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M
inden hónap második csütör-
tökén kerül az olvasók elé
a történelmi Bihar határon in-
neni és túli településeit, közös-
ségeit, egykori és mai életét,

egy-egy érdekes lakóját bemutató lapunk. Vál-
tozatos témákat, közéleti, társadalmi, gazdasá-
gi, kulturális, környezetvédelmi, sport- és
egészségügyi történéseket, jelenségeket tagla-
lunk változatos mûfajokban. Világhálós olda-

lunkon – www.biharmegye.ro – továbbra is
megtalálják aktuális anyagainkat, melyeket
a Biharország hetilapban megkedvelhettek.

A havonta 52 oldalon megjelenõ Biharország
kapható a nagyobb újságárusoknál, vidéken
ABC-kben, újságos, könyves standokon. Egy
szám ára 4,5 lej, a negyedévi elõfizetés díja
12 lej (plusz postaköltség), a félévesé 20
lej (plusz postaköltség), az éves elõfizetésé
35 lej (plusz postaköltség).

A nagyvárad-olaszi plébánia megrendezi az
I. Katolikus Jótékonysági Bált a nagyvárad-ve-
lencei Római Katolikus Kultúrotthonban (Kolozs-
vári út 85. szám) 2013. február 2-án, szomba-
ton 19 órai kezdettel. Az est folyamán Szeme-
rédi Bernadett magyarországi énekesnõ ad kon-
certet, és táncbemutatót is láthatnak. A vacso-
rával egybekötött, hajnalig tartó mulatozáshoz
az élõ zenét a Kiss Music Band szolgáltatja.
Belépés 50 lejért. A támogató jegyek teljes be-
vételét Böjte Csaba testvér nagyváradi, illetve
Kiss Márton atya bélfenyéri gyermekotthonának
megsegítésére fordítják.
Helyfoglalás és további információk: Ertsey Me-
linda – 0757/061-856, Kiss Géza – 0743/097-
652, valamint a plébánián – 0259/434-094.
Jelentkezési határidõ: 2013. január 15.

Még megrendelhetõk kiadói áron a Várad folyóirat könyvújdonságai: Gittai István kétkö-
tetes válogatott versei Utu rea címmel (25 lej), Szilágyi Aladár: Azok a világba küldött
nagy emberek – beszélgetések kortárs magyar történészekkel (20 lej), Tóth Ágnes Az út
elvisz valahová címû novella- és karcolatgyûjteménye (15 lej), valamint Goron Sándor
A szív feletti térben címû verseskötete (8 lej). Az árak a postázási költséget is tartalmazzák.
A négy kötet együtt most csupán 50 lejért megrendelhetõ.

A magyar kultúra napja alkalmából a Haj-
dú-Bihar megyei Nagyrábén, a Kossuth Lajos
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban mutatkozik

be a Várad folyóirat és a Biharország január
29-én, kedden 17 órakor. Közremûködik a
Nagyrábéi Pávakör.

A Biharország és a Várad Nagyrábén
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Két éve indította el az RMDSZ Bihar me-
gyei szervezete a segítõ ügyfélszolgálatát a
magyar állampolgárságot igénylõk számára.
Tavaly december elején elérte a negyvenezret
azok száma, akik igénybe vették az ingyenes
szolgáltatást. Ebbõl az alkalomból Szabó
Ödön, a szövetség megyei ügyvezetõ elnöke a
sajtó nyilvánossága elõtt emléklappal és
Váradot bemutató kiadványokkal köszöntötte
a szerencséseket.

A nagyváradi Tóth Adalbert nyugdíjas vil-
lanyszerelõ és neje elmondta, nagyon sokat
jelentett számukra az iroda munkatársainak
segítõkészsége, és hogy nem kellett fizetniük
sem a dokumentumok fordításáért, sem a fo-
tókért.

Megköszönte a munkatársak hozzájárulását
Szabó Ödön is, aki hangsúlyozta, hogy a for-
dítók – Szallós Nándor, Bradács Aliz, Boros
József és Szász Dénes – jelképes összegért
dolgoznak szabadidejükben a váradi irodában,
továbbá Margittán, Nagyszalontán és Érmi-
hályfalván. Ha a fordítási díjat, a fényképek
árát beszámítják, személyenként (a munkadíj
nélkül) 100 lejes költséget takarítanak meg az
egyszerûsített honosítási eljárást igénylõknek.
Ez azt jelenti, hogy a tevékenység kezdete óta
négymillió lejt, durván egymillió eurót hagytak
a Bihar megyei magyarok zsebében.

A kettosallampolgarsag.net honlapon to-
vábbra is megtalálhatók a tudnivalók, a kitöl-
tendõ formanyomtatványok és az irodaháló-
zat címe, ahol le lehet adni a papírokat. Az ér-
dekeltek továbbra is bizalommal fordulhatnak
a Kárpát-medencében talán leghatékonyab-
ban mûködõ ügyfélszolgálathoz.

| M. Zs.

Tavaly június 11-én volt ifj. Rimanóczy Kál-
mán jeles nagyváradi építész halálának cente-
náriuma. Mivel a bihari megyeszékhely elöljá-
rósága nem emlékezett meg az eseményrõl,
az RMDSZ Bihar megyei szervezete díjat ala-
pított, amivel a jelenkori váradi építészet kivá-
lóságait akarja jutalmazni. Mindezt Szabó
Ödön parlamenti képviselõ, a szövetség me-
gyei ügyvezetõ elnöke jelentette be tavaly de-
cemberi utolsó sajtóértekezletén.

Még nem határozták meg a díjátadás pon-
tos dátumát, a jelölési feltételeket, de azt tud-
ni lehet, hogy építészekbõl álló szakzsûri dönt
majd. Megkaphatja az elismerést egy felújított
épület, a szakszerû kivitelezõ vagy egy új épü-
let tervezõje, építõje. Deák Árpád szobrász-
mûvész már el is készítette a két Rimanóczyt,
apát és fiát ábrázoló bronz emlékplakettet.

A Várad arculatát meghatározó szecessziós
épületek tervezõjének, ifj. Rimanóczy Kál-
mánnak emléktáblája is elkészült. Ezt is vala-

mikor az idén kívánják elhelyezni az egyik
épületén, vagy az Ezredévi emléktéren álló há-
zán, vagy az elsõ váradi „munkáján”, a mai fil-
harmónia falán.

| (-fia)

Honosítás – túl a negyvenezren

Rimanóczy-díj mai építõmestereknek
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Két évvel ezelõtt kezdték el a margittai kór-
ház épületeinek teljes felújítását, Cseke Attila
minisztersége alatt. Tavaly év végére az össz-
munkálatok 85 százaléka elkészült, és minden
remény megvan arra, hogy nemsokára telje-
sen befejezõdik. Közben a felszereltséget is
nagy mértékben javították, újították.

Decemberben adták át a felújított sebészet
épületét, ami teljes külsõ szigetelést és új vako-
lást kapott. Ezenkívül bõvítették az osztályt az
új sürgõsségi részleggel, valamint az ortopédiai
és traumatológiai sürgõsségivel. Ezek a régi re-
umatológia épületében kaptak helyet. Ugyanitt
lesz a belgyógyászat sürgõsségi részlege is.

Az avató ünnepséget megtisztelte jelenlété-
vel Cseke Attila korábbi szenátor, mostani
parlamenti képviselõ, valamint a megyei és
helyi egészségügyi és önkormányzati elöljá-
rók. Az ünnepi beszédek során egybehangzó-
an elismerték Cseke és egészségügyi tárcave-
zetõ utódainak érdemeit. Nélkülük nem való-

sulhatott volna meg a teljes felújítás. A margit-
tai kórház manapság második aranykorát éli,
az elsõ Pop Mircea doktor idejében volt, a má-
sodik pedig Cseke Attila minisztersége alatt
kezdõdött és tart manapság is, mondták a fel-
szólalók.

| Sz. F.

közélet

Bõvült és szépült a margittai
kórház

Monospetriben a tavalyelõtti sikeren felbuz-
dulva 2012 decemberében is megrendezték az
egyházi kórusok adventi találkozóját. A szerve-
zõk – a helyi RMDSZ-szervezet, a Pro Petreu
Társaság és a polgármesteri hivatal – szeretnék
hagyományossá tenni ezt a rendezvényt.

Hét kórus mondott igent a meghívásra, to-
vábbá Brükner Mónika magánénekes és a bap-

tista fúvószenekar. Akárcsak 2011-ben, tavaly
is abszolút telt ház volt, ez is bizonyítja, hogy a
helybéliek igénylik az ünnepvárásnak ezt a for-
máját. Fellépés elõtt a karvezetõk, illetve az
egyházak vezetõi bemutatták kórusukat, és el-
mondták ünnepi gondolataikat. A házigazdák
nevében Petriºor Constantin római katolikus
plébános és Barcui Barna polgármester kö-
szöntötte a kórusokat és a közönséget.

| Szõke Ferenc

Adventi kórustalálkozó

Emlékfotó a résztvevõkrõl 

Telt ház volt az adventi rendezvényen



Feketén dolgoztattak, bírság a „fizetség”

Nagyváradon emeltek,
a megyénél nem

közélet
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Bihar megye és Nagyvárad helyi tanácsa
egyaránt a decemberi ülésén döntött a 2013-
ban alkalmazandó adókról és illetékekrõl. A
megyei önkor-
mányzati képvi-
selõ-testület úgy
határozott, nem
emel, így ér-
vényben marad-
tak a 2012-ben
alkalmazott ösz-
szegek.

N a g y v á r a d
helyi tanácsában
a Szociál–Libe-
rális Szövetség
18 önkormány-
zati képviselõje
megszavazta az
adókról és illetékekrõl szóló tervezetet, az
RMDSZ és a Demokrata–Liberális Párt taná-
csosai ellene voksoltak – Huszár István kivéte-

lével, aki tartózkodott –, a kormánypártiak
azonban elegen voltak a kétharmados többség-
hez. A határozat szerint továbbra is 8 százalé-
kos adókedvezményben részesülnek a magán-
személyek, 5 százalékosban pedig a jogi sze-
mélyek, ha év elején egy összegben befizetik a
telek-, az épület- és a gépjármûadót.

A magánszemélyek házadója 4,2 százalékkal
nõtt, a jogi személyeknek, ahogyan tavaly is, ha
az elmúlt három évben felértékeltették az épü-
letet, annak az értéknek az egy százalékát kell
kifizetniük, ha az elmúlt három évben nem ér-
tékeltették fel azt, akkor értékének 20 százalé-
kát, ha pedig az elmúlt öt évben sem történt fel-
értékelés, az épület értékének 40 százalékát kell
kifizetniük. A beépített beltelkek hektáronkénti
adója változatlan marad 2013-ban, a beépítet-
len beltelkeké pedig 25 százaléka a beépített te-
lek adójának, a kültelkek adója sem módosul.
Nem változik a gépjármûadó és a városrende-
zési engedélyek kibocsátásnak illetéke. A reklá-
mok után fizetendõ illeték 10 és 9 százalékkal
nõ a hirdetés helyének függvényében.

Az adminisztratív válás díja 350 lejrõl 400
lejre nõ, az utcai a virágárusoknak 2 lej helyett
5 lejt kell majd fizetniük a közterület foglalásá-
ért négyzetméterenként. Az õssi strandra és a
városi strandra egyaránt 10 lejbe kerül majd
egy belépõ, 5 lej egy diákjegy, 90 lej egy fel-
nõtt- és 45 lej egy diákbérlet, a közterület kon-
cesszióba adási díja változatlanul négyzetméte-
renként 42 lej marad havonta.

| Fried Noémi Lujza

Miután a Ponta-kormány jóváhagyta
a 2011–2012 közötti inflációval
megegyezõ mértékû adóemelést,
az önkormányzatok dönthettek arról,
alkalmazzák-e ezt 2013-ra a helyi
adóknál és illetékeknél.

Tavaly novemberben 406 munkáltatót
ellenõrzött a Bihar megyei Területi
Munkaügyi Felügyelõség. 234 esetben
a munkaviszonyokat, 172 esetben pe-
dig a munkabiztonsági elõírások betar-
tását vizsgálták. 535 esetben szabtak
ki bírságot, az elsõ kategóriában 194-
et, a másodikban 341-et, összértékük
446 ezer lejre rúgott.
Novemberben öt munkabaleset tör-
tént, ezek egyike halálos kimenetelû

volt. Az elmúlt év tizenegyedik hónapjá-
nak végén megyénkben 16 786 mun-
káltatót tartottak nyilván, õk 159 181
embert foglalkoztattak, egyéni munka-
szerzõdéssel pedig összesen 171 612-
en dolgoztak. Húsz cégnél fedeztek fel
összesen 45 feketemunkást.
Novemberben három értesítés érkezett
a megyei munkaügyi felügyelõséghez
kollektív elbocsátásokról: december-
ben mintegy kétszáz ember maradt ál-

lás nélkül az építõiparban, az idegen-
forgalom területén és a mûanyag-fel-
dolgozásban.
A foglalkoztatási elõírások betartását
89 munkáltatónál vizsgálták, közülük
37 kaptak összesen 53 bírságot 139
ezer lej összértékben. Ennek az orszá-
gos, heti egy napos akciónak a mérle-
ge: tíz munkáltatónál 13 feketemun-
kás, 130 ezer lej miattuk a kiszabott
bírság.



önkormányzat

A szociáldemokrata Florian Bogdan taná-
csos javaslata váltotta ki egyébként a vitát: ra-
gaszkodott ahhoz, hogy beindítsák az Érkö-
bölkutat Székelyhíddal, illetve Nagyváraddal
összekötõ járatot, és hogy legyen külön járat
Érsemjén, Érmihályfalva, Székelyhíd, Bihar-
diószeg között. Azzal érvelt, hogy a kevésbé
kifizetõdõ útvonalakon is biztosítani kell a tá-
volsági buszközlekedést. Az elvvel többen,
még az ellenzéki demokrata–liberálisok közül
is egyetértettek, akik szintén óvtak a mono-
polhelyzettõl, csak az okozott zavart, hogy
Bogdan mindössze ezt a két járatot ajánlgatta.
Rá is kérdeztek néhányan, van-e érdekeltsége
buszos cégnél. Õ viszont az észak-bihari nép,
sõt az ottani „diaszpóra” képviselõjének
mondta magát, és kötötte az ebet a karóhoz,
még pártelnöke, Ioan Mang megyei tanácsi al-
elnök is hiába gyõzködte.

Újabb, ezúttal hatalom–ellenzék vitát szült,
hogy Cornel Popa tanácselnöknek nem aka-
ródzott szavazásra bocsátania a megfogalma-
zott módosító indítványokat. A Demokra-
ta–Liberális Párt frakcióját vezetõ Ionel Avri-
geanu sokadszorra felemlegette, hogy szerinte
a törvényes elõírással ellentétben a megyei ta-
nácsnak nincs érvényes mûködési szabályzata.
Az elnökség szerint viszont van, ugyanaz, amit
az elõzõ mandátumban is használtak, és
amely azt mondja ki, hogy elõbb az elõterjesz-
tett határozattervezetet kell megszavaztatni, és
csak annak elutasítása után a módosításokat.

Végül a távolsági buszok szabályzatáról is
szavaztak, így a köbölkúti járat (igaz, nem Vá-
radra, csak Székelyhídig) bekerült a program-
ba, a másik nem. A határozatra 24-en mond-
tak igent, a jelen lévõ öt D–LP-s megyei taná-
csos tartózkodott. Az új szabályzat május else-
jétõl lép életbe.

| Máté Zsófia

Nem egyszer jót derült a tavalyi utolsó me-
gyei tanácsülés hallgatósága, sõt maguk a ta-
nácstagok is a távolsági autóbuszjáratok mû-
ködtetési szabályzatának és a 2013–2019-es
programjának vitája alatt. Pedig a téma nem
vicces, ám azt, hogy több ezer ember minden-
napjait érintõ kérdésben döntenek, néhány
hozzászóló igencsak könnyedén kezelte.
Cornel Popa tanácselnök meg is rótta kollégá-
it, elsõként az urbanisztikai szakbizottság tag-
jait nevezte „éretleneknek” és tartotta felelõt-
lenségnek, hogy a testület döntésképtelennek
bizonyult: 4-4 tag ajánlotta elfogadásra, illetve
ellenezte az elõterjesztett szabályzattervet.
Párttársának, Viorel Popnak is az orrára kop-
pintott Popa, aki többször megjegyezte, nem
híve annak, hogy egyetlen közszállító cég, je-
lesül a Nagyváradi Közszállítási Vállalat mono-
polhelyzetbe kerüljön egy-egy térségben (Pop
ugyanis a nagyváradi metropolis övezetben is
terjeszkedni akaró HKV mûszaki igazgatója).
Pop különben azt javasolta, hogy a buszok ké-
nyelmi felszereltségét is vegyék fel a rendsza-
bály követelményei közé, a kiegészítést el is
fogadta a tanács.
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Ezrek járnak naponta munkába,
iskolába vagy ügyes-bajos dolgaikat
intézni a távolsági autóbuszokkal.
Az õ életüket is befolyásoló
határozatokról döntött hosszas vita
után decemberben a megyei tanács.

Éretlen viták az ingázók
bõrére

Florian Bogdan saját párttársait sem gyõzte meg

Cornel Popa tanácselnök (középen)
megfeddte a tanács tagjait 

A szocdemek egymással és koalíciós
partnerükkel is vitatkoztak
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Be kell vallanom, bõ három éve határoztam
el, hogy felkerekedem és megkeresem a tóti
magyarokat. Egy forró nyári napon útnak is
indultam, és találkoztam néhányukkal. Már
akkor körvonalazódott, ami mára teljességgel
bizonyossá vált: a helybéli magyarok jövõje el-

fogyott az évtizedekkel, amik azóta teltek el,
hogy a hatvanas évek legelején bezárták a ma-
gyar iskolát.

Meggyõzõdésem, hogy dokumentálni kell,
milyen életet élnek a magyarok a nemzethatá-
ron, és azt is, hogy a szórványprogramok elle-
nére miképpen fogyunk el, mily módon húzó-
dik a szórványhatár a tömbmagyarság felé.
Néhány éve, amikor a hasonlóan szomorú
sorsú Antról írtam, az akkori református tisz-
teletes, a nem sokkal késõbb fiatalon elhunyt
Tolvaj László azt mondta: „Ha a végek bajban
vannak, veszélyben van a központ is.” Hatá-
rozott hangján kimondott megállapítása, sza-
vai csengtek a fülemben, amikor újra elindul-
tam Feketetótra karácsony elõtt pár nappal.

„Itt nincs jövõ”

A református istenháza a kiszélesedõ „ma-
gyar utca” jobb oldalán, magas fákkal övezett
telken áll, mellette a fél évszázada lakatlan pa-
rókia. Megpillantok egy idõs asszonyt, amint
két nagy rafiaszatyrot cipelve közeledik felém.
Magyarul ráköszönök, õ pedig ugyanígy visz-
sza. Meglepõdött, nem tudta elképzelni, mit
keres egy idegen ezen az eldugott helyen.

Templom lakat alatt
A feketetóti magyar közösség létrejöttétõl pusztulásáig

A Nagyszalontától délre fekvõ, magyarok
által lakott települések csendesen
húzódnak meg az Erdõhátság pusztáin,
melyeket valamikor sûrû tölgyerdõk
és egymást követõ lápok, mocsarak
vettek körbe. Feketetót a Fekete-Körös
partján fekvõ kis falu, mintegy hetvenöt
kilométerre a megyeszékhelytõl.
A trianoni döntés elõtt Bihar vármegye
tenkei járásához tartozott, majd
a kommunizmusbeli közigazgatási
átszervezéskor Feketebátorhoz
csatolták Talpassal és Árpáddal együtt.
Kevesen gondolnák, hogy itt élnek
magyarok, s azt még kevesebben
tudják, hogy református templom is van
a településen. Igaz, az istenháza
hónapok óta bezárva áll, nincs kinek
kinyitni.

