családjába tartozó éve-
lő vízinövény. Források közelében, hideg vizű 
patakokban él. Román elnevezése: năsturel, 
brâncuţă.

Szára heverő, kopasz, 10-50 cm magasra 
nő, levelei szárnyaltak, tojásdad alakúak, virá-
ga fehér, a szirmok kb. 5 mm hosszúak, ter-
mése becő, hengeres, kissé görbült.

Föld feletti részei, főleg frissen, glukonasz-
turciin nevű glukozinátot, továbbá a szintén 
kéntartalmú feniletil-izotiocianátot tartal-
maznak, valamint nitrileket (fenil-propionil-
nitril).

Epehajtó tulajdonsága miatt javallják máj-
gyulladás utáni állapotban, valamint idült epe-
hólyag-bántalmakra. Salátaként is használják, 
valamint présnedvét. Társítják a pitypang és a 
csalán zsenge hajtásaival.

173.		Vörös	áfonya	(Vaccinium 
vitis-idaea	L.)

A hangafélék családjába tartozó törpecser-
je. Hegyvidéken, főleg fenyőerdőkben él. Ro-
mán neve: merişor.

Alacsony termetű cserje, 15-30 cm-re nő, 
felemelkedő, elágazó szárakkal. Szórt állású, 
2-3 cm hosszú, tojásdad, kissé bőrnemű, me-
rev levelei télen is zöldek. Élük visszahajtott és 
ritkásan csipkézett, fonákjukon barnás pon-
tok láthatók, erezetük szárnyas. Fehér vagy 
vörösesrózsaszínű virágai a szárak csúcsán tö-

mörülnek, bókolók, alakjuk csengettyűre em-
lékeztet. Májustól júniusig virágzik. Termése 
gömbölyű, vörös bogyó, átmérője 0,4-0,5 cm, 
íze savanykás, kesernyés.

Gyógyászati célokra leveleit szeptember-ok-
tóberben gyűjtik, 25-30 °C-on gyorsan szá-
rítják, mert hosszas szárítás során megbarnul-
nak. Fő hatóanyaga az arbutin nevű fenolos 
glikozid (3-8%).

A levél főzete a húgyutakat fertőtleníti. Ve-
semedence-gyulladásra és a húgyhólyag-gyul-
ladásra egyaránt rendelik. A főzethez 2 evőka-
nál feldarabolt levélre 3 dl fövő vizet töltünk, 
negyedóráig főzzük, további negyedóra múl-
va szűrjük. Lehetőleg cukor nélkül, a tea felét 
reggel, éhgyomorra, a másik felét a nap hát-
ralévő részében, kortyonként kell fogyasztani. 
Nincs vizelethajtó hatása.

A teljesen érett termés cianidin-glikozidok 
mellett benzoesav-származékot is tartalmaz, 
ezért szeszes kivonata a bőrgombák ellen ha-
tásos. Az érett bogyókat annyi orvosi szesszel 
öntjük le, hogy ellepje. Jól záró üvegben 3 na-
pig állni hagyjuk, majd leöntjük róla. A kivo-
nattal ecseteljük a gombás felületet, hagyjuk, 
hogy a szesz elpárologjon, így vékony védőré-
teget képez a bőrön. A kezelés kétóránként is-
mételhető. Ha a szeszbe előzőleg kakukkfüvet 
áztatunk, a hatás erősebb.

Vörös áfonya

Vízitorma
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Lencse, borsó, kása

Tárkonyos	lencseleves

Hozzávalók: 25 dkg lencse, 1 szál sárga-
répa, 1 szál fehérrépa, 1 fej vöröshagyma, 2 
gerezd fokhagyma, 2-3 babérlevél, 1 teáskanál 
tárkony (morzsolt), 1/2 teáskanál őrölt bors, 1 
teáskanál őrölt pirospaprika, 2-3 dkg zsír vagy 
olaj, 1 evőkanál liszt, 2 dl tejföl, citromlé.
Elkészítés: A lencsét legalább 1 órával a 

főzés előtt hideg vízbe beáztatjuk, de előző 
este is megtehetjük. A megtisztított, felkariká-
zott zöldségeket az apróra vágott vöröshagy-
mával felhevített zsiradékban néhány percig 
kevergetve pirítjuk, majd hozzáadjuk az át-
tört fokhagymát is. Lehúzzuk a tűzről, és meg-
szórjuk a pirospaprikával, majd felöntjük 2 li-

ter vízzel. A lencsét 
átmossuk, leszűrjük, 
a leveshez öntjük, fű-
szerezzük, és 30-40 
perc alatt készre főz-
zük. A tejfölt elkever-
jük a liszttel és egy 
kis vízzel, behabarjuk 
vele a levest. Citrom-
lével ízesítjük.