A templomban hónapok óta nem tartottak istentiszteletet

Megérkezünk
Feketetótra
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Szakács Ilona egyike az alig egy tucatnyi tó-
ti magyarnak. A hetvenes éveiben járó asz-
szony elsõ szóra segít nekem, és kihívja falu-
belijét, Bota Katalint, akinél a református
templom és a parókia kulcsa van.

Amíg a „mini egyházközség” kurátora visz-
szamegy a kulcsokért, elbeszélgetek Szakács
Ilonával. „Nem történik itt semmi, hozzánk
nem jön senki, mindenki elvan a saját dolgá-
val. Nem is várhatjuk el, hogy a gyermekeink
ide visszaköltözzenek. Mihez is kezdenének
itt, a semmi közepén?” – mondja Szakács né-
ni. Amikor rákérdezek, hogy mit gondol, mi
lesz a feketetóti magyarság jövõje, összeszorít-
ja fogait, lehajtja fejét, tekintetét a földre sze-
gezi, majd ismét rám néz, és azt mondja:
„Semmi”. „Csak mink vagyunk még itt páran,
mi is nemsoká meghalunk, és akkor nem ma-
rad senki, itt nincs jövõ.”

Karácsony elõtt lévén, magától adódott a
kérdés, õ hogyan készül a keresztény világ leg-
nagyobb ünnepére. Azt mondja, majd imádko-
zik egyet, s ezzel letudja a karácsonyt. „Az ün-
nep itt mást jelent, nekem az is ünnepnap, ha
megérem a holnapot” – mondja Szakács Ilona.
Arra nem is emlékszik, mikor volt legutóbb ka-
rácsonyi mûsor a faluban. „Jaj, nincsenek itt
olyasmik. Ki csinálná és kinek? Nem zavar itt
bennünket senki, még az árvíz sem” – mondja
utalva azokra az idõkre, amikor bizony egy-egy
nagyobb esõzés rendszeresen nagy bajokat
okozott, hiszen a megáradt folyó el-elöntötte a
falu alacsonyabban fekvõ részeit.

Nem szól déli harangszó

Bota Katalin kurátorral a református isten-
háza felé indulunk, Szakács néni pedig elkö-
szön, és hazaindul, a közvetlenül a Fekete-Kö-
rös töltése mellett álló házába. Az évszázados

templomajtó egy jó hónapja nem volt kinyitva
– mondja a gondnok asszony. Bemegyünk. A
szószék karfája és az úrasztala patyolatfehér te-
rítõvel van borítva. „Erõs várunk nékünk az Is-
ten” – olvasható a szószék mögött a falon.

Hónapok óta nem volt már istentisztelet a
templomban. „Csak ketten szoktunk jönni, ne-
künk pedig a parókia szobájában prédikál a
tiszteletes úr, mert ott tudunk egy kis tüzet is
rakni, és ott be van vezetve az áram. Itt, a
templomban legutóbb a tavasszal volt nagyobb
ünnepség, amikor az unokámat megkeresztel-
tük. Fényképet is készítettünk, az ki van téve a
parókián” – meséli az idõs asszony. A község
másik, többségében magyarok által lakott falu-
jából, Árpádról jár át Filep Ferenc református
lelkész kéthetente istentiszteletet tartani.

A templom bejáratnál két fénykép lóg a fa-
lon, mindkettõ 1930-ban készült, harangszen-
teléskor. Két harangot húztak akkor fel a fato-
ronyba, amelyek mind a mai napig ott lógnak,
csak már nincs, aki megkongassa azokat. „Mi-
vel mi itt már csak ketten-hárman vagyunk,
mindannyian öregek, nem tudunk harangoz-
ni. Amikor temetés van, megkérjük az orto-
dox harangozót, hogy húzza meg az itteni ha-
rangokat, fizetünk is neki érte. Más alkalmak-
kor nincs harangozás” – mondja a kurátor. Fe-
ketetóton tehát sem az istentiszteleti alkalmak
elõtt, sem délben nem szól harang.

A gyülekezet: három özvegy

Átballagunk a parókiára. A templom és az
egykori lelkészlak között nincsen járda, gyü-
mölcsfák között lépegetünk a fagyos földön. A
parókia hatalmas, verandás lak, az egyik oldal-
só szobában van beállítva egy kályha, ott szok-
tak imádkozni. Amint beérünk, Bota
Katalin büszkén mutatja az unokája
megkeresztelésekor készült fényképet. 

Bota Katalin
a parókián, ahol
az isten-
tiszteleteket
tartják, mellette
a falon az unokája
keresztelõjekor
készült fénykép

Szakács Ilona
szerint ebben
a faluban már
nincs magyar jövõ 



10 Biharország 2013. január

Elsorolja, ki kicsoda a képen, kiderül,
hogy csak négyen falubeliek, közülük
ketten reformátusok.

A gondnok elmondása szerint tehát már
csak hárman lennének templomba járók,
mindannyian idõs özvegyek, de egyikük, Mol-
nár Teréz már kilencvenkét éves, nem tud el-
jönni a templomig vagy a parókiáig, így Bota
Katalin mellett Takács Teréz szokott még he-
lyet foglalni.

Az utcafronton pár éve kicserélték a paró-
kia ablakait, és a két elülsõ helyiséget kifestet-
ték. „Nézze meg, milyen szép nagy szobák –
mutatja a gondnok –, annyi mindent lehetne
itt csinálni! Nagyon szép, csendes környék ez,
itt van a Körös is mindjárt, lehetne például fi-
ataloknak nyári tábort rendezni. Nem kellene
hagyni, hogy tönkremenjen az épület. Hollan-
diából szoktak is jönni fiatalok nyaranta egy
hétre, õk itt laknak, és amíg Tóton vannak, ki-
takarítják az udvart és a kertet. Nem tudom,
mit csinálnánk nélkülük.”

„Mi csak magyarok vagyunk”

A lelkészi irodában még megállunk egy pil-
lanatra, és Bota Katalintól is megkérdem, mit
gondol a tóti jövõrõl. A néhány pillanattal ko-
rábban lelkesen magyarázó, ötletekkel tele
asszony megáll és elhallgat, majd a falon lévõ
képre mutat, és azt mondja, neki csak az a
fontos, hogy az unokáját fel tudja nevelni s tá-
mogatni még hosszú ideig. Könnybe lábad a
szeme, megáll az asztal mellett. „Tudja, a lá-
nyom Váradon van, sokat dolgozik, a gyerek
nálam lakik, mert itt van, aki foglalkozzon ve-
le. Ide jár iskolába is, és bár igaz, hogy román
tagozatra, magyar ugyanis nagyon rég nincs,
de megtanítottam magyarul olvasni és írni” –
mondja büszkén az asszony, aki még hozzáte-
szi: „Mi csak magyarok vagyunk, hát nem?
Fontos, hogy megtanuljanak a gyerekek ma-
gyarul, és mivel nincs iskola, a mi feladatunk
megtanítani õket.” Feketetóton a hatvanas
évek elején szûnt meg a magyar oktatás, ak-

koriban maradtak állandó református pap nél-
kül is.

„Nekem három gyermekem van, ketten Vá-
radon laknak, az egyik fiam van itt minálunk, õ
Feketebátorban és Árpádon tanít. Nehéz itt a
fiataloknak, mert nincsenek lehetõségek. A
magyaroknak meg még nehezebb. Sokan ro-
mánhoz mentek feleségül vagy román lányt
vettek el. A két nemzet között itt nem nagyon
volt probléma, csak a kommunizmusban, a kol-
lektívában volt baj, ha valaki magyar volt. Most
az a legnehezebb, hogy mi, magyarok itt meg-
maradjunk. A fiatalok elmennek, az öregek pe-
dig lassan kihalnak” – summázza Bota Katalin.

Az utcán a templomot és a parókiát fel-
ügyelõ asszony elmondja, valamikor ez volt a
magyar része a falunak. Ma már csak néhány
házban laknak magyarok, a többit vagy romá-
nok vásárolták meg, vagy üresen állnak. Van-
nak ugyan, fõleg váradiak, akik lakóházat vet-
tek a faluban, de csak hétvégén használják
vagy csak nyárára költöznek ki. Sokan azért
jönnek ide, mert itt a folyó, és nyáron lehet
fürdeni, horgászni.

A folyó, amely nyaranta odavonzza a soka-
ságot, sokszor életveszélyt jelentett a helybéli-
eknek. A gátrendszer kiépítése elõtt minden
komolyabb esõzéskor vagy hirtelen tavaszi ol-
vadáskor kilépett medrébõl, s elöntötte a szán-
tóföldeket, gazdaságokat, és a házakba is be-
tört. Bota Katalin is emlékszik még, hogy
gyermekkorában többször elöntötte õket a
Körös. Borzalmas emlékek ezek, mondja, va-
lahányszor jött a baj, mindig tudták, hogy bár
az ár elvonul, jöhet a következõ. Mióta a
nyolcvanas évek végén befejezték a gát meg-
erõsítését, már nincs veszély – nyugtat meg el-
váláskor az asszony.

Térvesztés Mohács után

Tudjuk Jakó Zsigmond egyik mûvébõl,
hogy az újkorban, tehát az 1526-os mohácsi
vész idõszakában színmagyar jobbágyság élt
Feketetóton. Vályi András pedig leírja 1799-
ben, hogy „oláh és magyar” lakosok élnek a

Nyolcvankét évvel
ezelõtt
a gyülekezet.
A népszámlálási
adatok szerint
1930-ban
189 református élt
Tóton

Pillanatkép
1930-ból
a presbitériummal,
a harangok
avatásának
ünnepségérõl



meg Bihardiószegen), a több mint másfél év-
százados magyar baptista misszió legdinami-
kusabb idõszakának meghatározó egyénisége
volt, több száz helyen megfordult, számos
gyülekezetet alapított, és mintegy 11 ezer hit-
vallót keresztelt meg. Elsõ bemerítését éppen
Feketetóton a Körös vizében végezte el 1881.
június 9-én.

Szinte véletlenül bukkantam rá Magyar
Miklósra, aki hivatásos magyar katona, ejtõ-
ernyõs volt. 1916. július 6-án született Feke-
tetóton (meghalt 2007. november 15-én).
Huszonegy évesen besorozták a román 86.
gyalogezredbe, magyarsága miatti megalázta-
tások elõl szabadságának idején Magyaror-
szágra szökött, ahol az állampolgárság meg-
szerzésének reményében beállt katonának, ej-
tõernyõs kiképzést kapott. Az 1948 októberé-
ben Szolnokon megalakult ejtõernyõs alakulat
egyik kiképzésvezetõje lett fõtörzsõrmester-
ként. 1963. november 13-án, elsõként a ma-
gyar ejtõernyõsök közül ezredszer vetette ma-
gát a mélybe, amikor pedig 1971-ben nyug-
díjba ment, az eseményt az 1883. ugrásával
ünnepelte. 2006. augusztus 19-én 90 évesen
hajtotta végre az 1915. ejtõernyõs ugrását.
Teljesítménye Európában egyedülálló, a világ-
ranglistán pedig csupán egy 96 éves ejtõer-
nyõs elõzi õt meg – áll a Wikipédia internetes
szabad enciklopédiában.

A vérbe fojtott 1949-es cséplõgépmun-
kás-lázadás Feketetótról indult el. Miután a
kommunista hatalom erõszakos kollektivizáló-
dásra kényszerítette a gazdákat, a földmûve-
lõkre pedig elfogadhatatlan terheket róttak,
július 29-én „a parasztok villákkal, fejszékkel,
ásókkal felfegyverkezve felgyújtották az Ideig-
lenes Tanácsok irattárait, a beszolgáltatási
jegyzõkönyveket és a párt vörös zászlóit. A
milícia és Szekuritáté csapatai elfoglalták a fal-
vakat, 16 embert helyben kivégeztek, össze-
sen 245 embert deportáltak” – olvasható
Gagyi József A krízis éve Székelyföldön
1949 címû munkájában.

| Borsi Balázs

településen. A Pallas Nagylexikonban már
konkrét adatokat is találunk: 1891-ben
1498-an laknak összesen Tóton, magyarok és
románok. Borovszky Samu 1901-ben rögzí-
tette, hogy „kevés magyar és túlnyomóan
oláh ajkú, görögkeleti vallású lakosok” élnek a
településen.

Az egykor teljesen magyar településen a
XVI. század elsõ felétõl kezdõdõen folyamato-
san erõsödött a magyarság térvesztése. Oly-
annyira, hogy az elrománosodott vidéken ma-
gyarosodó hatásról beszéltek a XIX–XX. szá-
zad fordulóján: „A magyarság hatása a tenkei
járásban is észlelhetõ, mint a mely oláh járás-
ban a legtöbb oly község van, a hol az oláhok
között sok a magyar is. Így Sályin, Székelyte-
leken, Görbeden, Tenkén, Fekete-Tóton, Bél-
fenyéren, Kisházán, Gyantán és Széplakon.
Ez a szalontai járás szomszédságának tulajdo-
nítható; viszont azonban az is kétségtelen,
hogy a tenkei járásban az oláhok beszivárgása
erõs” – írja Borovszky.

A trianoni békediktátummal az anyaország-
tól elszakított partiumi településen folyamato-
san csökkent a magyarok száma, errõl a nép-
számlálási statisztikák árulkodnak. 1910-ben
262 magyar élt Tóton 1423 román mellett.
Fél évszázad alatt felére apadt a magyar kö-
zösség; 1977-ben 1239 román mellett 84
magyar élt, 1992-ben megközelítõleg 900 ro-
mánnal 53, 2002-ben pedig már csak 23 ma-
gyar élt a faluban. Számuk mára alig haladja
meg a tízet. Nyilvánvaló az összefüggés: a ma-
gyar iskola hatvanas évekbeli bezárása után
népszámlálástól népszámlálásig folyamatosan
felezõdött a magyarok száma.

Hírességek és történelmi pillanatok

Bessenyei Anna költõ, Bessenyei György
írónak, költõnek, a magyar felvilágosodás
egyik meghatározó egyéniségének az unoka-
húga „szenvedélyesen szerette az irodalmat és
sok verset is írt, ezért kortársai elõtt verselõ
névvel volt ismeretes” – olvasható Szinnyei
József Magyar írók élete és munkái címû ki-
adványában. Anna 1804 után Pusztakovácsi-
ba, a mai Bakonszegre költözött bátyjához,
Györgyhöz, aki nagy befolyással volt reá. A le-
ány bátyja haláláig hûségesen ápolta õt.
1815-ben Sárospatakon jelent meg kötete
Bessenyei Anna versei címmel. Közel száz
esztendõt élt, Feketetóton halt meg 1859-ben
(született 1760-ban ismeretlen helységben).

A magyar parasztapostolnak nevezett Kor-
nya Mihály, aki 1844. február 22-én szüle-
tett Nagyszalontán (1917. január 3-án halt
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Esõs, sáros lett a reggel, a kátyúkat kerülge-
tõ autóbuszt „nyakig” verte a pocsolya Szé-
kelyföldtõl Nagyváradig. Miközben a Csavargó
névre hallgató monstrum a határátkelés elõtt
„mosakodott”, felcihelõdtek a szentjobbi és a
bihardiószegi huszárok. A csíki, a szovátai, a
gyergyóremetei, a gyergyószentmiklósi, a ma-
rosvásárhelyi és a gidófalvi hagyományõrzõk a
hátuk mögött hagyott több száz kilométer után
zsibbadt tagjaikat jófajta vackorpálinkával kel-
tették életre. Alig értünk át a határon, a paro-

lázást követõen a klarinét is elõkerült, nótaszó-
val repesztettünk át Magyarországon.

Késõ este lett, mire a csehországi Brno
(Brünn) egyik diákszállóján pihenni tértünk.
Lefekvés elõtt közös elemózsiázásba kezd-
tünk, az otthonról hozott szalonna, lila hagy-
ma, sonka, túró, ha nem is éppen orvosok ál-
tal ajánlott menü, de annál jobban csúszott rá
a szentjobbi dombokon érlelt szõlõ bora. Hála
mindezért Mercurius apátnak, aki István király
jobbját az akkoriban még erdõk védte vidékre
menekítette. Nagyvárad alapító királya, Lász-
ló, hálából apátságot létesített a faluban, az ott
élõ szerzetesek honosították meg a szõlõter-
mesztést, tanították meg a helybélieket a bor-
készítés fortélyaira.

A csehországi zarándoklat szentjobbi „külö-
nítményét” Zatykó István õrnagy vezetése alatt
Borbély Gyula, Kiss István Mátyás, Kohelka
István és Nagy Nándor alkotta. A Szentjobbi
Huszár Hagyományõrzõ Egyesület 2005-ben
elsõként alakult meg Bihar megyében, jelenleg
tizenegy bejegyzett tagjuk van. A bihardiósze-
gieket Benedek Tamás kapitány dirigálta. A
Balázs Levente, Balogh Imre és a magyaror-
szági Létavértesen élõ Szõllõsi László alkotta

Huszárokkal csehországi
csatanézõben
Königgrätz, Austerlitz – meglehetõsen
baljós hangzású nevek, históriánk
vesztes csatáinak egy-egy epizódja.
A porosz–osztrák–francia küzdelmeknek
magyar, erdélyi hõsei is voltak, rájuk
emlékezve kereste fel székely és bihari
huszárok csapata e csatamezõket, hogy
fejet hajtson az idegen földben nyugvók
emlékére.

Huszárok ágyúval
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diószegi „regimenthez” késõbb csatlakozott
Kiss Géza is. A bihardiószegiek Gróf Széche-
nyi István Huszárezred név alatt viszik tovább a
hagyományt, köszönhetõen annak, hogy a
hídépítõ huzamosabb ideig a településen állo-
másozott csapataival.

A lefekvést éjszakába nyúló nótázás elõzte
meg. Miközben a Hargita fiai fenyvesek szülte
nótákra tanították a pusztai vitézeket, addig
Zatykó Istvánnal a huszárrá válás követelmé-
nyeirõl váltottuk a szót. Maguk alkotta szabály
szerint csak az kérheti felvételét a csapatba,
akinek saját lova van, s két-három évig „gya-
kornokoskodni” kell, hogy lássák, mi válik be-
lõle. A legutóbb huszáravatón bújt mundérba
az idõközben parlamenti képviselõvé megvá-
lasztott Szabó Ödön is.

Ágyútûzben is helyt álltak

Másnap 170 kilométernyi út megtétele után
érkeztünk a porosz–osztrák csata színhelyére,
Königgrätzbe (ma Hradec Králové). A hajdani
csatatér felé haladva Nagy József szervezõ, tör-
ténész doktorandusz ismertette az ütközet elõz-
ményeit. Az Osztrák Császárság és a Porosz
Királyság az apró német államok bekebelezé-

sével a domináns európai hatalomért, a német
egység megteremtéséért rivalizált egymással.
A legnagyobb csata 1866. július 3-án zajlott le,
a 200 ezer katonát számláló osztrák haderõ és
a 180 ezerre tehetõ porosz sereg csapott ösz-
sze. Az osztrák seregben több magyar és erdé-
lyi ezred is hõsiesen helytállt, a Habsburgok fõ-
parancsnoka a szintén magyar Benedek Lajos
táborszernagy volt. Az összecsapás porosz
gyõzelemmel ért véget, ami elsõsorban a poro-
szok hátul töltõs puskáinak, valamint a réz-
ágyút felváltó acélágyúknak volt köszönhetõ.
Míg az osztrák elöl töltõs puskával percenként
egy lövést lehetett leadni, addig a porosz pus-
ka ötször hatékonyabb volt – ezt már a helyszí-
nen tudtuk meg Csikány Tamástól, a Budapes-
ti Nemzeti Közszolgálati Egyetem történész
professzorától, aki egy diákcsoporttal kereste
fel csatateret. Az osztrák császár súlyos veresé-
gével zárult ütközetben 43 ezer osztrák katona
esett el, a porosz veszteség 9 ezret számlált.

Emlékmûvek, fõtisztek sírjai több helyszí-
nen is. A csatatéren a korabeli ágyúk hangját
szinte hallani véli az ember, a magaslatról jól
belátható minden. Közel félszázezer ember te-
temének bûze terjengett itt egykor a nyári hõ-
ségben, sebesültek halálhörgése, ágyú szag-
gatta jajgató emberi csonkok szanaszét… Be-
leborzongtunk.

A 62. Marosvásárhelyi Gyalogezred emlé-
két Székelyudvarhelyen szobor õrzi. A máso-
dik erdélyi gyalogezred tisztjeinek zömét és
több mint 1500 embert veszített el. Rajtuk kí-
vül több magyar ezred vett még részt a csatá-
ban. Közülük 51 különösképp hõs katona
volt, az ütegre ma a helyszínen emlékmû fi-
gyelmeztet. Az egyik magaslaton három tüzér-
üteg kényszerült visszavonulni. A poroszok
majdnem beérték õket, menekülésre nem lát-
szott esély. Az osztrák August Van Der Groe-
ben parancsnok alatt szolgáló félszáz magyar
katona kartácstûz alá vette az ellent.
Végül mindannyian elestek, de a másik
két üteg biztonságban visszavonulhatott.

Erdélyi, partiumi
hagyományõrzõk
az emlékhelyen

Csikány Tamás
professzor
magyaráz
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Már estébe hajlott az idõ, amikor
Jozefstadtba érünk. Ez az erõdváros
II. József idején épült nyolc év alatt, ti-

zenkétezer fõs állandó helyõrséggel rendelke-
zett, szükség esetén kétszázezer katona befo-
gadására volt alkalmas. Kaszinója, temploma,
iskolája volt, alatta negyven kilométer hosszan
alagút húzódik, aminek megépítéséhez hat-
vanmillió téglát használtak fel. Minden ellensé-
ges támadás elkerülte, jól tudták, bevehetetlen
erõddel állnak szemben.

Csehországi magyar emlékhelyen

Csehországi látogatásunk második napján
már fület csípõ reggel köszöntött ránk. Telnice
falu utcáján a székely és a partiumi huszárok
katonás rendbe verték a csizmát, Kossuth-nó-
tára ébredtek a helybéliek. Az austerlitzi csata
székely emlékmûve elõtt, ahol 1805. decem-
ber 3-án az elsõ puskalövés dörrent, Böjte
Csaba ferences szerzetes várt ránk, aki a brnói
Magyar Polgári Egyesület meghívására érke-
zett az ünnepségre. Az egyesület bõ félszáz ki-
lométeres sugarú körre kiterjesztve tevékeny-
ségét, igyekszik összetartani a magyarságot.
Közel négyszázan élnek magyarok a térség-
ben, de mindössze kéttucatnyian vesznek részt
a rendezvényeken. Miután Lelovics Pál egye-
sületi elnök köszöntötte a megjelenteket, Csa-
ba atya emlékezett meg a három császár csa-
tája néven ismert ütközetben elesett széke-
lyekrõl, akik hõsiesen helyt álltak Napóleon
túlerejével szemben. Magyar szempontból ez
is a vesztes csaták számát gyarapítja, a mint-
egy háromezer székely huszár fele odaveszett.

A székely emlékhely után a csata tengelyé-
ül szolgáló Pratzen-hegyen lévõ emlékmûvet
tekintettük meg, majd ezerfõs „sereg” prezen-

tálta csataimitáción vettünk részt. A sokszínû
kavalkádban jó érzés volt látni a derekasan
küzdõ lovas huszárainkat. A nagyszámú kö-
zönség soraiból többen is szívesen fényképez-
kedtek az erdélyi legényekkel.

Este visszatértünk a székely emlékhelyhez.
Mécsesek világították meg az arcokat, koszo-
rúk terítették a földet. A település polgármes-
tere mellett többek között a magyar Ország-
gyûlés is képviseltette magát, beszédeikben a
hõs székelyeket méltatták, a megbékélést hir-
dették. Nagy József szervezõ-történész a szé-
kelység üzenetét hozta a mindmáig helytálló
maradéknak, köszönetet mondott a magyar
emlékhelyek ápolásáért. A Himnusz és a Szé-
kely himnusz eléneklését követõen díszlövé-
sek dördültek, majd a falu határában lévõ szé-
kely tömegsírhoz zarándokoltunk. Kétszáz év
múltán a csontok felett magyar dalok szóltak,
hozták az otthon üzenetét.

A soha vissza nem térõk, az ölelésre vá-
gyók, a gyermekek, a szeretõk, az édesapák
megannyi álma, reménye szél fútta barázdák
alatt pihen. Szellõ libbentette gyertyafények
gyúltak a sötétben, a szántó közepén álló, fe-
hérre meszelt oszlop tövénél. Egyenetlen,
girbe-gurba, mintha egy édesanya tapasztotta
volna tenyérsimítással, könnyel kevert sárból.
Lelkét lehelte bele. Akár az Isten.

| D. Mészáros Elek

Böjte Csaba
a szentjobbi
„különítménnyel” 

Díszõrségben
az emlékhelyen



közélet

Arany János Elméleti Líceum közössége, ta-
valyelõtt pedig a Toldi néptánccsoport kapta.
A megtisztelõ kitüntetést 2012-ben Dánielisz
Endre helytörténész vehette át.

Az adományest folytatásában a napközis
gondozásban részesülõ gyermekek is a szín-
padra léptek egy adventi mûsorral, majd az es-
te talán leginkább várt momentuma, a támo-
gatók jóvoltából összegyûlt pénzadomány át-
adása következett. A Böjte Csaba kezébe
adott dobozt nem kevesebb, mint 23 ezer
eurónak megfelelõ összeget rejtett.

A gálamûsor zárásaként a rendezvény sztár-
vendége, a magyarországi Szekeres Adrien
énekesnõ lépett a színpadra, aki egy kedves
ünnepi koncerttel koronázta meg a jótékony-
sági estet.

| Balázs Anita

Tavaly decemberben már a kilencedik jóté-
konysági rendezvényét szervezte meg a hajdú-
városi RMDSZ-szervezet a Szent Ferenc Ala-
pítvány gondozásában élõ gyerekek és annak
a napközi otthonnak a javára, amely a város
nehéz sorsú gyermekeinek a támogatására
jött létre.

Az adománygyûjtõ est díszvendége Böjte
Csaba ferences szerzetes, a Szent Ferenc Ala-
pítvány elnöke volt. Csaba testvér az advent, a
karácsonyvárás jegyében tartott ünnepi beszé-
det, majd a szívmelengetõ gondolatok után az
este fõszereplõi, a Szent Ferenc Alapítvány
nagyszalontai gyermekei léptek a színpadra,
akik egy ünnepi mûsorral mondtak köszönetet
támogatóiknak.

A gyerekek kedves elõadása után egy kü-
lönleges díj átadásával folytatódott a rendez-
vény. Az RMDSZ nagyszalontai szervezete
Bánki Erik fideszes európai parlamenti képvi-
selõvel közösen 2010-ben megalapította a
Bocskai-díjat azzal a szándékkal, hogy a hajdú-
város magyarságának munkáját minél inkább
elõtérbe helyezze, megjutalmazva azokat a
nem városvezetõi beosztásban lévõ személye-
ket, akik sokat tettek Nagyszalonta városáért.
A kitüntetést elsõként a magyar iskola, az
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Jótékonysági est
a gyermekekért
Az összetartozás, a szeretetteljes
segítségnyújtás jegyében
Nagyszalonta magyarsága évrõl évre
összefog, és tettekkel is bizonyítja,
hogy képes kiállni egy nemes cél
érdekében.

Csoportkép

Böjte Csaba
szerzetes

Dánielisz Endre
kapta tavaly
a Bocskai-díjat 

A nagyszalontai gyermekotthon lakói mûsorral készültek

A napközis gyerekek is felléptek

Szekeres Adrien a színpadon
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Egy õsi mesterség,
a rézdomborítás
A rideg fém „idomítása” az egyik
legõsibb mesterség. Az ötvösmûvészet
szinte egyidõs a magasabb fokú emberi
kultúrával. A rézbõl készült dísztárgyak,
medálok és fülbevalók, 
tarsolylemezek a honfoglaló
magyarság meghatározó
használati és dísztárgyai 
voltak. Ennek
a mesterségnek a titkaiba 
nyerhettünk bepillantást
GALI GYÖRGY rézdombor-
mûves jóvoltából, aki
immár több mint negyven
éve foglalkozik 
szabadidejében
a rézlemezek formálásával.

Gali György, kezében az egyik alkotásával

Az 1606-os szalontai címer Református címer Színes rézdombormû



A mûhely A munkaeszközök

A kertészkedés gyümölcse

A rézdomborítás mellett imádja az állatokat
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Egyiptomi kiránduláson Virágos gránátalmafa

– Hogyan ismerkedett meg a rézdomborí-
tás mesterségével?

– Még az 1950-es években, az akkoriban
Munkaerõ-tartalék nevet viselõ ipariskolában
mutatkozott meg a hajlamom a fémmegmunká-
lás iránt. Aztán a tanulóévek alatt megismerked-
tem a fémdomborítással, és rögtön el is nyerte a
tetszésemet ez a mesterség, s 1970 óta folyama-
tosan foglalkozom a lemezek domborításával.

– Bármilyen fémbõl lehet dombormûveket
készíteni?

– Én leginkább vörösrézzel, sárgarézzel és
alumíniummal dolgozom, de persze a nemesfé-
mek is alkalmasak a domborításra.

– Saját részre készülnek ezek az alkotások?
– Többnyire igen, illetve a két gyermekemnek

és a 18 éves kis unokámnak is rendszeresen ké-
szítek dombormûveket.

– Milyen mintákat domborít a rézlemezek-
re?

– Az elsõ rézdombormû, amit készítettem az
1606-os Szalonta-címert ábrázolja, de készítet-
tem már dombormûvet a Csonkatoronyról, a
református templomról, virágmotívumokról és
más címerekrõl is.

– Ön már több éve nyugdíjas, viszont jelen-
leg is nagyon elfoglalt, hiszen, ha jól tudom,
a lemezdomborítás mellett más tevékenysé-
geknek is hódol. Melyek ezek?

– Valóban, a rézdomborítás mellett a szabad-
idõmben méhészkedem, szívesen kirándulok a
gyerekeimmel Európa különbözõ országaiba,
ezenkívül egzotikus növények termesztésével is
foglalkozom.

– Milyen növényekrõl van szó, és miért ép-
pen ezekre esett a választása?

– Termesztek többek között szentjánoskenye-
ret, avokádót, gránátalmát és fügét is. Ezeknek
a magját én magam szereztem be azokról a vi-
dékekrõl, ahol az elmúlt években megfordultam.

– Hol járt az elmúlt években?
– Elég sok helyen megfordultam már. Voltam

például Olaszországban, Franciaországban, Hor-
vátországban, Spanyolországban, Törökország-
ban, Németországban, de voltam már Ameriká-
ban is, az egyesült államokbeli Atlantában.

– Az egzotikus növények magjai mellett
más szuvenírt is szokott hozni a feltérképe-
zett országokból?

– Igen, bárhol járok, mindig vásárolok valami-
lyen emléktárgyat, illetve mindig hozok egy-egy
követ is magammal azokról a vidékekrõl, ahol
járok. Sõt, az ismerõseim is tudják, hogy gyûj-
töm a köveket, és õk is rendszeresen ellátnak
kövekkel a világ minden tájáról.

– Mik a tervei az új esztendõre?
– Továbbra is szeretnék érdekes rézdombor-

mûveket készíteni, illetve bõvíteni a kõgyûjtemé-
nyemet.

| Balázs Anita
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Képesített kereskedõi, vendéglátói család-
ból származik, édesapja már a rendszerváltás
elõtt is a város egyik jól menõ éttermének volt
a vezetõje. Vakációk idejében sokat serteper-
télt apja körül, segédkezett a munkálatokban.
Megszerette a szakmát, ezért már akkor úgy
nézett ki, hogy búcsút mond a jogi karriernek,
bár minden lehetõsége megvolt ennek mûve-
lésére. Édesapja nem befolyásolta, elfogadta
döntését, mert jól jött a segítség, fõleg miután
a privatizációs folyamatban megvásárolta az
éttermet. Közben megözvegyült, így fiával
együtt vezette tovább a vállalkozást, mígnem
Remus 2004-ben a vízumlottón amerikai lete-
lepedési jogot nyert. Élt az alkalommal, és ki-
utazott az Egyesült Államokba világot látni, ta-
pasztalatcserére. Jó alkalom volt ez angol-
nyelv-tudásának tökéletesítésére is. Fizikai
munkából élt, az építõiparban helyezkedett el.
Belsõ munkálatokat, burkolást végzett. Talán
hosszabb ideig ott maradt volna, ha édesapja
egészségi állapota nem gyengül meg. Sajnos
ez történt, és a fiúi kötelesség meg a honvágy
egy év elteltével hazaszólította. Besegített a
családi vállalkozásba, de emellett a tûzoltóság-
nál vállalt állást.

– Nem volt megterhelõ egyszerre két he-
lyen eleget tenni a kihívásoknak?

– Ameddig édesapám el tudta látni az étte-
rem teljeskörû vezetését, addig nem, mivel
csak akkor segítettem be, ha idõm engedte.
Szerettem az éttermi munkát, mindig az állt
hozzám a legközelebb. Késõbb, ahogy a be-
tegség elõrehaladt, egyre többet kellett az ét-
terem ügyeivel foglakoznom. Egy idõ után
sem pszichikailag, sem fizikailag nem bírtam
tovább a párhuzamot, választanom kellett.
Természetesen a régi kedvencet, a vállalkozást
választottam. Ha nem is szerettem volna
olyan nagyon, akkor is fiúi kötelességem lett
volna apám „építkezését” tovább vinni. Saj-
nos édesapám pár év után eltávozott közü-
lünk, és „nyakunkba szakadt” a vállalkozás. Az
osztozkodásnál szinte egyértelmû volt, hogy
az éttermet én öröklöm. Nem is volt más al-
ternatíva. Lánytestvérem egyéb vagyonrésze-
ket kapott. Innentõl minden jog az enyém
volt, az összes kötelezettséggel együtt.

– Úgy gondolom, nem lehetett könnyû
dolga kibújni édesapja árnyékából. Az étte-
rem a legfelkapottabbak között volt, tartani
vagy túlszárnyalni a szintet nem lehetett
egyszerû. Milyen pluszt tudott Ön adni a
vállalkozásba?

– Az évek során édesapám mellett sok min-
dent megtanultam, amit kamatoztatni tudtam.

Az apai örökséget
viszi tovább
Interjú Retean Remus vállalkozóval

Margittán született 1977. december
14-én, és tanulmányait is ott végezte
érettségiig, majd Kolozsváron szerzett
jogi diplomát 2000-ben.
Továbbképzését, a mesterit
a Vasile Goldiº Egyetem margittai
kirendeltségén végezte el 2009-ben.
Egyesült államokbeli
tapasztalatszerzés után hazatért,
és édesapja mellé, majd helyére állva
vendéglõt vezet.



az elégedett vendég. Vannak eseményekre
visszajáró vendégeink is, például Margitta
egyik legrégibb civil szervezete mindig nálunk
tartja a farsangi buliját, illetve a kórustalálko-
zók utáni nótaestjét, immáron két évtizede.
Ezenkívül érettségi találkozókat, születés- és
névnapokat is szívesen tartanak nálunk. Mind-
két etnikumnak kedvére tudunk teríteni vagy
zenét szolgáltatni, hiszen én tulajdonképpen
kettõs anyanyelvû vagyok, vegyes házasságból
származom. Mindig van annyi vendég, hogy a
megélhetésünk biztosítva legyen. Télen a ma-
gasabb fenntartási költség miatt karcsúbb a
haszon, de nyáron helyreáll a rend.

– Kifizetõdõ a vállalkozása? A mai törvé-
nyek, rendelkezések vállalkozóbarátok?

– Ha mindig azt néznénk, mi a kifizetõdõ,
lehet, hogy semmibe sem fognánk bele. Vala-
mibõl élni kell. Bele kell vágni, és becsülete-
sen, jól dolgozni. Akkor nem lehet baj. Nem a
gyors meggazdagodás, hanem a megélhetési
lehetõség kell legyen a fõ téma. Lehet, nem
fogok meggazdagodni, de megélek a vállalko-
zásomból, és ezt biztosítani tudom az alkalma-
zottaimnak is. A vállalkozási szférában túl sok
a bürokrácia, elég sok a buktató, melyeket
nap mint nap kerülgetni kell. A törvények
nem mindig a vállalkozók támogatására szület-
nek, pedig õk a nemzetgazdaság egyik alappil-
lérét képezik. Szerintem jobban kellene pár-
tolni, támogatni õket.

– Tervez a közeljövõben valamilyen újí-
tást?

– Tavasztól újra visszaállítjuk a vendéglõi
órarendet, és napi rendszerességgel várjuk
vendégeinket. Természetesen a hétvégeken
vagy egyeztetett alkalmakkor megmaradunk
rendezvényháznak is.

| Szõke Ferenc

Az alapembereket megtartottam, tudva azt,
hogy a jó munkaerõt meg kell becsülni, és ké-
pességeinek megfelelõen megfizetni. Maga a
vállalkozás jól ment, csak nem kellett elronta-
ni. Az épületet azonban fel kellett újítani, ami
már régebben esedékes lett volna. Nagy köl-
csönbe nem akartam belevágni, ezért saját ke-
zûleg kezdtem hozzá. Nagy segítséget kaptam
a volt munkatársaktól, barátoktól és a sze-
mélyzettõl. Nálunk nem a fõnök–beosztott vi-
szony a jellemzõ, hanem a baráti. Stabil mun-
katársaim vannak, akik szeretnek velem dol-
gozni, nem hagynak el más ajánlatért. Elkezd-
tük a munkát, és akkor egyikbõl adódott a má-
sik. Leszigeteltük az épületet, kicseréltük a fû-
tési rendszert, beszereltük a légkondit, felújí-
tottuk a mellékhelyiségeket. Jót fogott az épí-
tõiparban szerzett tapasztalatom. Az ember
soha nem tudja, mikor minek veheti hasznát.
Akkor kényszermegoldás volt az építkezése-
ken dolgozni, most viszont nagy volt a hoza-
déka.

– Járnak manapság az emberek vendéglõ-
be? Van erre pénzük a mai szûkös világban?
Vannak törzs-, illetve visszajáró vendégei?

– Mindig van olyan réteg, amely megenged-
heti magának, vagy nincs más lehetõsége. Én
most azonban az éttermet rendezvényházként
mûködtetem, így csak akkor nyitok ki, ha van
konkrét esemény. Hétvégeken mindig van va-
lami, de sokszor hétköznapokon is. Általában
a hétvégék fél évre elõre le vannak foglalva.
Ezenkívül az egyik iskola elemi osztályos gye-
rekei napi rendszerességgel nálam ebédelnek.
A vendégeink általában meg vannak elégedve,
és más alkalmakkor is minket választanak,
vagy ajánlanak ismerõseiknek, barátaiknak.
Így megspóroljuk a reklámköltségeket. Édes-
apámtól megtanultam, hogy a legjobb reklám
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Számos
rendezvény

helyszíne
az étterem



Hegyen, barlangból,
vízbõl mentenek

zöldövezet
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A szükségletek nyomán, néhány volt hegyi
mentõ kezdeményezésére – akikhez alpinisták
és barlangászklubok tagjai is csatlakoztak –
1995 júniusában létrejött a Salvamont CRSE
Apuseni Nagyváradon a Nyugati-szigethegység
Ökológiai Felügyelõ Központ fõosztályaként.

1997-ben, nyolc hónapnyi kampányolás után
Bihar Megye Tanácsa átvette a hegyimentõ-
szolgálatot, amely az önkormányzat gazdasági
igazgatóságának fennhatósága alatt, a vagyon-
ügyi osztály részeként mûködött tovább. 2002
áprilisában megalakult a Bihari Hegyi Mentõk
Egyesülete, ennek alapító tagjai a Bihari Hegyi
Mentõ Közszolgálat váradi alakulatának volt és
jelenlegi tagjai. 2005 áprilisától kezdõdõen a
Bihari Hegyi Mentõ Szolgálat jogi személyi stá-
tust kapott, miután a megyei tanács és a Biha-
ri Hegyi Mentõk Egyesülete aláírt egy egyez-
ményt, amelynek értelmében a hegyi mentés
az egyesület vezetésével, a megyei tanács rész-
leges anyagi támogatásával folyik. Két évre rá
a barlangi mentés is bekerült a szolgálat meg-
nevezésébe.