Sárgaborsógulyás

Hozzávalók: 0,5 kg marhalábszár vagy 
-nyak felkockázva, 25 dkg sárgaborsó elő-
re beáztatva, 20 dkg sárgarépa, 10 dkg zel-
lergumó, 20 dkg krumpli, 1 nagy vöröshagy-
ma finomra aprítva, 3-4 gerezd fokhagyma, 
5 dkg zsír vagy olaj, 1 teáskanál őrölt piros-
paprika, 1 mokkáskanál őrölt bors, 1 csokor 
petrezselyemzöld, 2 babérlevél, só, citromlé; 
levesbetétnek 1 tojásból nokedli vagy 1 marék 
apró száraztészta.
Elkészítés: Forró zsiradékban a vöröshagy-

mát megdinszteljük, majd benne a fokhagy-
mát is. Meghintjük pirospaprikával, azonnal 

hozzáadjuk a húst, és magas hőfokon fehére-
désig pirítjuk. Felengedjük annyi meleg vízzel, 
hogy bőven ellepje. Fűszerezzük, és félpuhára 
főzzük a húst. Akkor hozzáadjuk a sárgabor-
sót, a répát, zellert, utánatöltjük a levét, és to-
vább főzzük, amíg együtt minden megpuhul. 
Utoljára tesszük bele a krumplit, pár perc múl-
va beleszaggatjuk a nokedlit, és együtt készre 
főzzük. Kevés citromlével ízesítjük, és rövid pi-
hentetés után tálaljuk.

Édes	köleskása

Hozzávalók: 1 bögre (2 dl) köles, 6 dl tej, 1 
csipet só, 1 kávéskanál fahéj, 1 evőkanál méz, 
2 őszibarack vagy körte, 2 evőkanál lekvár, 5 
dkg aszalt gyümölcs.
Elkészítés: A kölest átmossuk, lecsöpög-

tetjük. Egy lábasba beleöntjük a tejet, beleszór-
juk a kölest, megsózzuk, hozzáadjuk a mézet 
és a fahéjat. Kis lángon, időnként megkeverve 
legalább 35 percig főzzük. Akkor jó, ha a kö-
lesszemek szétnyíltak és megduzzadtak. Az el-
főtt tejet pótolhatjuk, ha szükséges. Ha meg-
főtt, levesszük a tűzről, és lefedve 10 percig 
állni hagyjuk, hogy az összes tejet beigyák a 
szemek. Tálkákba szedve, nyers vagy aszalt 
gyümölccsel, lekvárral, esetleg kompóttal tá-
laljuk. (Hajdinakásából is készülhet, annak 15 
perc a főzési ideje.)

Néphagyományunk vagyongyarapítónak, 
gazdagságot sokasítónak, egyenesen isten 
áldásának tekinti a szemes terményből készült 
étkeket. Év végére néhány variációt ajánlunk ezekre.



Novemberi keresztrejtvényünk (Az életről) helyes megfejtése: 
„Az élet biztos lépéseket kíván, a kétség határos a félelemmel.” 
Könyvjutalmat nyert: Tóth Erzsébet (Nagyvárad) és Szűcs Erzsé-
bet (Ottomány).

A helyes megfejtést szerkesztőségünkbe eljuttatók kö -
zött könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidő: de-
cember 29. Postacím: Biharország, 410068 – Oradea, Piaţa 
1 Decembrie nr. 12.; e-mail: biharmegye@gmail.com.

üdítő

Biharország 2017. december50

A szeretetről

VíZSZINTES:	 13. A vértanúk városa. 
14. Meggyőződéssel mond. 15. Az a betű a 
föníciai írásban. 16. Egy se. 18. Lett sakk-
nagymester, világbajnok (1936–1992). 20. 
Emésztőnedv. 21. Rózsaszirmok! 22. Se 
szeri, se … – nagyon sok. 25. Kézzel jelez. 
27. A közeli. 28. Féle, fajta. 29. Emelkedik 
(pl. épület). 30. Rangjelző előtag. 31. Esőre 
kitesz. 32. Faggatná. 35. Darabokra szag-
gat. 37. Követelmény, igény. 38. Torino ré-

sze! 39. Cselekedet. 40. Tisztító vagy osztá-
lyozó eszköz. 41. Szorító. 42. Látókörébe. 
43. Adófizető. 44. Csokoládé alapanyaga. 
45. Könnyed csevegés. 47. Vízi jármű. 48. 
Az asztácium vegyjele. 49. Szenvedés. 50. 
Finom kétszersült (angolul). 52. Bizalmas kö-
szönés. 53. A tellúr és az urán vegyjele. 54. 
Bátorság. 55. Címermadár. 56. Szigligeti 
személyneve. 58. Friss. 60. Erősen óhajtott. 
63. Balti nyelvű nép. 65. Morricone olasz 
zeneszerző személyneve. 68. Számítástech-
nika diáknyelven.
FüGGŐLEGES:	2. Csurgó. 3. József At-

tila verse. 4. Római számok, összegük 2500. 
5. Éneklő szócska. 6. Templomi építmény. 
7. Szélein sül! 8. Magyar királyné és osztrák 
császárné volt. 9. Etelka egyik becézése. 10. 

Hazafele! 11. … és tudomány – isme-
retterjesztő hetilap. 12. Takar. 17. Ál-
lóvizek üledéke (ék. f.). 19. Nagyvá-
ros Észak-Franciaországban. 23. Az 
utolsó német betű. 26. A nitrogén 
és a lantán vegyjele. 28. Két vagy 
több irányban. 29. Lárva. 30. Város 
Krassó-Szörény megyében. 31. Val-
lást változtat. 33. Bajt okozó (ék. h.). 
34. vékony textilanyag. 36. Labora-
tóriumi vizsgálat eredménye. 37.	Kos-
suth-díjas színésznő (Marianna). 40. 
Rendetlen rend! 41. Futóverseny indí-
tása. 43. Ópium (rég., ék. h.). 44. Me-
zőgazdasági eszköz. 46. Talajművelő. 
47. A test része. 51. Nagyon hango-
san beszél. 52. Fagyasztott édesség. 
53. Ház része. 54. Kínai dinasztia 
(1368–1644). 55. George … – fran-
cia írónő (1804–1876). 57. Mario … 
Monaco – olasz énekes (1915–1982). 
59. A. E. É. 61. Személyre vonatkozó 
kérdés (két szó). 62. Fontos rész! 64. 
Teleki Sámuel Afrika-utazó névbetűi. 
66. A nátrium vegyjele. 67. Ékezet-
ben különböző betűk.

Barabás Zsuzsa

Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas magyar 
színművész véleményét idézzük: „A szeretet …” 
Folytatása a rejtvényben a vízszintes 1., valamint 
a függőleges 13. és 24. alatt.
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tudja-e?

Biharország2017. december 51

Ma a csillagászati kronológia tudományá-
nak jóvoltából állíthatjuk, hogy a rendkívül rit-
ka égi látványosság a Jupiter és a Szaturnusz 
bolygók háromszori együttállása lehetett. A 
szenzációs égi jelenség a Halak csillagképben 
következett be, mégpedig – a mai naptárun-
kat használva –, időszámításunk előtt 7-ben. 
Az említett időpontban látványosabb üstökös 
vagy szupernóva nem tűnt fel az égen, no és 
mitológiailag is az előzőekben említett látvá-
nyosság az esélyesebb a titok magyarázatára.