Télen-nyáron vigyáznak

A hegyi mentõk tevékenysége szerteágazó:
amellett, hogy szükség esetén elvégzik a men-
tést, segítik a rendõrség, a katasztrófavédõk és
a mentõsök munkáját is (például õk hozták fel-
színre tavaly a betfiai kráterben talált holttes-
tet is). Munkájukhoz tartozik mind a hegyi,
mind a barlangi, mind a vízi balesetek áldoza-
tainak mentése. Statisztikájuk szerint 1997 és
2011 között kevés híján 6200 embernek
nyújtottak asszisztenciát. Összesen 1279 be-
vetésük volt, egyenlõ számban, egyaránt 545
esetben kellett turistautakon, illetve sípályák
mentén beavatkozniuk, 35 esetben hegymá-
szóknak kellett segítséget nyújtaniuk, 16 eset-

Bihar megyében az elsõ hegyimentõ-
csapatot Vaskohsziklás városában
hozták létre 1982-ben, majd
1987-ben Nagyváradon is életre
hívtak egy ilyen alakulatot, amelynek
volt egy élesdi alegysége is. 1990
után ezeknek az alakulatoknak
a munkája ellehetetlenedett anyagi
és erkölcsi támogatás híján,
ugyanakkor megnõtt a hegyi sportokat
gyakorlók és turisták száma,
és sajnálatos módon egyre
gyakoribbak lettek a balesetek is.



Ha csoportosan indulnak útnak, olyan útvo-
nalat válasszanak, amelyet a csapat leggyen-
gébb tagja is meg tud tenni gond nélkül. Indu-
lás elõtt mindig a megfelelõ felszerelést és élel-
miszereket vigyük magunkkal, próbáljunk fel-
készülni a rendkívüli esetekre is. A menedék-
háznál, szállodánál induláskor jelentsük be a
tervezett túrát és annak útvonalát. Ne indul-
junk el térkép és lehetõség esetén GPS-
készülék nélkül, és elõre érdeklõdjük meg,
van-e a mobiltelefonunknak térereje a terve-
zett útvonalon. Sem túra elõtt, sem közben ne
igyunk alkoholt. Csak a jelzett ösvényeket
használjuk, ne rongáljuk sem a jelzéseket, sem
az útjelzõket. Ne szemeteljünk, tartsuk tiszte-
letben a védett területeket és a természeti rit-
kaságokat. Ha bajba jutott turistákkal
találkozunk, próbáljunk elsõsegélyt
nyújtani és segítséget hívni számukra. 

ben barlangi, 65 esetben vízi mentést hajtot-
tak végre, 73 alkalommal pedig városi-ipari
környezetben kellett beavatkozniuk.

Egész évben õrjáratoznak a sûrûn látogatott
turisztikai területeken, például Rév, Sonkolyos,
Pádis és Vertop környékén. A téli síszezon ide-
jén ügyeletet biztosítanak a vertopi és a bihar-
füredi sípályáknál, továbbá folyamatosan kar-
bantartják a sziklamászó utak biztosító pontjait
is. Felügyeletet biztosítanak a hegyi sportverse-
nyeken, táborokban, és a turisták számára szer-
vezett kalandtúra programok során is.

A bihari hegyi mentõk egyébként tagjai a
KARISZ Nemzetközi Speciális Mentõ Szövet-
ségnek, mely 28 kelet- és közép-európai szak-
szolgálatot tömörít; ennek a kapcsolatnak a
révén szükség esetén külföldi segítséget is kér-
hetnek a mentésekhez. Rendszeresen tarta-
nak – esetenként külföldi partnerszervezetek
részvételével – mentési, beavatkozási gyakor-
latokat is minden környezetben, együttmû-
ködve a rohammentõkkel és a többi, az em-
berélet megóvására felkészült hatóságokkal.

Ha valaki bajba kerül, mind a 112-es egysé-
ges segélyhívó számon, mind az országos disz-
pécserszolgálatuk 0725/826-668 telefonszá-
mán elérheti a mentõket. A mentõk munkáját
segítjük azzal, ha közölni tudjuk a baleset he-
lyét és idejét, a sérültek számát és az idõjárási
viszonyokat. Személyes adatainkat is közöljük,
és maradjunk elérhetõek telefonon, ha újabb
információkra lenne szükségük a segítségünk-
re sietõknek!

Jó tudni

A hegyimentõ-szolgálatnál és honlapjukon,
a salvamontbihor.ro címen egyébként hasznos
tanácsokkal is szolgálnak a túrázni indulók-
nak, amelyeket azoknak saját biztonságuk ér-
dekében érdemes betartaniuk. Néhány alap-
szabályt alább olvashatnak.
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cenként egy), majd egy perc szünet. Folytas-
suk a jelzések leadását az után is, hogy választ
kapunk rá, egészen addig, míg a hegyi men-
tõk elérnek hozzánk.

Pintér Istvántól, a hegyimentõ-szolgálat
vezetõjétõl megtudtuk, hogy vannak állandó
szolgálatok és hétvégi, illetve a vakáció idején
tartott ügyeleteik attól függõen, hogy mekko-
ra a turistaforgalom az illetõ idegenforgalmi
központban. A következõ idõszakban át kell
értékelniük a jelenlegi ügyeleteket, és növelni
a lefedett idõtartamokat annak függvényében,
hogy milyen fejlesztések történnek – például a
pádisi út elkészülte, a vertopi, biharfüredi, ré-
vi beruházások. Esetleg új helyszínek biztosítá-
sa, mint például Biharrósa és Mézged környé-
ke is felmerült lehetõségként, tájékoztatott a
hegyi mentõk vezetõje.

| Fried Noémi Lujza

Ha mégis eltévednénk, hívjunk segítsé-
get, ne váljunk el társainktól, marad-
junk ébren, és mozogjunk, hogy elke-

rüljük az esetleges kihûlést.
A hegyekben használatos vészjelek: percen-

ként hat hang- vagy fényjelzés (tíz másodper-
cenként egy), majd egy perc szünet. A válasz
erre három jel egy perc alatt (húsz másodper-
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„Az ügyek vezetõje
vagyok, ha van ügy

– Mindenekelõtt arra lennék kíváncsi, mi
is a szerepe ennek a kerekasztalnak?

– Ez egy teljesen laza szövetsége a nagyvá-
radi magyar civil szervezetek azon részének,
amelyek az NCK-ba beléptek. Ez a kör nyitott,
bármikor fogadunk újabb belépõket. Azért jött
létre ez a kerekasztal, hogy a Varadinumot ki-
véve, ahol nem mi határozzuk meg a progra-
mot, az év többi részében ne szervezzünk egy-
másra. Tehát jellegében egy programirodához
hasonló ez a szervezõdés, a cél, hogy összesít-
sük, ha kell, rangsoroljuk együtt a kínálatot.
Hogy ne osszuk meg a potenciális közönséget
azzal, hogy egy idõben több, ugyanazt a cso-
portot célzó rendezvényt szervezzük. Persze a
párhuzamok így sem kerülhetõk el mindig. Az
ügyvezetõnek egyetlen szerepe van, hogy köz-
vetítsen, ha szükség van erre. Én így is képzel-
tem, amikor három éve elõször jelöltek, s
most is úgy gondolom, hogy megtisztelõ volt
a felkérés. Sokan ismernek a határ mindkét
oldalán, a kapcsolatrendszeremet szívesen fel-
ajánlottam mindenkinek. Az ügyek vezetõje
vagyok, ha van ügy. Azt is hozzá kell tennem,
hogy egyéb elfoglaltságaim miatt gyakran
nem tudok részt sem venni azokon az esemé-
nyeken, ahol egyébként ott szoktam lenni.
Emiatt 2012 végén úgy is gondoltam, hogy
megköszönve a bizalmat, valaki másnak adom

át e feladatot. De mivel nem volt más jelent-
kezõ, újabb évet vállaltam, tudva azt is, hogy
azért ez a szerep nem jár olyan felelõsséggel,
olyan idõrabló tevékenységgel, hogy ne tud-
nám vállalni. De nem tudom úgy csinálni,
ahogy szeretném. Jobb lenne egy teljes ember
erre. Decemberig tehát továbbra is maradok
az ügyvezetõ, az elnök pedig Fleisz János. A
kerekasztal akkor mûködik, ha a tagok mû-
ködtetni akarják. Nagyon fontos a szerepe eb-
ben a honlapot kezelõ Kelemen Marikának,
aki az egyik oszlopa ennek a tevékenységnek,
illetve a Posticum központnak, amely a hely-
szín biztosításán kívül sok egyéb téren a civil
kerekasztal segítségére van.

– Mi tartozik az Ön olvasatában a civil vi-
lághoz, amelyrõl elég sokat mondó adat,
hogy Romániában több mint ötvenezer be-
jegyzett szervezet van, még ha e szervezetek
jelentõs része nem is mûködik?

– Én úgy gondolom, és azért is álltam e kez-
deményezés mellé mint a Szigligeti Alapítvány
elnöke, hogy a civil kezdeményezések-
nek egyre nagyobb a jelentõségük
mind nálunk, mind Magyarországon. 
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civilben

Új sorozatot indít idei elsõ számával
a Biharország, lapszámonként egy-egy
civil szervezet bemutatására
vállalkozunk, az élet különbözõ
területein mûködõ kezdeményezések,
illetve ezek meghatározó
személyiségeinek bevonásával.
Elsõként MELEG VILMOS színmûvész,
a Nagyváradi Civil Kerekasztal (NCK)
nemrég újraválasztott ügyvezetõ
elnöke válaszolt Szûcs László
kérdéseire.



rengeteg dolgot el tud intézni. Fontosnak is tar-
tom az ilyen emberek megbecsülését.

– A civil szervezetek világát itt Biharban
mennyire érintik a politikai nézetkülönbsé-
gek, a sokat emlegetett megosztottság?

– Nagyon nehéz ezt a tényezõt ezen a vilá-
gon kívül tartani, érinti, persze. Sajnos meg is
osztja az embereket. Úgy volna az ideális,
hogy a magyar érdek bennünket itt a Partium-
ban, Erdélyben mindenek fölött összefûzzön.
Természetes, hogy vannak politikai, világné-
zetbeli különbségek, de ennek nem lenne sza-
bad olyan határkõnek lennie a civil életben,
mint amilyennek ma látjuk. Fájdalmas, amikor
azt tapasztalja az ember, hogy van magyar és
magyarabb. Létkérdés, hogy összefogjunk,
hogy túllépjünk lényeges vagy kevésbé lénye-
ges akadályokon.

– Teszem azt a bélyeggyûjtõk egyesületé-
ben sem az kellene elsõdleges szempont le-
gyen, hogy ki RMDSZ-es, ki néppárti. A ta-
pasztalat pedig azt mutatja, hogy ez mégis
szempont.

– Nem kellene, és mégis az. Pedig az embe-
ri értékek nem feltétlenül a politikai szerepvál-
lalásban, politikai gondolkodásban csúcsosod-
nak ki. A színház is mindenkié, függetlenül at-
tól, hogy különbözõ elvárások léteznek akár a
közönség, akár az ott dolgozók részérõl.

– Egy másik kérdés a különbözõ nemzedé-
kek jelenléte a civil szervezetekben. Létez-
nek ugyan tevékeny ifjúsági szervezetek, a
civilek világát mégsem az jellemzi, hogy fia-
talok lennének túlsúlyban. Mi ennek az oka?

– A mi civil kerekasztalunknak is szinte csak
középkorú, illetve idõs tagjai vannak. Gondo-
lom, ez azért van, mert a fiatalokat a maguk
saját próbálkozásai jobban összekötik. Ezt
nem tartom rossznak, én is másként gondol-
kodom most, mint húsz éve. De ha a fiatalok
valamit akarnak, s ha érték- és közösségte-
remtõ e kezdeményezés, akkor nekünk köte-
lességünk segíteni õket, bár azt is tudom,
hogy a fiatalok nem biztos, hogy minden eset-
ben kíváncsiak a mi tanácsainkra.

– Vannak-e már 2013-ra vonatkozó el-
képzelések, programtervek?

– Ezek a tervek valamikor január végén, a
magyar kultúra napját követõen körvonala-
zódnak. Ekkor alakul ki, hogy mi az, amit új-
donságként, a kerekasztal segítségével felkí-
nálhatunk, egyáltalán miben van szükség az
NCK közremûködésére. Azok a bejáratott,
mûködõ civil kezdeményezések, jelentõsebb
programok, mint a Magyar Kultúra Hete, a
Varadinum, illetve a Tanulás Hete, azok elsõ-
sorban a megyei ernyõszervezet, a BINCISZ
körébe tartoznak.

Ráadásul igen sok a határokon átívelõ
kezdeményezés is. Nagyon sok kap-
csolat, munka, pályázati lehetõség vár

a civil szervezetekre. És sokszor nem az intéz-
ményesített, bürokratikussá kényszerített for-
mák tudnak hatékonyan mûködni, hanem a jó
értelemben vett civil próbálkozások. Elég, ha
van egy ember, aki valamit akar tenni… Per-
sze egy hivatalosan bejegyzett alapítvány ese-
tében már összetettebb a dolog, számos törvé-
nyes rendelkezésnek kell megfelelni, ugyanak-
kor megadja a lehetõséget, hogy közös erõvel
fellépj valaminek az érdekében. A civil világot
a mûvészet, a kultúra felõl a legkönnyebb
megközelíteni, de sokkal színesebb ennél a kí-
nálat, fontosnak tartom a civilként mûködõ
szakmai fórumokat, szervezeteket. Mostani vi-
lágunkban, melyet elég nagy mértékben a
pénzszerzés jellemez, nem mellékes, hogy a
pályázati lehetõségeket is a gyakorlattal ren-
delkezõ szakemberek tudják hatékonyan ki-
használni, különben tíz pályázatból alig egy-
kettõ a sikeres. A kerekasztal azért is fontos,
hiszen ilyen emberekre is lehet számítani.

– Gyakran használt fogalom az önkéntes-
ség a civil szervezetekkel kapcsolatban. Mit
gondol errõl?

– Nagyon nehéz a civil világban elegendõ ön-
kéntest találni, hiszen ritka az az ember, aki ön-
zetlenül a saját energiáját és néha pénzét, ha
kell, a kocsiját is arra használja, hogy közösségi
érdekeket szolgáljon. Én nagyon megbecsülöm
ezeket az embereket, felnézek rájuk, örülök,
hogy közös sorsúnak érzem magam azokkal,
akik vállalják. Én a beleélésben hiszek, hogy
minden energiáddal az adott célra koncentrálsz,
ezért is vagyok e szerepemben magammal elé-
gedetlen. A kerekasztalon belül is látszik, hogy
abban a szervezetben, ahol van egy erõs moz-
gatórugó, egy olyan elkötelezett személyiség,
aki az élére áll valamely kezdeményezésnek, az

24 Biharország 2013. január



Bérkocsik
Nagyvárad utcáin

„Bérkocsik, mégpedig úgy két, mint egylo-
vasok dolgában Nagyvárad meglehetõsen el
van látva. Nyitott és zárt fiakerje van 30,
konfortáblija 35, melyek elég tiszták és ké-
nyelmesek” – állapította meg Hügel Ottó kis
útikönyvében 1872-ben. Közlik az útikönyv-
ben az árszabályokat is, melyekbõl csak né-
hány jellemzõbb példát említünk: negyedórára
a városban a kétlovas bérkocsi – fiáker – 0,40
forintért, az egylovas – konflis – 0,25 forintért
vitte az utast. Fél órára 0,50, illetve 0,30 fo-
rintot kértek, míg egy egész órára már 1 forin-
tot, illetve 0,60 forintot. Egy egész napra is ki
lehetett bérelni a bérkocsikat, 7–19 óra között
6 forintért egy kétlovas és 5 forintért egy egy-
lovas bérkocsit. A városban több állomáshe-
lyet is kijelöltek a bérkocsiknak. A legjelentõ-

sebb a vasútállomás elõtt volt. (Hügel Ottó:
Nagyvárad és környéke. Nagyvárad, 1872.
5–6. p.)

Ezek a tarifák a mai embernek már nem
sokat mondanak, ezért érdemes összehason-
lítani az 1870-es évek bérkocsidíjszabásait a
korabeli egyéb szolgáltatásokkal. Például ha
valaki a vasúttól egy szállodába hajtatott, a fi-
ákerért 1 forintot fizetett, a konflisért 0,60
forintot, azaz 60 krajcárt. Ugyanakkor a Fe-
kete Sas szállodában 1 forintért lehetett egy
éjszakát tölteni. Ezek után joggal kérdezhetõ:
a bérkocsi volt-e drága, vagy a szálloda olcsó
– még ha fürdõszoba nem is járt hozzá. De
ha arra gondolunk, hogy például a Szõlõ-
hegy vendéglõben egy liter borért 20 krajcár-
tól 1 forintig kellett fizetni, akkor egyértel-
mûen a szálloda volt olcsó. Hasonló volt a
helyzet a XIX. század végén is, amikor egy
órányi kocsikázás árából már egy sze-
rényebb szobát lehetett bérelni a
Zöldfa vagy a Fekete Sas szállodában.
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história

Fiákerek, konflik, bérkocsik,
komfortáblik jelentették Nagyváradon is
a jármûforgalmat a XIX. század második
felében, mígnem éppen száz esztendeje
már bérautók is megjelentek, néhány
évtized múltán teljesen kiszorítva
a város utcáiról a ló vontatta taxikat.
Utóbbiak mûködését elsõsorban
korabeli sajtóanyagok alapján idézi fel
PÉTER I. ZOLTÁN.

A XIX. században a konflisok még az úttest bal oldalán
hajtottak

Egy fiáker
a Kossuth utcán

A bérkocsi és villamos a kezdetekben még jól megfért
egymással



hogy tisztességes kinézésû kocsikat tartsanak?
Most az ember, különösen ha nincs módjában,
hogy minden napra egy új ruhát csináltasson
magának, csak félve veszi igénybe e ronda jár-
mûveket.” (Nagyvárad, 1873. április 30.)

Teljes a képzavar a cikkben, ugyanis a cím-
ben – amit nem közöltünk – „piszkos” fiáker
szerepel, azaz kétlovas bérkocsi, míg az elsõ
mondatban szereplõ komfortábli – amely ellen
többen panaszkodnak – az egylovas bérkocsi,
közismertebb nevén konflis. Ezek után arra gon-
dolhatunk, hogy mind az egylovas, mind a két-
lovas bérkocsik többsége piszkos volt. Bár az is
lehetséges, hogy a cikkíró e néhány sorban mi-
nél változatosabban szerette volna a bérkocsikat
megnevezni, s eközben úgy összekeverte a ne-
vüket, hogy ma már nem tudhatjuk, melyik ellen
volt panasza az újdondásznak. De 140 év távla-
tából vélhetõen ennek már semmi jelentõsége…

Ugyanez a téma Piszkos bérkocsik címmel
visszatért ugyanezen év szeptemberében is: „Ma-
gyarország egyetlen városa sem tesz túl Nagyvá-
radon a fiakerek piszkossága, rondasága tekinte-
tében, holott jólélekkel merjük állítani, hogy az
ilynemû jármûvekkeli közlekedés sehol sem drá-
gább, mint városunkban. Nálunk az ember a leg-
nagyobb vigyázattal kénytelen igénybe venni az
újkori Faetonok [kétoldalt nyitott, a nap ellen vé-
dõtetõvel ellátott elegáns, könnyû hintó – sz. m.]
jármûvet, félvén a bepiszkolástól egyrészt, míg
másrészrõl annak is ki van téve, hogy a rongyos,
kaptás [vastag bokájú, pókos lábú, jellegzetes já-
rású] gebe, melyre nézni szánalom, felbukik vele
az utca közepén. Ha másra nem is, arra felügyel-
hetne rendõrségünk, hogy a fiakerek tiszták le-
gyenek. Mint mondanak rólunk az idegenek?”
(Nagyvárad, 1873. szeptember 30.)

Akadtak más gondok is, például éjjelente ne-
héz volt bérkocsit találni: „Éjjel nálunk sem
egyik, sem pedig másik városrészben nincsen
bérkocsi, pedig különben van elég. Sokszor pe-
dig a közönségnek éjjel is sürgõsen kellene, pél-
dául orvosért és más száz meg száz okból. Nem
járja egy olyan városban, melynek már gázvilá-

Érdemes felidézni a bérkocsikra vo-
natkozó rendõri rendszabályokat kora-
beli megfogalmazásban: „1. Minden ál-

láshelyen éjjelen által is egy-egy bérkocsifogat
sor szerint a közönség szolgálatára készen állani
köteles. 2. Az állomáshelyen álló bérkocsis min-
den bérlõt haladéktalanul felvenni köteles, vala-
mint a megszabott napi idõn kívül még éjjeli fel-
szólításoknak a megszabott díjemeléshez eleget
tenni tartozik. 3. Minden bérkocsinak hatósági-
lag kijelölt helye lévén, megrendelése esetében
tartozik azt azonnal elhagyni, és a megrendelõ
által kijelölt helyre hajtani. 4. Az állomási helyen
levõ bérkocsis nem mentheti magát megrende-
lés esetén azzal, hogy már le van tartóztatva [vél-
hetõen valaki által feltartóztatva – sz. m.], mert
ilyen esetben tartozand fövege mellé egy fehér
szalagból készült látható jelvényt tenni. 5. Az ál-
lomási helyen történõ beszállásnál a bérkocsis a
vendéget az órára való figyelmeztetéssel az idõ-
re emlékeztetni tartozik. 6. Ha a bérkocsi állo-
máshelyérõl hivatik el, a járati idõ azon perctõl
kezdve számítandó, midõn a bérkocsis állomási
helyét elhagyta. 7. Minden bérkocsis a kapitányi
hivatalnál bejelentendõ, s csak erkölcsi jó maga-
viseletet és becsületességet tanúsító bizonylatok-
nak elõmutatása után nyerhet a kapitányi hiva-
taltól menetjegyet, amelyet a kocsiját használó
vendégnek bármikor is elõmutatni tartozik. 8.
Hajtani a városban csak mérsékelt ügetésben
(trab) szabad. Házakból kihajtani – vagy
azokbani behajtás –, és az utcákba bekanyaro-
dás alkalmával, nemkülönben a hidakon és min-
denütt, hol a közlekedés bármi tekintetben szûk,
továbbá a templomok közelében csak lépésben
szabad hajtani. 9. Hajtás közben a bérkocsisnak
dohányozni tilos. 10. A közönséget a bérkocsi
használatára felszólítani nem szabad. 11. A bér-
kocsi mindig tisztán tartandó, annak rosszassá-
gáért, s az azt használóknak netalán okozandó
károkért a bérkocsitulajdonosok felelõsök. 12.
A vitelárdíjszabályon felüli követelések miatt a
bérkocsisok szigorúan megfenyíttetnek; a felek
tehát – akik zsaroltatnak – e végett a városkapi-
tányi hivatalnál tegyenek panaszt. 13. Estve és
éjnek idején kötelesek a bérkocsitulajdonosok a
kocsik mindkét oldalán kivilágított lámpát hasz-
nálni, melyek külsõ világtáblájára a kocsi számá-
nak olvashatólag veres színnel elõtüntetve kell
lennie.” (Hügel Ottó: Nagyvárad és környéke.
Nagyvárad, 1872. 6–8. p.)

Ezek után lássuk, hogyan is mûködtek ezek a
bérkocsik az egykori sajtóhírek alapján az 1870-
es években. „A komfortáblik ellen többen pa-
naszkodnak. Legrondábbak állanak azonban az
Apolló (a késõbbi Szaniszló, a mai Eminescu) ut-
ca szögletén. Nem jó lenne néhány tisztát is ál-
lítani oda, vagy arra kötelezni a tulajdonosokat,
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A konflisoknak
a színház elõtt is

volt megállóhelyük
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gítása is van. Kérjük tehát a fõkapitány urat,
stb.” (Nagyvárad, 1874. október 1.)

Hogy mi köze van a gázvilágításnak a bérko-
csikhoz? Talán csak annyi, hogy a „légszesz” fé-
nyénél a bérkocsik is könnyebben közlekedhet-
tek, mint azelõtt a petróleumlámpák pislákolása
mellett.

De folytassuk a panaszt egy másik cikk alap-
ján: „Az egyfogatú kocsik nyomorúságos voltá-
ról már írtunk, újabb illusztráció gyanánt felje-
gyezzük, hogy tegnap egy idegen asszonysággal
a Fõ utcán roppant össze egy ily díszfogat – az
utasnõ ijjedten kiszállt, úti málháit körülötte ki-
rakták, s a romok mellõl végre gyalog vette bel-
jebb útját az ismeretlen városba.” (Nagyvárad,
1874. október 21.)

Eljött a tél, s ezzel egy idõre megszûnt a pa-
naszáradat is, mivel a bérkocsikat a sokkal nép-
szerûbb szánok helyettesítették. Szokatlanul ha-
vas tél lehetett 1875 januárjában, vagy akkor
még nem sózták az utakat, ha napokig lehetett
szánkózni a városban: „Állandó pompás szá-
nunk van, s a bérkocsik nagy része is tulajdon-
képpen bérszán. Van csengés, bongás az utcá-
kon, s kivált a szerdai ünnepnapon egész csapa-
tokban repültek és fáztak az ünnepi szánkózók.
Úgy halljuk, valamelyik este – ha addig olvadni
nem fog – fáklyás szánkózást rendez néhány lel-
kes szánkózó.” (Nagyvárad, 1875. január 9.)
Hogy lett-e valami a fáklyás szánkózásból, azt
már sohasem tudjuk meg, mert a lap nem tért
vissza e témára.

Idõközben kitavaszodott, és folytatódtak a bí-
rálatok: „Konfortábel, konfortébel, konfertábel,
konfertébel, konfortábli, konfertébli stb., stb. va-
riációval van elnevezve azon néhány »batár«,
mely Nagyvárad városában ide-oda cipeli a kö-
zönséget, húzván nekik kerekük forgásával »oly
kegyetlen vonítással hangzó indulót«, mely felér
a konstantinápolyi macskakoncerttel. Csúnyák
biz õk, rosszak is, drágák is, de – piszkosak.”
(Nagyvárad, 1875. április 14.)

Az a vád sem érheti a korabeli skriblereket,
hogy csak nagy általánosságban írtak a bérko-

csikról. Az egyik újságíró Konfertábel nr. 6 cím-
mel az alábbi sorokat közölte lapjában: „No, en-
nél rongyosabb szerszám nincs a földkereksé-
gén. A kocsisa szegény olyan rongyos, mintha a
sas rúgta volna meg. Lova pókos mind a két há-
tulsó lábára, az elsõ jobb lába pedig meg van
rokkanva. Piszkosabb, mint amilyen lehetett vol-
na az Augiás istállója, amellett kocsisánál egy
mákszemmel sincs szebben dekorálva. Kerekeit
csak a festék tartja össze, míg a hátulsó részt az
elsõhöz vas hiányában egy kötéldarab fûzi oly
szorosan és biztosan, amint azt egy néhai ist-
rángtól várni lehet. Mindenesetre meghatóan
parodizálja annak ízlését, ki beleül, s annak bá-
torságát, akit a sors ezen hajt ki a vasúthoz.”
(Nagyvárad, 1875. december 29.)

A konflisok és fiákerek minõsége mellett baj
volt a kocsisok viselkedésével is: „Konfortábli-
saink néha valóságos forradalmat csinálnak he-
lyükön, ha egy-egy »passagier« jelentkezik. Tí-
zen, húszan rohannak s majd elgázolják, úgy
igyekszik felé valamennyi. Azok aztán, akiket az
»utazó« nem választott, gúnyos sõt piszkos sza-
vakkal illetik õt. Az ilyen botalávalókat jó lenne
adandó alkalmakkor megfenyíteni.” (Nagyvá-
rad, 1876. június 4.)

Azt gondolná az ember, hogy ezek a jármû-
vek lassan, megfontoltan közlekedtek az utcá-
kon, miközben a lovak patkói szabályos ritmus-
ban csattogtak a kövezeten. Már ahol volt
kövezet… De nem egészen így volt: „A Fõ ut-
cán egy fiakerbõl a gyorshajtás következtében
kiesett a hátulsó jobb kerék, minek folytán a jár-
mû tengelye csak úgy szikrázott a kövezeten. Di-
cséretére legyen azonban mondva a mesterének
– nem tört szét az alkotmány, ehelyett a benne
utazó urat elhajította úgy, hogy suszterboldogító
kövezetünk nyomban levitte arcáról, könyökérõl
és térdérõl a bõrt a kihajítottnak!” (Nagyvárad,
1876. június 9.)

Még vagy egy negyedszázadig, ha tartott a ló-
fogatú bérkocsik egyeduralma Nagyvárad utcá-
in. 1900 októberében automobil-próbajáratokat
indítottak Debrecen és Nagyvárad között. Az el-
sõ automobil nagy szenzációt keltve október 7-
én érkezett meg a városba. Ennek „az új csodá-
nak” az elterjedését nem lehetett megállítani,
még akkor sem, ha a városi tanács 1900 április
havi ülésén úgy döntött, hogy „Nem lesz Nagy-
váradon automobil kocsi!” De bizony lett, mert
sorra jelentek meg a magántulajdonú gépko-
csik, 1913-ban már bérautók is álltak a váradiak
rendelkezésére. (Péter I. Zoltán: „Nem lesz
Nagyváradon automobil kocsi” In: Várad,
2011. 6. szám.) A bérautók, azaz a taxik az
1960-as évekre fokozatosan kiszorították Várad
utcáiról a konflisokat (a fiákerek már hamarabb
eltûntek), mára csak az emlékük él tovább.



Simona Mihuþiu, az onkológiai osztály veze-
tõje szintén köszönetet mondott a megvalósí-
tásért, majd Patriciu Achimaº, a Kolozsvári
Ioan Chiricuþã Onkológiai Intézet jelenlegi és
Alexandru Irimie, az intézet volt vezetõje, a
Kolozsvári Iuliu Haþieganu Orvosi Egyetem
rektora és Florian Bodog államtitkár, a váradi
orvosi egyetem dékánja is támogatásáról biz-
tosította a váradiakat. Raed Arafat, az elõzõ
kormány egészségügyi minisztere elmondta,
hogy az onkológiai ellátást a sürgõsségi ellá-
táshoz hasonlóan szeretnék megoldani. Az új
központ fõleg a sugárterápiás kezelések terén
tehermentesíti majd Kolozsvárt, és legalább
egy-két megye szakellátását kiszolgálja, illetve
további állami segítségre számíthat.

| F. N. L.

Elsõként Ilie Bolojan nagyváradi polgár-
mester köszöntötte a megjelenteket, és mon-
dott köszönetet mindazoknak, akik kivették a
részüket a központ létrehozásából, köztük a
jelen lévõ Cseke Attila és a külföldön tartózko-
dó Ritli László volt szakminisztereknek is. A
központ építésének történetét Ovidiu Pop, a
Gavril Curteanu Városi Kórház menedzsere
foglalta össze. Elmondta, 2011 júliusában kö-
tötték meg az áfa nélkül 19,7 millió lej értékû
szerzõdést a központ építésére, majd 2012 jú-
liusában döntöttek arról, hogy két emelettel
megtoldják azt, ahol egy õssejt-központot és
hematológiát alakítanak majd ki. December
elején az áfa nélkül 29,1 millió lej értékû köz-
pont földszintjét és elsõ két emeletét adták át,
ahol a járóbeteg-rendelõk, a kemoterápiás és
sugárterápiás kezelõk, valamint 70 kórházi
ágy kapott helyet. A kórtermek kétágyasak. A
beruházás árának 80 százaléka az egészség-
ügyi minisztériumtól érkezett, 20 százalékát a
helyi önkormányzat állta, és körülbelül 200
ezer eurónyi adomány gyûlt össze.

Cseke Attila felidézte a 2010-es látogatását
a váradi onkológián, majd elmondta, hogy a
minisztérium mintegy 40 millió eurós progra-
mot indított, amelyben kiemelt támogatás ju-
tott a jászvásári és a váradi központnak. Hoz-
zátette: Biharnak épült a központ, de nem
csak a bihariakat szolgálja majd.

egészségügy

28 Biharország 2013 január

Elkészült az onkológiai
központ
Advent elsõ vasárnapján adták át,
tavaly a nagyváradi onkológiai
központot. A kezeléseket is elkezdik
a megfelelõ engedélyek megérkezte
után.

Egyelõre
a földszintet

és az elsõ
két emeletet

adták át

A sugárterápiához
használt lineáris
részecskegyorsító

A kemoterápiás kezelõArafat, Irimia, Bodog, Cseke, Bolojan és Pop
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Midõn mézesedik a gohér, és vörhenyes bo-
gyóemlõit duzzadozva kínálgatja a bakator, a
csurranós szõlõfürtökön le-lecsípik magukat a
darazsak. Node nem sokáig tart víg életük,
mert rajtok ütnek a „ber”-es dérhullajtó szep-
tember, október hónapok, hegy-völgyön meg-
kezdõdnek a szüretek. A vincellérek és kádá-
rok hûvös pincék mélyébõl, csendes pajták

ürömszagú szobáiból napfényre állongatják a
hordókat, taposó kádat, lihót, csebert, put-
tonyt és a faragott bálványfejes homlokú vén
körtefa sajtót.

Karlócától fel Magyarát, Tokaj, Miskolc,
Eger, Gyöngyös, Szerednye és az egész Érmel-
lék bortermõ vidéke megmozdul. Füstfelhõk
himbálódznak a hegyek oldaláról. Szüretelõ
edényeit öblítgeti, forrázgatja a melegkedélyû
gazdanépség. Ha panaszkodnak is a zi-
vataros nyárra, felderítik õket a szüreti 

A szüret
megmozgatta
a falu
apraját-nagyját

Érmelléki szüretek
régi magyar élet

MÓRICZ PÁL Hajdúnánáson született
1870-ben, 1936-ban halt meg
Budapesten. Debrecenben, Szegeden,
Aradon, majd a fõvárosban
újságíróskodott. Számos novellát,
regényt írt. Hangulatos, anekdotikus
ízû korrajzát Szilágyi Aladár válogatta
betûhíven a szerzõ Régi magyar élet,
történetek és feljegyzések címmel
1913-ban megjelent kötetébõl.

Régi szüret
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rózsás reménységek. Az Érmelléken is
újból kivirult a szõlõgyökér-féregtõl el-
pusztított szõlõligetek nagy része, bár a

felforgató évtizedek társadalmi vízözönje sok
magyar tanyáról világgá seperte a kúriák õsla-
kóit, a kivirult Érmelléken szüretelnek még a
régi barázdák régi uraiból is.

A többször szívünket sajgató, lelkünket szo-
morító birtokcserék dacára is sok érmelléki szõ-
lõ áll még a régi néven. Ilyen jelesebb szõlõk
például a székelyhídi hegyen a Gyalokay, Dra-
veczky, Stubenberg gróf, a debreceni Bészler,
Kiskágyon csokalyi Fényes, Reviczky, Magyary,
Lakatos, püspök Révész Bálint, Leszkay, Frá-
ter, Gulácsy, Darvay, Miskolczy, Derzsy, Nagy-
kágyon Pongrácz gróf, Kazay, Rimay, Lovass,
hegymegi Kiss, Kólyon Básty (most Simonffy
Gyuláé), Csáky gróf (most Szinay), Diószegen
Zichy gróf, Kuczik, debreceni piarista, Jankán
Paksy, Lévay, Hegyközszentimrén Dalmy,
Beke s több más urak szõlõi.

A filokszera-vész idejétõl származik a nótás
Érmellék hanyatlása. Ezt a tündéri tükörként
mosolygós szõlõvidéket siralmas darabokra
zúzta. A zöldzsalugáteres pajták összeomla-
doztak. Fû nõtt az üres pincék küszöbén. A
beteg tõkéket kivagdalták és feltüzelték. Fáj-
dalmában sistergett a százados vén bütyök. Si-
ratta azokat az elmúlt gazdag idõket, mikor
még az urak nem szökdöstek el a hegytõl; mi-
kor még a kapásnép nem keseredett le a
„szocilustaságra”, és a más vidékre költözött
csokalyi tanító sem panaszolta irgalmatlanul
õszinte rigmusokban:

Isten hozzád Kágyi hegy,
A vizavéd* már elmegy
Más vidékre, más helyre,
Te is térj már eszedre!
Ettem kolbászt eleget,
Ittam jó bort eleget,
Hogy a szõlõ kiveszett,
Vagy hat évig nem termett,
Vízre fogtam magamat,
Káromkodtam nagyokat…

Az érmelléki szüretek rendszerint október
derekán kezdõdtek. Csupán „hegybíró”
uramék szüreteltek korábban, mert késõbb
már sok ügyes-bajos ember dolgával kellett
bíbelõdniök. Hiszen az érmelléki szüretek or-
szágos vásár járással vetekedtek. Nemcsak Bi-
harból, Szabolcs, Hajdú, Szatmár vármegyék-
bõl is rakott szekerekkel özönlöttek a módo-
sabb emberek a hegyre. Mivel a szüret tarta-
ma az idõjárástól is függött, a kamráról, kony-
háról jó elõre gondoskodtak. Némelyik „szil-
vásban” egész falka „szüreti bárányt”, sõt
veresborjúkat is õrizgettek a szilvafákhoz ki-
kötve. Zenés hangszerszámaikkal mindenfelé
cigányok nyüzsögtek a hegyek ösvényein. Vá-
radról, Debrecenbõl és a vármegyékbõl is a
hegyekre csõdültek az elsõ prímások, mint a
malaclopó cigánybandák. Muzsikától, nóta-
szótól zajlott az Érmellék. Egyik pajtánál nap-
közben, másiknál éjszaka szólott a muzsika,
nem egyedül a dáridózás kedvéért, hanem
hogy a szedõlányok, menyecskék, puttonos
legények és nyomók el ne széledezzenek. Mu-

* A szerzõ

megjegyzése:

A csokalyi emeletes

népiskola

átellenben esik

a kágyi

szõlõheggyel.

A gazdák elsõként
az edényeket,
eszközöket
készítették elõ



Szüretkor használt
edények,...

…eszközök

lõben, midõn a szüretre elvetõdött Vértesrõl
Irinyi József is, a gyufa feltalálója. Irinyi tudo-
mányos módszerekkel, de kevesebb szeren-
csével gazdálkodott a vértesi homokon. Atya-
fiságos magyar vendégszeretettel fogadták, hi-
szen újabb keletû az a közmondás: „Mihelyt
vendég, mindjárt menjék!” Még az Irinyi köny-
nyen lobbanó természete sem volt kellemetlen
Kálmán úréknak, sõt annál inkább is köteked-
tek a hajszálhasogató Irinyivel. Az ágyának a
lábai alá, az ellenkezõ oldalakon, kavicsokat
dugdostak, úgy hogy mikor s merre fordult, az
ágya is arra döccent Irinyinek… A világraszó-
ló találmányát is méregbõl vesztegette el Iri-
nyi. Bécsben az ösmerõsei tréfából lekicsinyel-
ték az Irinyi-féle elsõ gyufát, mire Irinyi mérgé-
ben egy vacsoráért túladott a korszakos talál-
mányon.

Hosszú szüretek alkalmával elõfordult az is,
hogy elfogyott a hazai kalács és kenyér. Azért
nem lyukadt ki a világ feneke. A szépséges ne-
mes kisasszonyok nekigyürkõztek a dagasztó-
teknõnek, és frissen sült kaláccsal, foszlós fe-
hér cipóval kedveskedtek a szüreti vendégség-
nek; mert mint azt az én csokalyi Fényes Gyu-
la barátom mondja: „A zongora távol volt tõ-
lük”. No, meg az anyák fõ súlyt fektettek a jó
gazdasszony nevelésre, ami a régi nemes, úri
családoknál nem is hiányzott.