A Jupiter a régi héber mitológiában királyi 
csillagként, míg a Szaturnusz a zsidóság leg-
főbb csillagaként szerepel, a Halak csillagkép 
pedig a születés és a Messiás csillagképe volt. 
Így a Halakban a két „fő csillag” háromszori 
együttállása és szinte összeérése (természete-

sen ez csak látszólagos, és csak a Földről néz-
ve volt ilyen) jelenthette az égi jelet a messiás-
várás beteljesülésére. Legalábbis ezt hihették 
a „napkeleti bölcsek”. Ők bizonyára Babiló-
niából elindult és Jeruzsálembe, majd Betle-
hembe szerencsésen meg is érkezett papcsil-
lagászok lehettek, akik tiszteletüket kívánták 
tenni a zsidók megszületett királya előtt. A 
többit már a Bibliából ismerjük. Azt azonban 
csak a mai tudományok segítségével tudhat-
tuk meg, hogy a „betlehemi csillagként” fenn-
maradt bolygóegyüttállás i. e. 7-ben történt, 
ezért a Gergely-naptárnak ma hét évvel töb-
bet kellene mutatnia.

Vallástörténeti érdekesség az is, hogy Jézus 
születésének ünnepét csak a IV. század má-
sodik felében tette december 24-25-re a ke-
resztény egyház, mégpedig azért, mert a régi 
római naptárban ekkor volt a téli napfordu-
ló időpontja. (Ma már a téli napforduló csil-
lagászati és földrajzi eseménye december 21-
én következik be.) Régen a téli napfordulót a 
napistenek születésének időpontjaként tisztel-
ték, sőt e napot három és fél évszázaddal Jé-
zus születése után is megünnepelték. Ilyenkor 
az emberek máglyát gyújtottak, hogy elűzzék 
a sötétséget (ma ezt a szerepet a gyertya tölti 
be), az északi népek pedig az életet jelképező 
örökzöld fenyővel díszítették házukat. A po-
gány szokásokat nem nézték jó szemmel az 
egyház akkori illetékesei, és szinte parancs-
ra változtatták meg, továbbá töltették ki ke-
resztény tartalommal a december 24-ről 25-
re virradó téli napforduló időpontját. Egyben 
eldöntötték azt is, hogy ez a nap lesz a jövő-
ben Jézus Krisztus megszületésének ünnepe. 
(Előtte tavaszi időpontban csak kis megemlé-
kezéseket tartottak Jézus születéséről.) Tehát 
sok-sok régi hagyomány és szokás útján-mód-
ján állt össze a karácsonyunk Jézus születé-
sével, a fenyőfával, a rajta égő gyertyákkal, a 
tetején tündöklő csillagfigurával, mely a betle-
hemi csillagot jelképezi…

Ma már azonban nem is a rideg csillagá-
szati, történelmi, matematikai és kronológiai 
adatok a lényegesek a keresztény hívő embe-
reknek, hanem a szent karácsony átélt és ben-
sőséges ünnepe.

Szoboszlai Endre csillagász-
ismeretterjesztő, újságíró, Debrecen

A betlehemi csillag
Jézus születésének hírnökeként tartjuk számon az 
úgynevezett betlehemi csillagot. De mi is lehetett 
ez az égi jel, és mikor tündökölt a kétezer évvel 
ezelőtti égbolton?



Decemberi lapszámunk A régi Várad rovatában Vágó József építészre emlékezünk születésének 140. évfordulója alkalmából. 
A fenti képeslap jobb szélén a fivérével, Vágó Lászlóval közösen tervezett Moskovits-palota látható. Annak is a Zöldfa utca 
sarki része, amely 1910-re datálható, a többi pedig egy évvel későbbre. A felvétel nem sokkal az elkészülte után ábrázolja. 
A képeslap román nyelvű pecsételt felirata senkit se tévesszen meg, az utólag került rá, az 1920-as évek elején. A rajta szerep-
lő „Nicolae Jorga utca” napjainkban Vasile Alecsandri nevét viseli

A XVIII. században 
emelték Érsemjén 
református templo-
mát. Eredetileg to-
rony nélkül állt, a 
község honlapján 
szereplő leírás sze-
rint 1776-ban Mária 
Terézia engedélyé-
vel kaphatott ha-
ranglábat. Tornyát 
1846 szeptemberé-
ben alapozták, de a 
szabadságharc mi-
att csak 1858-ban 
fejezték be. A to-
rony 1914-ben ka-
pott bádogborítást, 
a templom maga pe-
dig csak 1938-ban, 
addig zsindely fed-
te. A hólepel miatt 
nem tudhatjuk te-
hát pontosan, mikor 
készülhetett a lenti 
felvétel a műemlék 
épületről