Enyhe estéken venyigébõl raktak tüzet a
pajták elõtt. A pattogós venyigetûz lángja a
csillagokig felnyúlt. Ezeket a kedves jeltüzeket
a szomszéd falvakból is megbámulták, midõn
a sihederek a krumpliba dugott égõ venyigével
dobták a rakétát... Abból sem támadt veszede-
lem, midõn a hetes esõtõl felereszkedett az ér-
melléki agyag. Mindössze a fuvar változott
meg. Míglen a szüretre négylovas hintón szál-
lottak fel azok a hamvasarcú, dali madárként
kedves Fráter, Fényes, Szunyoghy, Miskolczy,
Buday kisasszonyok, hazafelé menet meg már
négyes, hatos ökörfogaton indultak Álmosdra,
Érkeserûbe, Érsemjénbe. Mindamellett az
ökörfogaton sem volt hosszú, unalmas ez az
út. Balázs Kálmánékat is kocsira rakták. A
szép biharországi kisasszonyok kedves nótáit
gyönyörûséggel muzsikálták a cigányok út-
hosszant, miközben az úrfiak lóhátról csapták
nem annyira a szelet, mint inkább a sarat a
szép lányokkal rakott ökörfogatok körül.

zsikahangok mellett lelkesebben mívelték a
munkát. A klarinét rikoltozásánál a fagyos
mustlét sem panaszolták fel a nyomók. Ujujju!
– szapora táncot roptak a taposó kádban.

Csokalyi Fényes Kálmán, Bihar vármegyé-
ben nevezetes fõszolgabíró, különösen jól tu-
dott bánni népével. Fagyos szüretkor új pár
csizmával buzdította a nyomókat, akik ilyenkor
csizmában taposták a bakatort… A kiskágyi
szõlõhegy aljában hívogatólag még fentáll az a
gólyafészkes kéményû, sok szobás, széles tor-
nácos Fényes-pajta (ma Kovásznay Marcel szé-
kelyhídi fõszolgabíróé), amelyben Fényes
Kálmánék egész Biharországra híres szüreteiket
tartották. Nevezetes, híres nemes úr volt maga
Fényes Kálmán is. Kálmán úrról maradt fent,
hogy az egyik homokfutó kocsiját sem szép
szóért, sem pénzért nem akarta odaadni Károly
nevû testvérének. Egyszer azonban elragadta a
kis kocsit a Kálmán úr négy tüzes lova. A híd-
nak át úgy nekiiramodtak a lovak, hogy a kocsi
két baloldali kereke a hídszélen kívül siklott és a
kis ér felett a levegõben repült. Egész bizonyos-
nak látszott, hogy az erecskébe borulnak, és a
kocsi darabokra törik. „Tiéd a kocsi!” – Kálmán
odaszólt a mellette szorongó Károly testvéré-
nek. Véletlenül és meglepetésszerûleg, a gyors
röperõ folytán a kocsi épen gördült át a hídon
túlra, Kálmán úr szavának állott, azonnal átad-
ta a kocsit Károly testvérének.

Más alkalommal Fényes Kálmánék már a
harmadik hete szüreteltek a kiskágyi nagyszõ-
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Középkori
metszeten is
ábrázolták



gyunk. Több a temetés, mint a keresztelõ, és
elég sokan elköltöznek, különösen a fiatalok.
Ezért õk nem hibáztathatók, hiszen itt nem na-
gyon van mit kezdjenek magukkal, munkalehe-
tõség szinte egyáltalán nincs. Iskolájukat sem vé-
gezhetik a gyerekek magyar nyelven, mivel a
magyar tagozat 1975-ben megszûnt létszámhi-
ány miatt. Aki magyarul akar tanulni, annak
Margittára kell ingáznia. Közösségünk, nagyon
kis különbséggel, az ortodox után a második leg-
nagyobb, katolikusok alig vannak, de elég sok a
neoprotestáns. A baptisták és pünkösdisták kö-
rét inkább a románság és a romák alkotják.
Nagyságrendileg azonban kevesebben vannak,
mint mi. Sajnos esküvõ utoljára 2009-ben volt,
ugyanakkor volt két konfirmálónk, tavaly a teme-
tés–keresztelõ aránya 9–2 volt. Legközelebb
csak öt év múlva lesz konfirmálás, melynek két,
esetleg három várományosa van. Sajnos csak a
nagyszülõkorúak maradnak itthon, a fiatalabbak
(két generáció) elköltöznek. A vasárnapi isten-
tiszteltre általában 25–30-an jönnek el. Nagyjá-
ból ugyanolyan arányban, mint egyéb települése-
ken. Van olyan katolikus, aki hozzánk jár, külön-
ben Margittára kellene mennie. Egyházilag hoz-
zánk tartozik Szúnyogd, Berettyókohány, Kislüki
és Nagylüki is. Sajnos ezekben a falvakban össze-
sen csak 11 református hívünk van. Régebben
ezeken a településeken vasárnap délután voltak
istentiszteletek, de mára már nincs kiknek meg-
tartani. Akkoriban bejártak a tanyavilág hívei is.

– Mekkora az érábrányi református közös-
ség, és nagyságrendileg milyen viszonyban áll
a többi közösséggel?

– Jelenleg 177 reformátust tartunk nyilván,
ami visszaesést jelent idejövetelem dátumához
képest, hiszen akkor 237-en voltunk. Sajnos fo-

hitvilág
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Fogyatkozik, de építkezik
az érábrányi gyülekezet
Interjú Balla Tibor református lelkipásztorral

Bályokon született 1971-ben, általános
iskolai tanulmányait szülõfalujában
végezte, majd a margittai líceumban
érettségizett 1989-ben. A kolozsvári
református teológián végezte el felsõ-
fokú tanulmányait, 1996-ban
diplomázott. Elõtte még negyedévben
exmittálták segédlelkésznek Szatmár-
németibe a Németi Egyházközségbe.
Diplomázás után 1996. szeptember
1-jén püspöki kinevezéssel Érábrányba
helyezték. Attól kezdve mind a mai
napig az ottani református közösséget
szolgálja. Tíz éve megházasodott,
felesége berettyószéplaki születésû,
jelenleg a helybéli gyógyszertár
gyógyszerésze.

A felújított
templombelsõ



A mûemlék templom Érábrány református temploma
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– Az a kevés fiatal, aki itthon maradt, gya-
korolja-e a vallását?

– Igen is, meg nem is. Van, aki rendszeresen jár
templomba, van, aki csak ünnepnapokon. Sajnos
könnyû számon tartani õket, mivel a 15–20 éve-
sek korosztályából öten vannak, elemi osztályos
pedig összesen három. Nagyon apad a fiatalság:
1997-ben tízen konfirmáltak, 2009-ben már csak
ketten… Annak idején 1937-ben a régi mûemlék
templom helyett azért kellett újat építeni, mert a
meglévõ kicsinek bizonyult, de félõ, hogy eljön az
idõ, amikor üresen marad az istenháza.

– Kis közösségben, kis költségvetésbõl nem
könnyû eredményeket elérni, Önöknek mégis
sikerült. Kérem, beszéljen a fontosabb megva-
lósításokról!

– El kell mondanom, hogy amikor idekerül-
tem, várakozásomon felüli volt a segítõ és adako-
zó kedv. Összefogott a közösség, így saját erõbõl
fel tudtuk újítani 1997-ben kívülrõl a templomot,
majd egy évre rá belülrõl is, mert már nagyon rá-
fért a javítás. Úgy-ahogy lakhatóvá tettük az
1767-ben épített parókiát. Belülrõl felújítottuk,
fürdõszobával bõvítettük. A késõbbiekben vissza-
kaptuk épületeinket, melyeket az önkormányzat
megvásárolt, és a pénzbõl további javításokat vé-
geztünk a templomon, és felépítettük az új paró-
kiát. Utóbbihoz komoly támogatást kaptunk a
megyei tanácstól. 2004–2005-ben lecseréltük a
mûemlék templom tönkrement tetõszerkezetét,
ezt már nem halaszthattuk tovább. Ezt a magyar
kormány finanszírozta a Szülõföld Alapból, pá-
lyázat útján. A megyei tanács segítségével tavaly
kezdtük el a ravatalozó kápolna építését. Az ala-
pok és a falak már megvannak, reméljük, sikerül
hamarosan folytatni, majd befejezni a munkát.

– Mik a tervek a közeli és távolabbi jövõre?
– Nagyon szeretnénk folytatni a mûemlék

templom renoválását, de mivel ez komoly össze-
geket emészt fel, meg kell várnunk azt a pályáza-

ti lehetõséget, amely ezt biztosítja. Helyi vagy me-
gyei alapokból ezt nem tudnánk finanszírozni. A
másik prioritás a tervek között a ravatalozó befe-
jezése. A mûemlék templom mindenképpen
megérdemli a felújítást, hiszen történelmünk egy
része. Az 1200-as évek elején épült, annak idején
itt mûködött a Premontrei rend egészen a tatárjá-
rásig. Akkor elhúzódtak a szerzetesek védettebb
helyekre. A tatárjárás utáni visszatelepedést köve-
tõen már községi templomként mûködött. Mára
csak a fõhajó maradt meg, de az alapjai megvan-
nak a teljes építménynek. Azt nem lehet ponto-
san tudni, miért és mikor bontották le az oldalha-
jókat és az ikertornyokat. Maga a templom
1943–1944-ig fogadta a híveket. Közben kész
lett az új templom, és a régit sorsára hagyták. On-
nantól az állapota folyamatosan romlott mindad-
dig, amíg meg nem kapta az új tetõt.

– Úgy tudom, az új parókia alkalmanként
magyar házként is mûködik, hiszen itt gyûl-
nek össze olyan közérdekû dolgok megbeszé-
lésére, melyek a helyi magyarságot érintik.
Meg tudja ezt erõsíteni?

– Ez így van. Tulajdonképpen a parókián ala-
kult meg az RMDSZ helyi szervezete is, és min-
den bennünket, magyarokat érintõ kérdést itt
tárgyalunk meg. Úgy gondolom, a magyar törté-
nelmi egyházaknak kötelességük a nemzeti öntu-
dat táplálása, ápolása is.

– Mit üzen új év elsõ napjaiban az olvasók-
nak?

– Mindenkit a hitben való megmaradásra és a
jövõben való reménységre biztatok: „Járuljunk
azért bizalommal a kegyelem király székéhez,
hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet talál-
junk, alkalmas idõben való segítségül.” (Zsidókhoz
írt levél, 4/16) Kívánok továbbá áldott, békés,
boldog és sikeres új évet minden kedves olvasó-
nak!

| Szõke Ferenc

Az új parókia egyben közösségi ház is

Az épülõ ravatalozó kápolna



szomszédoló

luban – tudtam meg e fontos faluismertetõ in-
formációkat Ozsváth István polgármestertõl,
aki mindig szívesen fogadja a határ túl oldalá-
ról érkezõket, így velem is mosolyogva paro-
lázott. A frissen lefõzött kávé szürcsölgetése
közben az elöljáró nemcsak a település hét-
köznapjaiba, a határnyitás hozta perspektí-
vákba nyújtott betekintést, hanem saját eddigi
pályafutásával is megismertetett.

Pártfüggetlenül

Debrecenben született pedagógus család
gyermekeként, de hamar megismerte a „föld-
szagúak” életét, ugyanis gyakorló református
hitük miatt a szülõket egy tanyasi iskolába
számûzték tanítóskodni. A fiatal gyermek pá-
lyaválasztását meghatározta a tanyasi életfor-
ma, agrárszakember lett. Kokadon több veze-
tõ beosztást is ellátott az évek során. Két pol-
gármesteri ciklus kitöltését követõen családi
gazdasága felfuttatásán ügyködött, mígnem a
lakosság unszolására ismét megpályázta a pol-
gármesteri széket. Rajta kívül két alkalmazot-
tal mûködtetik a hivatalt, illetve további két
személy „besegít” a létavértesi elöljáróságról.
A határ innensõ oldalán a hivatalnokok aligha
tudnák ellátni feladatukat ilyen alacsony lét-
számú apparátussal… A képviselõ testület

A településre vonatkozó elsõ írásos emlék
1289-bõl maradt fenn, lakói a XVIII. század
második felében áttértek a görög katolikus hit-
re. A faluközpontban ma is áll templomuk, de
a lakosság zömét ma már a reformátusok te-
szik ki. Néhány baptista vallású is él még a fa-
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Tormavilág a határ mentén
Látogatóban Kokad polgármesterénél

Alig lépjük át a Székelyhíd–Létavértes
határátkelõt, tábla jelzi, Kokad felé
jobbra kell letérnünk. A mindössze
hétszáz lelket számláló Hajdú-Bihar
megyei település szebb idõket is
megért, volt, amikor ezerhatszázan is
lakták az Érmellék egyik
gyöngyszemének számító községet.
Területének hatvankét százalékát,
mintegy 1500 hektárt jó minõségû
szántó, harminc százalékát erdõ,
a fennmaradó részt pedig többnyire
mocsaras rét és legelõ teszi ki,
de a nyírségi homok is bemerészkedett
a határába. Nem csoda, hogy a jó
és változatos földrajzi adottságai miatt
a régiek gyakran mondogatták, az Isten
jókedvében teremtette ezt a földet.

Ozsváth Istvánt harmadjára választották polgármesternek

Kokad is
az Érmellék része,
csak a határon túl



Itt van munkahely

Infrastruktúra terén jól áll a község, az utcák
aszfaltozottak, a tanintézet épületei rendbe
vannak téve. A lakosság viszont elöregedõben
van, a lakóházak olcsók, a közeli Létavértesen
ötször drágábbak az ingatlanok. Ezért is örül-
nek annak a tucatnyi betelepülõnek, akik a
határ romániai oldaláról érkeztek.

Romániai viszonyokkal összehasonlítva
Kokadon jóval kedvezõbbek a munkalehetõ-
ségek. Közel száz fõt foglalkoztató konzerv-
gyár mûködik a faluban, de mivel csak zöldsé-
get és gyümölcsöt dolgoz fel, így idényjellege
miatt évente mindössze hat hónapot üzemel.
Egy másik magáncég nagy parcellákon ter-
meszt, több embert is foglalkoztat. Ami Ro-
mániában is ajánlott volna, szövetkeztek a
gazdák a gabona közös tárolására, értékesíté-
sére.

A település õsrégi erõssége a tormater-
mesztés. Tormafelvásárló mûködik a faluban,
tárolják, hûtik a termékeket, évente több va-
gon zöldséget értékesítenek. Ozsváthtól azt is
megtudtam, hogy Magyarország tormatermé-
sének kilencven százalékát az érmelléki térség
adja. Így már az is érthetõ, hogy háromezer
vendéget vonzó tormafesztivált sikerült szer-
vezniük.

Százmillió forintos beruházással elkezdték
egy levestésztagyártó üzem építését, ami
újabb kereseti lehetõséget nyújt majd. Érdek-
lõdés szintjén a polgármestert svájci befekteté-
si háttérrel Romániából is megkeresték, zöld-
ségfeldolgozót létesítenének náluk.

Az Európai Unió megjelenéséig Kokad „vi-
lágvégi” falunak számított. A polgármestertõl
érdeklõdtünk a változások felõl, mennyire tud-
nak együtt mûködni az Érmellék, illetve Bihar-
ország határon túli oldalán lévõ települések-
kel. Mindenre nyitottak – hangzik a válasz –
ezen a téren is, jelenleg három HU–RO pályá-
zatban is érdekeltek. Ide tartozik a Vedresáb-
rány–Székelyhíd–Kokad út építése, a Kiskere-
ki–Kokad lápos vidékének rehabilitációja, va-
lamint a Bihardiószeg, Kokad, a Hortobágyi
Nemzeti Park és egy romániai alapítvány al-
kotta négyes konzorcium futtat egy másik
nagy beruházást.

„Amikor megkerestek a polgármesterek
együttmûködési szándékukkal, én mindig azzal
kezdtem, miben segíthetünk. Mert úgy érzem,
hogy magyarnak a magyart segítenie kell.
Ezért én, amikor csak tehetem, mindig meg-
követem az elszakított részen élõket 2005. de-
cember 4-ért. Hadd tegyem most is ezt!” –
nyújtotta kezét búcsúzóul Kokad elsõ embere.

| D. Mészáros Elek

mindössze négy tagból és a polgármesterbõl
áll. Érdekességnek számít, hogy Ozsváthoz
hasonlóan a képviselõk is pártfüggetlenek, és
minden fizetség nélkül látják el feladatukat.

A lakosság harminc százalékát a romák te-
szik ki, húsz évvel ezelõtt még feleennyien vol-
tak. Az iskolában jóval rosszabb ez az arány,
húsz éven belül cigány többségûvé válhat Ko-
kad. A polgármester elmondása szerint a tõs-
gyökeres cigányokkal nincs különösebb gond,
õk integrálódtak, dolgoznak. A más helyrõl ki-
szorult, kétes múltú romák betelepedése nagy-
ban rontotta a közbiztonságot. A faluban
nincs rendõrõrs, mindössze egy járõrre testá-
lódik a törvények betartatása. A teljes határ-
nyitást követõen várható, hogy a térségben
megjelennek a „gyanús” elemek, akiket Ozs-
váth vélekedése szerint lovasrendõrség alkal-
mazásával lehetne hathatósan visszaszorítani.

Az elöljáró láthatóan aggódik az etnikai ará-
nyok gyors változása miatt, úgy véli, kritikus
idõszakhoz érkeztek, a roma lakosságot a ma-
gyarság ellen irányuló egyfajta biológiai fegy-
vernek tartja. Vannak elképzelései a megol-
dásra, vélekedése szerint három gyermeken
túl meg kellene vonni a támogatásokat, vala-
mint a közös kasszából csak annyit visszajutat-
ni a romáknak, amennyit befizetnek.
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A pártfüggetlen
polgármester

pártolja a határon
átívelõ

együttmûködést

A lakosság zöme
református



lyukán, mindig volt valahol valamilyen fehér
petty. Itt laktam én is hét esztendeig, a szénás
színben. Harmincnyolc hónapot voltam kato-
na, de akkor már, ha visszajöttem, a nagyszo-
bában aludtam. Emlékszem a nagy faliórára és
a zöld cserépkályhára. Nem is cseléd voltam
én, hisz’ akkor vágtam kenyeret, amikor akar-
tam, és akkor ittam, amikor jólesett. Aztán be-
hívtak katonának, és ha szabadságra jöttem,
akkor már fent a házban aludtam.

A házvége – megosztva – éléskamraként és
mezõgazdasági eszközraktárként szolgál. Lát-
ható benne gabonatároló, háztartási eszkö-
zök, szerszámok. A kamrán keresztül jutok a
raktárba, a házigazda és a hazalátogató öreg
cseléd az udvar felõli ajtón érkezik.

H
áromnapos Õszirózsa Fesztivált
tartottak Bojton, ebben az egy-
kor gazdag bihari kis faluban.
Évtizedek óta ez volt az elsõ
ilyen nagy rendezvény, amely

megmozgatta a település apraját-nagyját. A
második nap érkeztünk, ahol már a falu hatá-
rában felöltöztetett szalmabábu várt a lábához
helyezett butykossal, utalva arra, hogy étel-
italban itt nem lesz hiány.

A berettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekar éb-
resztette a falut, és a galambdúcos bojti portán
fogadták a Bakator zenekar muzsikájára érke-
zõket, ahol mustrálhatták a Bihari Népmûvé-
szeti Egyesület tagjainak portékáit. Vass Mária
polgármester köszöntötte a megjelenteket,
majd felsorolta azokat az ismert embereket,
akik szívükön viselték Bojt sorsát: Diószegi Sá-
muel lelkész, botanikus, Bihari Nagy Lajos ha-
ditudósító, tanító és Gulyás Pál költõ, aki sze-
rint „nem lehet Biharbojtot elfelejteni…”. Egy-
perces néma felállással tisztelegtek a közel-
múltban elhunyt Berényi József tiszteletes em-
léke elõtt, aki több mint harminc esztendõt
szolgált a faluban. – Jó, hogy van egy hely,
ahová minden alkalommal hazajöhetünk –
mondta a polgármester, majd felcsendült a
165. zsoltár: „Itt van az Isten köztünk…” Az Is-
ten valóban alászállt erre a néhány órára, csak
a falu lelkészét nem láttam sehol, és a temp-
lom ajtaja is zárva volt, hiába nyitogatták a fa-
lut járó elszármazottak.

A legidõsebb bojti elszármazott, az 1913-
ban született Lakatos Imre ellátogatott abba az
Ady utcai házba, ahol hat évet dolgozott cse-
lédként, de katonakorában is visszajárt. Az
1912-ben épült porta minden szegletére em-
lékezik.

– A dédapád építette ezt a házat, meg az
apósa, Csizmadia János – mondta a ház tulaj-
donosának, Lakatos Ferencnek. – Igen, itt állt
a kút az udvaron, a kolonca az utcára nézett.
Az istállóban négy bornyú volt. Volt egy tarka
ló is. 1930-ban ellett. Gacsos lábú nóniusz
volt. Úgy állt a lába, mint a kard. Mindig pety-
tyes csikót hozott a világra, orrlyukán, segge

szomszédoló
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Nem érezte magát
cselédnek

VISSZATÉRT A SZÁZESZTENDÕS BOJTI LEGÉNY

Lakatos Imre
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– Látjátok ezeket a rekeszeket? Az elsõ fiók
volt a zabos, aztán az árpás, majd két rozsos.
Tizenhat esztendõsen ide hordtam az elsõ
zsák búzát. Az aratásból is kivettem a részem.
Az elõttem járónak 85-ös kaszája volt, a mel-
lettem levõ 75-össel haladt. Többet fogtunk,
de a nagyapád úgy intézte, hogy egyformának
tûnjön.

A régi képeket vizsgálva már fel kellett ten-
nie a szemüveget.

– Ez a dédapád, 1941. január 31-én temet-
tük. Józan állapotban fukar volt, ha kértél tõ-
le 20 fillért, rávágta, hogy „lófászt”. Dédanyád
regényolvasó asszony volt, de a férfiak úgy ká-
romkodtak, mint a „zöld katona”.

– Az volt a szava járásuk – mondja nevetve
a házigazda –, hogy mindegy, miképpen em-
legetjük az Istent, csak emlegessük!

– Templomba eljártam Bojton, de már Deb-
recenben nem. Istenfélõ sosem voltam. Jó
emberek voltak az õseid, ha valaki szükséget

szenvedett valamiben és betért ide, nem tá-
vozhatott üres kézzel. Már a lányom is meg-
volt, amikor utoljára találkoztam nagyapáddal.
Mit adott a Jóisten, a szomszéd Lakatos Gyu-
lának volt a lakodalma. Üres ágyfák fogadtak.
Panaszkodott is, hogy még az sincs, amivel
betakarózzanak. Nagyapád, akinek akkor még
volt egy csikója meg négy tehene, háborgott,
hogy „ezek” (a kommunisták) mindent akar-
nak, de õ nem ad semmit. Mondtam neki,
hogy ne tegye, mert ezek úgy kicsesznek ma-
gával, hogy sírva néz utána…

– Imre bátyám – teszi fel a kérdést helyet-
tem a házigazda –, maga olyan sok rendszer-
ben élt, melyikben érezte magát a legjobban? 

– A Horthy-rendszer volt a legjobb. Ebben a
kis fatornyos faluban nem volt szegény ember.
Aki szegény volt, a maga szegénye volt. Olyan
suszterunk volt, aki négy segéddel dolgozott.
Nem borotválkozott otthon a parasztember, el-
járt hetente kétszer a borbélyhoz, megtehette,
hisz hatan ûzték ezt a mesterséget. Persze, az-
óta nagyot fordult a világ kereke… Három fi-
am van, két lányom, hét unokám, öt déduno-
kám. Fáradtságot nem érzek.

Este aztán ránk szakadt a csend, de reggel
korán ébredt a falu. Megelevenedett a galamb-
dúcos porta, nagy volt a sürgés-forgás. Indult
a természetjáró túra a bojti Nagyrétre, sorra
gyulladtak a tüzek a bográcsok alatt. Készült
itt pandúr gulyás, csirkepörkölt és ki tudja, mi
minden. Nekünk már menni kellett, de a ven-
dégek csak jöttek, jöttek, egymást érték az au-
tók. Talán õk is úgy távoznak, ahogy a közel
száz esztendõs egykori bojti legény: „Mintha
csak hazajöttem volna…”

| Kocsis Csaba

Százéves volt
tavaly a ház,

Lakatos Imre az
idén tölti a
századikat

A képen 
az egykori gazda,

a dédunokáé
ma a ház



Puszi úr, a két árva
meg a temetõ

Szilágyi Perjési Katalin névjegye
1965-ben születtem Nagyváradon, családommal 1990-ben
költöztem a Szeged melletti Algyõre. Tíz éve kezdtem el írni,
ám az íráshoz való viszonyomat nagyban meghatározta
a tény, hogy kicsiny korom óta naplót írok. Ez kedves
elfoglaltságom a mai napig is. Fõként prózák, novellák,
karcolatok születnek tollamból, ám nagyjából egy éve
verseket is írogatok, még csak a fióknak.

Az évek során több pályázaton megmérettem magam,
rendszeresen jelennek meg írásaim többek között a rétsági
Spangár András Irodalmi Kör antológiájában, a Garbo Kiadó,
a Sikoly mûvészeti magazin kiadványaiban, a Várad
kulturális folyóiratban. Internetes irodalmi portálokon is
olvasható vagyok, a Tollal.hu, az Irodalmi Jelen, az Irodalmi
Rádió oldalain. Alapító tagja vagyok az Algyõi Tollforgatók
Körének, 2010-ben Algyõ Nagyközség Alkotói Díjjal
jutalmazott.

Önkormányzati támogatással jelent meg 2011-ben
Aranykalitka címmel a XX. századi Nagyvárad életét
bemutató levélregényem, 2012-ben pedig Mackó Úr repülni
akar címmel novelláskötetet adtam ki.

lektûr
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M
ég a háború elõtt történt, hogy
Rezsõ bácsi, Puszi úr édesapja,
már jóval túl élete delén, betár-
sult Salamon úr mellé az
Aranysárkány nevû kocsmába.

Sokan bolondságnak tartották kocsmát venni
a temetõkert közelében, de Salamon Ármint
sem ejtették a feje lágyára, mikor megvette a
rozoga épületet. Fél éven belül kicsinosította,
új berendezést és pultot csináltatott, kis aszta-
lokat tett az utca felõl, az udvaron meghagyta
a lonc befutotta öreg pergolát, és láss csodát,
hamarosan felfuttatta a forgalmat. A bejárat
feletti elaggott cégtáblán öreg sárkány kémlel-
te a kisvárosi eget, aranya patinává kopott,
ám betûi büszkén hirdették, sört, bort és pálin-
kát kínál a kiszáradt torkoknak.

A közeli temetõ foghíjas kerítésén öreg fü-
zek könyököltek, ciprusok meredtek vádlón
ujjként az égre, ám ez lényegesen nem befo-
lyásolta a kocsma törzsközönségének lelkiálla-
potát. Bizony, rövid idõn belül bebizonyoso-
dott, Salamon Ármin és Rezsõ bácsi jól gon-
dolkodott, sokan betértek a temetõbõl egy bú-
felejtõre a szomorú esemény után, bár egyszer
az ellenkezõje is megesett.

Az történt, hogy Bubánszki úr, aki félállás-
ban kommunista volt, még temetés elõtt belé-
pett egy szíverõsítõre, mert meghalt az anyó-
sa, és ezt az újságot szerette volna megoszta-
ni Rezsõ bácsival. A megboldogultat ismerte a
fél város, ritka szekáns teremtés volt, ehhez
képest a kocsma törzsközönsége melegen gra-
tulált a hír hallatán, és egyöntetûen megállapí-
tották, ideje volt már, hogy elpatkoljon a vén
boszorkány. Megvolt a temetés, aztán estére,
mire nyugovóra tért a ház, Bubánszki úr dö-
römbölést hallott. Álmosságtól vaksin nyitott
ajtót, és rémülten felkiáltott: Jesszus, visszajött
a mama! Összeszaladt a ház, de kiderült, csak
a megboldogult ikertestvére érkezett meg
Pélpusztáról, aki lekéste a temetést.

Innentõl fogva Bubánszki úr törzsvendég lett
az Aranysárkányban, álmatlanságát frissen csa-
polt sörrel orvosolta, unikummal bélelve. Ami-
re Salamon Ármin azt mondta, ez olyan, mint-
ha valaki tortát enne húslevessel, mert köztudo-
mású, hogy mind a kettõ isteni, de keverni nem
tanácsos.

Teltek az évek, aztán Puszi úr édesapja is
felköltözött a mennyei söntésbe csaposnak, és
mindenki természetesnek vette, hogy fia veszi
át a helyét. Nehéz, háborús idõk jártak, meg-
csappant a kocsma közönsége is, ezért Sala-
mon Ármin kitalálta, csábító, fehér asszonyka-
rokkal csalogatja be a hétköznapokba belefá-
radt férfinépet.

Egy napon rézvörös hajú, ibolyaszemû
asszony koppantotta le kissé kopott bõröndje-
it a söntés elõtt; nagyot szusszant, körbené-
zett, és azt mondta, igazán levakarhatná vala-
ki a légyszart az ablakokról, alig lehet kilátni.
Így került az Aranysárkányba Hankó Malvina,
aki Felvidékrõl utazott idáig, hogy megszépít-
se a kocsma, a tulajdonosok és a búfelejtõk
életének hétköznapjait. Rövid idõn belül egé-
szen szépen berendezkedett a padlásszobá-
ban, otthonosan dirigált Puszi úrnak, és nem
akadt emberfia, aki ellent mondott volna neki.

Érkezése egész lavinát indított el, a tisztá-
ra sikált ablakok új függönyöket kaptak, va-
salt terítõ került az asztalokra, és tilos volt a
padlóra köpni. Ezek után már senkit sem le-
pett meg, amikor két nap után Salamon úr is



új nyakkendõt kötött. A forgalom megnõtt,
sokan csak azért tértek be, hogy Hankó
Malvina kék szemébe nézzenek, karjának re-
megõ teltségét lessék, amikor a sört csapol-
ja, vagy kezének együtt érzõ simítását érez-
zék vállukon egy-egy temetés után.

Békességben teltek a napok, de semmi sem
tart örökké (ahogy a komáromi cserepes mon-
dotta, amikor másodnap ledõlt az új kályha),
mert a háború beleköpött a levesbe.

Egy este, zárás elõtt Bubánszki elvtárs verte
meg az ablakot, és figyelmeztette Salamon Ár-
mint, jobb lesz búvóhelyet keresni vagy meg-
szökni, mert rossz világ jön a más vallásúakra.
Rövid tanácskozás után Puszi úr javaslatára
Salamon úr döntött. Egyedülállóként össze-
szedte kis culibuliját egy kézitáskába, és felköl-
tözött egy rejtekkamrába a padlásra. Kicsit
füstös és szûkös volt a hely ott a kémény
szomszédságában, barnapiros oldalasok és
sonkák merengtek a szegen, de jelentõsen
enyhített a helyzeten Hankó Malvina gondos-
kodása, aki naponta háromszor meleg étellel
és jó szóval látta el.

Puszi úr egy hétig panaszolta fûnek-fának,
üzlettársa mily csúfosan lépett le a bevétellel,
itt hagyva õt nyakig adósságban, Hankó Mal-
vina meg a kofáknak újságolta a piacon szöké-
se történetét. Hiába, nincs jobb hírvivõ az asz-
szonyoknál és a részegeknél.

Elég az hozzá, hogy nem keresték többé
Salamon Ármint, viszont égre-földre kutatták
pár hónap múlva Szedlacsek Pepit, aki fûtõ és
mindenes volt a nyilas pártházban. De addig
történt pár dolog.

Hankó Malvina látogatásai testben-lélekben
megerõsítették Salamon urat, vigasztaló szava
és keze elsimogatta a rémeket. Megnyitotta
szívét és ágyát az üldözött elõtt, és ebben az
sem gátolta, hogy akkoriban Salamon Ármin
kora szerint bízvást apja lehetett volna. Ám
Hankó Malvina nagylelkûsége más irányába is
megmutatkozott.

Ekkor volt az, hogy a front közeledtével
Szedlacsek Pepi, ki Puszi úr édes unokatestvére
volt anyai ágon, és mindenesként a nyilas párt-
házban ügyködött, egy reggel, még nyitás elõtt,
bebocsátásért könyörgött. Puszi úr és Malvina
meghallgatta, majd rövid tanácskozás után be-
rakták Salamon Ármin mellé a kamrába.

Mit csináltak ott õk ketten addig a pár hó-
napig, míg köröttük dúlt az õrület, emberfia
meg nem mondaná. Hankó Malvina igazságo-
san megosztva erejét és ölelését, egyformán
etette és ápolta a két bujdosót egészen addig,
amíg Salamon Árminnak egy éjszaka hamis
papírokkal sikerült az óhazába menekülnie.

Közeledett a front, és Hankó Malvina is
megvívta addigra a maga csatáját, mert két hó-
napra rá, hogy Szedlacsek Pepi Nyugatra szö-
kött, Puszi úr kezei között félig kivérezve ikrek-
nek adott életet. Kék szemekkel hunyorgott a
leányka, szája kiköpött Szedlacsek, a kisfiú kis-
sé elálló fülei meg Salamon Ármint idézték.

Ám ez mind nem fontos, mert Hankó Mal-
vina sajnálatos halála után Puszi úr sajátjaiként
szerette és nevelte õket.

Tudják, ott az Aranysárkányban, a temetõ-
kert mellett.

| Szilágyi Perjési Katalin
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a külvárosi társasághoz. A professzor édes-
anyja (Kovács Enikõ) fogadja be, ahol ismét
találkozik a tanárral. A váradiak elõ-
adása meglepéssel is szolgál, de ezt
nem célszerû elárulni. A történetben

Kedves hagyományt honosít meg a nagyvá-
radi Szigligeti Színház: a székeken mézeska-
lács szív várja a nézõket, a szilveszteri elõadás
után pezsgõt szolgálnak fel, hogy a közönség
és a mûvészek együtt köszöntsék az új évet. A
nézõtéren szó szerint egy gombostût sem le-
het leejteni az óév utolsó óráiban, az állóhe-
lyek is elkeltek. A váradiak körében divat a
színházban búcsúztatni az esztendõt. A höl-
gyek közül többen kisestélyiben jelentek meg
a pompás épületben.

A társulat Lerner–Loewe világszerte játszott
musicalje, a My Fair Lady bemutatójával bú-
csúztatta 2012-t. Réthly Attila budapesti ren-
dezõ új fordításban állította színpadra a virág-
áruslány történetét. Varró Dániel költõ, dra-
maturg, mûfordító szellemesen emelte be a
flaszter beszédstílusát a fordításba. A My Fair
Lady alapja G. B. Shaw Pygmalion címû
színmûve, melynek zenés változatát a Broad-
way-n mutatták be az 50-es években. Ez ke-
rült a filmvászonra és vált világhírûvé Audrey
Hepburn és Rex Harrison fõszereplésével.

Eliza, a virágárus lány (Vindis Andrea/Pitz
Melinda) szép otthonról, jó ételekrõl és a sze-
relemrõl álmodozik. Önkéntelenül kihallgatja
Higgins professzor (Kardos M. Róbert) és
Pickering ezredes (Dobos Imre) beszélgetését,
hogy az irodalmi nyelv ismeretével, a szép be-
széddel hercegnõt faraghat a külvárosi lány-
ból. Eliza elmegy megtanulni szépen beszélni
a professzorhoz, aki kegyetlenül megdolgoz-
tatja a lányt, de munkájukat siker koronázza:
a nagykövet estélyén mindenki hercegnõnek
véli a világárust. A szerelem is fellobban kette-
jük között, és a lány nemcsak beszélni tanult
meg, de értékelni is önmagát, ezért új életet
próbál kezdeni. Rájön, hogy már nem tartozik

kultúra
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Szilveszter
a My Fair Ladyvel
Zenés-táncos produkcióval
köszöntötte a Szigligeti Színház az új
esztendõt és a nézõket.
A My Fair Lady címû világhírû musicalt
budapesti vendégmûvész,
Réthly Attila rendezte.

Pitz Melinda
(a háttérben

Kardos M. Róbert,
Dobos Imre)

Kardos M. Róbert,
Kovács Enikõ, Pitz
Melinda, Varga
Balázs, Dobos Imre



Nagyváradi Szigligeti Színház

16., szerda 19 óra, Szigligeti Színház: My
Fair Lady;
17., csütörtök 19 óra, Árkádia színpad:
Tûzoltó;
18., péntek 19 óra, Nagyszalonta:
Tûzoltó;
19., szombat 17 óra, Szigligeti Színház: A
sevillai borbély, Tanay Emil-bérlet;
20., vasárnap 17 óra, Szigligeti Színház: A
sevillai borbély, Bessenyei György-bérlet;
25., péntek 13 óra, a Filharmónia terme:
A dzsungel könyve;

A Nagyváradi Szigligeti Színház a Bihar Megyei Tanács által
fenntartott közintézmény. A jegypénztár nyitvatartási ideje: keddtõl
péntekig 11–13 és 17–19 óra között, valamint egy órával
az elõadások elõtt. Tel.: 0259/401-140. Közönségszervezés:
szervezok@szigligeti.ro, szigligetiszervezok@yahoo.com,
0359/808-401. On-line jegyvásárlás és bõvebb információ
az elõadásokról: www.szigligeti.ro.
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szerepel még Doolittle, a szemetes, Eli-
za apja (Hajdu Géza) és a Freddie nevû
fiatalember (Varga Balázs), aki fülig be-

leszeret a dámává lett Elizába.
A rendezõ áthelyezte a történetet a XX. szá-

zad elejérõl a XXI. századba, s mintegy jelzi,
hogy a megváltozott világban, az emberek, a vi-
selkedésformák, az osztálykülönbségek, az er-

kölcsi normák változhatnak, de az érzelmek, a
kapcsolatok maradnak a régiek. A rendezõ el-
képzelése közelebb áll az eredeti színdarabhoz,
mint az amerikai musicalhez, de megõrzi a mû-
faj sajátosságait. A zene, a tánc, a színészek re-
mek játéka feledteti, hogy nem olyan pompá-
sak a díszletek, és a ruhák sem olyan elegánsak.

| (simon)

Csatlós Lóránt,
Hajdu Géza, Varga

Balázs

Programajánló januárra
27., vasárnap 19 óra, Árkádia színpad:
Tûzoltó;
29., kedd 17 óra, Szigligeti Színház: A
dzsungel könyve, Juhász Gyula-bérlet.

Nagyvárad Táncegyüttes

13., vasárnap 19 óra, Szigligeti Színház:
Fekete Sáfrán.

Lilliput Társulat

17., csütörtök 11 óra, Árkádia színpad:
Csipkerózsika;
26., szombat 10 óra, Árkádia színpad:
Csipkerózsika;
28., hétfõ 10 óra, a bábszínház kisterme:
Csipkerózsika;
29., kedd 10 óra, a bábszínház kisterme:
Csipkerózsika.



Jobb ttalp:
1. Nagyagy
2. Homloküregek
3. Kisagy
4. Agyalapi mirigy
5. Halánték
6. Orr
7. Nyakszirt, tarkó
8. Szem (bal)
9. Fül (bal)

11. Váll, csuklyásizom
(jobb)

12. Pajzsmirigy
13. Mellékpajzsmirigy
14. Tüdõ, hörgõk

(jobb)
15. Gyomor

16. Patkóbél
17. Hasnyálmirigy
18. Máj
19. Epehólyag
21. Mellékvese (jobb)
22. Vese (jobb)
23. Húgyvezeték
24. Húgyhólyag
25. Vékonybél               
26. Vakbél
27. Vakbél
28. Felszálló vastag-

bél
29. Haránt vastagbél
36. Ivarmirigyek köz-

pontja
53. Nyakcsigolyák 

Bal ttalp:
1. Nagyagy
2. Homloküregek
3. Kisagy
4. Agyalapi mirigy
5. Halánték
6. Orr
7. Nyakszirt, tarkó
8. Szem (jobb)
9. Fül (jobb)

11. Váll, csuklyásizom
(jobb)

12. Pajzsmirigy
13. Mellékpajzsmirigy
14. Tüdõ, hörgõk

(bal)
15. Gyomor

16. Patkóbél
17. Hasnyálmirigy
21. Mellékvese (bal)
22. Vese (bal)
23. Húgyvezeték
24. Húgyhólyag
25. Vékonybél
29. Haránt vastagbél
31. Leszálló

vastagbél
32. Végbél
33. Végbélnyílás
34. Szív
35. Lép
36. Ivarmirigyek

központja
53. Nyakcsigolyák

életmód
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A masszõr kiválasztásánál érdemes ismerõ-
seink véleményére hagyatkozni, akik tapaszta-
lataik alapján ajánlhatják a szakembert. Sajnos
az újság-, illetve internetes hirdetések kevésbé
megbízhatóak, sok esetben szexuális szolgálta-
tásokat hirdetnek „masszázs” címszó alatt. Ha
ismeretségi körünkben nem tudnak masszõrt
ajánlani, érdemes szalonban próbálkozunk, hi-
szen ott láthatjuk, megfelelõek-e a higiénés kö-
vetelmények, általában a különféle masszázstí-
pusok idõtartamát és árát is. Fontos tudni,

hogy például magas vérnyomás, daganatos
vagy bõrbetegségek, lázas, gyulladásos állapo-
tok idején ellenjavallt a masszázs alkalmazása.

A talpmasszázs

A talpmasszázs kínai eredetû módszer,
alapelve, hogy a talpon illetve a lábfejen meg-
találhatók a test szerveinek megfelelõ zónák,
és ezeket a zónákat masszírozva jótékony ha-
tást gyakorolhatunk a szervekre, ezzel segítve
a szervezet energiaáramlásának helyreállítá-
sát. Viszonylag kevés ellenjavallata van: daga-
natos betegségek, veszélyeztetett terhesség,
gyulladt láb vagy gombás fertõzés esetén kerü-
lendõ a talpmasszázs alkalmazása.

Az elsõ alkalmakat követõen számíthatunk
negatív hatásokra, például egyes tünetek fel-
erõsödésére, ezek azonban a kezelések folyta-
tása során csillapulnak, és közérzetünk javulá-
sára számíthatunk. Amennyiben valamelyik
relfexzóna huzamosabb ideig érzékeny marad,
érdemes orvoshoz fordulni, a talp jelzései se-
gíthetnek valamilyen baj korai felismerésében.

A talpmasszázshoz általában valamilyen zsí-
rosabb krémet használnak, amely nehezebben
ivódik be a bõrbe, a páciens részérõl mindösz-
sze tiszta lábakra van szükség. A kezelések so-
rán általában elõször feltérképezik a talp érzé-
keny pontjait, és ezek függvényében folytatják
annak masszírozását. A talpmasszázs egyéb-
ként egészséges embereknek is ajánlott, meg-
elõzésre, egészségmegõrzésre egyaránt hasz-
nálható.

| F. N. L.

Lazítás testnek-léleknek –
a masszázs (1.)
Egyre több kozmetikai szalon
szolgáltatásai között szerepelnek
különféle masszázstípusok,
leggyakrabban a relaxáló (lazító),
a narancsbõr elleni (anticellulitisz),
a nyirokmasszázs és a talpmasszázs
tûnik fel a kínálatban, de számtalan
más fajtájáról is hallhatunk.
A masszázst alkalmazhatják például
rehabilitációs kezelések részeként,
sportolókon, de egészséges ember
részére is hasznos lehet, hiszen
a helyesen kivitelezett masszázs oldja
az izmok feszültségét, ezáltal az egész
szervezetre jótékony hatást gyakorol.



Az elsõ sporttánckurzus 2006 õszén indult
Major Arnold vezetésével, melyre akkor száznál
is több fiatal íratkozott be. Az Arny Dance
Táncstúdió égisze alatt, Major Arnold irányítá-
sával sajátította el a sporttáncok lépéseit Nagy-
szalonta egyik legügyesebb táncosa is,
Breczkó Yvette, aki lassan hét éve foglalkozik
sporttánccal. A tehetséges táncoslányt a ver-
senytáncok világáról kérdeztük, illetve arról,
hogy miért is annyira népszerû manapság a
sporttánc.

– Kérlek, mutatkozz be néhány mondat-
ban olvasóinknak!

– Tizenhét éves vagyok, a nagyszalontai
Arany János Elméleti Líceum XI. A osztályos
tanulója. Februárban lesz hét éve, hogy a sport-
tánc az életem részévé vált, azóta megállás nél-
kül foglalkozom vele, jelenleg D kategóriában
táncolok. Mostanáig összesen 40 versenyen
vettem részt, amibõl 20 alkalommal a dobogón
végeztem.

– Milyen indíttatásból kezdtél táncolni?
– A legelsõ táncórára a barátnõmmel men-

tem el, nagyon régóta unszolt, hogy próbáljam
ki. Aztán úgy döntöttem, hogy még elmegyek
egy párszor, végül aztán annyira megszerettem,
hogy nem tudnám elképzelni az életemet a
mindennapi edzések és a hétvégi versenyek
nélkül.

– Mennyire drága ez a sportág? Mindenki
számára megfizethetõ?

– Sokan luxussportnak nevezik, ugyanis va-
lóban nem olcsó. A ruháink és a cipõink ára
együttvéve olykor meghaladja a 1500–2000
lejt is, és ezek nem is a legdrágábbak. Egy tán-
coslánynak minimum 5-6 fellépõ ruhája és 4-5
pár speciális tánccipõje van. Az edzések sem

életmód

Sporttánc, az elegancia
világa

olcsók, havonta többször is megyünk külön-
órákra a gyorsabb fejlõdés és az információ-
szerzés érdekében.

– Elsõsorban kiknek ajánlott a sporttánc?
– A tánc egyaránt ajánlott a lányoknak és a

fiúknak, mivel felszabadít, kikapcsol, és egy
olyan társaságba, olyan világba vezet be, ahol
megtanulhatjuk az eleganciát és a tiszteletet. Ál-
talában 4-5 éves kortól ajánlott elkezdeni ezt a
mozgásformát.

– Te mit szeretsz a sporttáncban a legjob-
ban?

– Talán azt szeretem benne a legjobban,
hogy a táncban önmagam lehetek, és azt tehe-
tem, amit igazából szeretek. Teljesen oda tudok
rá figyelni, van lehetõség tovább fejlõdni ebben
a sportban, és tudok arra törekedni, hogy mi-
nél jobban csináljam. Véleményem szerint min-
den sportoló büszke lehet rá, ha az általa vá-
lasztott sportágban, munkája gyümölcseként,
felállhat a dobogó legmagasabb fokára, termé-
szetesen ez is nagyban motivál.

– A jövõben is szeretnél sporttánccal fog-
lalkozni?

– Igen, szeretném folytatni a táncot, ha meg-
tehetem, akkor táncosként, de nagyon szeret-
nék edzõ és versenybíró lenni.

| Balázs Anita
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Nagyszalonta fiataljai számára az egyik
legnépszerûbb idõtöltés kétségkívül
a sporttánc; kortól, nemtõl függetlenül
számos rajongója van ennek
a mozgásformának, amely immár több
éve a hajdúvárosban is elérhetõ.



Románia sportnagykövete

Elõször rendezték meg Romániában a leg-
rangosabb európai vízilabdakupa, a Bajnokok
Ligája fináléját (köszönet illeti érte a városveze-
tés mellett az Európai Úszószövetség váradi
származású igazgatóját, Szakadáti Lászlót),
amelyen a kontinens legjobb négy klubcsapata
mérte össze erejét. A világszínvonalú sportese-
ményre sajnos kevés váradi sportkedvelõ nyert
bebocsátást részben a hazai viszonylatban
igencsak borsos jegyárak miatt, ám a Pece-
parti Párizs neve bekerült a sportévkönyvekbe.

Egy kisebb Guinness-rekord tanúi is lehettek
a bihari sportkedvelõk, ugyanis május 11-én
két európai kupadöntõt rendeztek Nagyvára-
don. A nõi kézilabda EHF-kupa finalistái, a Zi-
lahi KC és az orosz Lada Togliatti az Antonio
Alexe Sportcsarnokban, míg a vízilabda BL
legjobbjai, a magyarokkal felálló olasz Pro
Recco és a horvát Primorje Rijeka az olimpia
uszodában csatázott. Csak halkan tehetnék
hozzá, mi lenne, ha egy európai szintû stadion-
ja és sportcsarnoka is lenne a városnak?

A vízilabda éve volt

Ami a csapatsportágakat illeti, nem érheti
panasz a vízilabdát, hiszen a VSK-Digi férficsa-
pata sorozatban hatodszor lesz Románia leg-
jobbja, míg a Körös SK nõi együttese a hazai él-
vonal elsõ bajnokcsapataként vonult be a sport-
történelembe. Mindkét együttes a Román Ku-
pát is elhódította, ráadásul a férfiak már a Baj-
nokok Ligája csoportkörében is próbára tehetik
erejüket. Az utánpótlás-nevelést sem illetheti ki-
fogás, hiszen a Körös Sportklub négy tagja

Sportsikerek szempontjából nem lehet pa-
nasz a 2012-es esztendõre, ám az eredmé-
nyek mégsem ütötték meg az egy évvel koráb-
bi mércét, amikor is junior szinten elért világ-
és Európa-bajnoki atlétikai és cselgáncsgyõzel-
mek révén vált ismertté a bihari sport. A tava-
lyi év nemcsak a sikerek miatt marad emléke-
zetes. Az elismert és közkedvelt klubvezetõ és
edzõ, Vancea Pál (Románia elsõ hagyomá-
nyoskarate-világbajnoka) tragikus halála meg-
rendülést váltott ki a sportemberek és a sport-
kedvelõk között egyaránt. A bihari sport sze-
gényebb lett Vancea mester távozásával.

sport
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Emlékezetes évet zárt
a Bihar megyei sport
A londoni olimpia jegyében telt
a 2012-es év a Bihar megyei
sportéletben. A földkerekség
legrangosabb sporteseményén hat
váradi versenyzõnek (öt vízi-
labdázónak és egy cselgáncsozónak)
szoríthattak a megyei sportkedvelõk,
ám mégsem az olimpia számít
a tavalyi év váradi és Bihar megyei
sporteseményének, hanem
a vízilabda Bajnokok Ligájának
négyes döntõje május közepén
a Ioan Alexandrescu Uszodában.

Bihar megye
legjobb sportolói

Váradiak
bevonulása
a londoni
olimpiai
stadionba



A Bihar Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság által a 2012-es év
eredményei alapján elkészített sportrangsorok:

A nem olimpiai sportágakban: 1. Aurelian Fleisz és Iulian Surlã
(hagyományos cselgáncs), Eszenyei Péter és Jakab István (tradicio-
nális wushu, Gold Dragon SK, edzõ Gozner Rómeó), 3. Marius Ilaº
(kyokushin karate, Nagyváradi ESK, edzõ Harris Wallmen). Különdí-
jas: Sarkadi Attila (wushu, Gold Dragon SK), Viviana Chirilã és Car-
men Pelle (kyokushin karate, ESK), Noaghi Evelyn (tékvandó, West
Team SK, edzõ Ruszkai Hajnalka), Andreea Ganea (tékvandó, King
Do-Lions SK, edzõ Tulkos Rómeó).

Az olimpiai sportágakban: 1. Kádár Kálmán, Nicolae Diaconu,
Andrei Buºilã, Mihnea Chioveanu és Alexandru Ghiban vízilabdázók
(VSK-Digi), illetve Dan Fâºie cselgáncsozó (VSK-Liberty SK, edzõ Emil
Morar), 2. Larisa Alexandra Florian, 3. Lorena Podelenczki (mindket-
ten Bihorul Sportiskola-Liberty SK, edzõk Aurelian Fleisz és Alexand-
ru Goncearenco). Különdíjas: Cornelia Deac (atlétika, ESK, edzõ Vir-
gil Preda) – alig öt centiméterrel maradt el az olimpián való részvé-
teltõl –, Francesca Pop (sportlövészet, ESK, Vasile Leþ), Körözsi Dori-
na (atlétika, Körös SK, Kádas Károly), Denis Mititelu, Adrian Merge,
Ioana Matei (mindhárman cselgáncs, VSK-Liberty, Emil Morar).
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(egyikük idõközben a Bukaresti Dinamóhoz iga-
zolt) részt vett az ausztráliai Perth-ben a junior
(U18) világbajnokságon, ahol hatodik lett a ro-
mán válogatottal. A habot a tortán mégis az öt
felnõtt játékos (Kádár Kálmán, Nicolae Diaco-
nu, Alexandru Ghiban, Mihnea Chioveanu és
Andrei Buºilã) olimpia részvétele jelenti.

Kosárlabda-csoda

A legnagyobb elõrelépést a férfi kosárlabda-
csapat érte el, amely ötödik helyen zárta a
2011–2012-es bajnokságot, mi több, az új
idényben minden várakozást felülmúlva, cso-
dálatos sorozatot maga mögött tudva a tabella
elsõ helyén fejezte be az õszi évadot. Cristian
Achim edzõ együttese nemcsak eredménye-
sen, hanem látványosan is szerepel a román
élvonalban, s nem csoda, hogy szinte mindig
telt ház elõtt lép pályára az Antonio Alexe
Sportcsarnokban. Fordított a helyzet a nõi csa-
patnál, amely csupán juniorokra alapoz a baj-
nokságban, így a rangsor utolsó helyét foglalja
el, ráadásul vajmi kevés esélye van rá, hogy
mérkõzést nyerjen a 2012–2013-as idényben.

Több kell a sikerhez

A kézilabdázók csalódást okoztak az õszi
idényben, hiszen minden tétmeccsüket elveszí-
tették, így csekély esélyük maradt rá, hogy az él-
vonalba jutásra reményt adó elsõ két hely egyi-
kén végezzenek másodosztályú csoportjukban.

A férfi röplabdázók pénzhiány miatt voltak
kénytelenek lemondani az osztályozón kihar-
colt élvonalbeli tagságról (ilyen még nem fordult
elõ a román röplabda történetében!), ráadásul
az új idény kezdete elõtt alig pár nappal vált
csak biztossá, hogy a másodosztályban folytat-
hatják. A kivétel nélkül helybéli játékosokból ál-
ló csapat, amely két alapemberét is elveszítette
2012 nyarán, egyetlen vereséggel, listavezetõ-
ként zárta a másodosztály nyugati csoportjának
õszi fordulóit. Remény van rá, hogy ismét az él-
vonal kapujába kerüljön a gárda, kérdés, lesz-e
pénz, hogy át is tudja lépni a küszöböt.

A végére maradt a labdarúgás, hiszen a Bi-
har FC másodosztálybeli szereplése harmat-
gyengére sikerült, így csak a csoda viheti az él-

vonalba a piros-kék együttest. A szurkolók
azért még reménykednek, s bíznak benne, ta-
vasszal ismét több ezres közönség foglal majd
helyet a Bodola Gyula Stadionban megrende-
zendõ mérkõzéseken.

Nemzetközi elismerések

Az egyéni sportágakban nem volt hiány ér-
tékes sikerekben, a cselgáncsozók (Dan Fâºie
a londoni olimpián lépett tatamira), a tékvan-
dózók, a karatékák és a lábteniszezõk is dobo-
góra álltak a hazai és nemzetközi megmérette-
téseken. Újdonság egy keleti harcmûvészeti
ág, a wushu térnyerése, amelynek váradi kép-
viselõi világbajnoki érmeket szereztek. Érthetõ
módon a megyei sport- és ifjúsági igazgatóság
nem érmet szerzõ sportolót, hanem az ötkari-
kás játékokon Váradot képviselõ hat sportem-
bert helyezte a legjobbak rangsorának élére.

A 2013-as esztendõ új kihívásokkal vár a
sportolókra, egyszersmind új reményeket ad rá,
hogy jobb és értékesebb eredmények röpítik
majd a világba Nagyvárad és Bihar megye nevét.

| Hajdu Attila

A bihari sport
emlékezetes

pillanata: egy
napon két

európai
kupadöntõ

házigazdája volt
Nagyvárad

Ez csapatmunka
volt, vallják a férfi

kosárlabdázók



kultúra
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M
ielõtt e kérdésre válaszolnék,
visszalépek a kezdet kezdeté-
hez. Miként keletkezett a bor-
zad, megborzad ige, s az ebbõl
képzett borzasztó, borzalmas

melléknév? Eredetük a brr hangutánzó indu-
latszóhoz vezethetõ vissza, amellyel az embe-
rek fázlódásukat, máskor irtózásukat fejezik ki:
Brr, de fázom! Brr, de csúf!

Mindkét eset közös eleme, hogy e hangcso-
porttal kellemetlen, rossz érzésünket, vélemé-
nyünket fejezzük ki. Ha egy dolog vagy ese-
mény borzasztó, arról az is elmondható, hogy
borzalmat, rémületet kelt, más esetben ször-
nyû, de lehet nagymértékû is. Ám semmiképp
sem társítható kellemes, helyeslõ, biztató té-
nyekhez, jelenségekhez.

Olvasóimat arra
kérem, hogy ezután ne
mondják valakirõl, valami-
rõl, hogy borzasztóan szép! Ehelyett válassza-
nak az igen, igen-igen, nagyon, fölöttébb s a
hasonló értelmû jelzõk közül! A vonzó külsejû
leányzó nem lehet borzalmasan csinos, de a
feltûnõen, roppant, rendkívül csinosat meg-
csodáljuk. Lehetetlen, hogy a zenés mulatsá-
gon résztvevõ borzasztóan jól érezze magát,
ám egyetértek vele, ha a módfelett, szerfölött,
rendkívül, különösképpen határozószók közül
választ.

Halhatatlan nyelvvédõnk, Lõrincze Lajos fi-
gyelmeztetésével zárom a leírottakat: „Vigyáz-
ni kell a szavak helyes használatára!”

| Dánielisz Endre

A Nagyváradi Állami Filharmónia
mûsora
A koncerteket a filharmónia Bartók–Enescu
termében tartják, a bérletek érvényesek, je-
gyek a filharmónia székhelyén válthatók.
Január 10. és 11., 19 óra: Újévi hangver-
seny. Mûsoron: J. Strauss-, Csajkovszij-, El-
gar-, Milhaud-, Hacsaturján-, Loewe-, Rod-
gers-, Bernstein-, Iturralde-, Piazzolla-mûvek.
Vezényel Ilarion Ionescu (Galac), közremûkö-
dik Rémán Zoltán (szaxofon).
A bérletek a január 10-i koncertre érvényesek.
Január 17., 19 óra: Mûsoron: E. Grieg:
Peer Gynt (Három részlet az elsõ és második
szvitbõl); C. Saint-Saens: a-moll gordonka-
verseny op. 33.; P. I. Csajkovszkij: I., g-moll
szimfónia „Téli álmodozás” op. 13. Vezé-
nyel Petronius Negrescu, közremûködik
Petruº-Bölöni Áron (gordonka).
Január 24., 19 óra: Mûsoron: E. Chabrier:
Espana; E. Lalo: Spanyol szimfónia hegedûre
és zenekarra op. 21.; P. I. Csajkovszkij: Olasz
capriccio op 45.; Ny. Rimszkij-Korszakov:
Spanyol capriccio op. 34. Vezényel Romeo
Rîmbu, közremûködik Florin Paul (hegedû).

Január 31., 19 óra: Mûsoron: L. v. Bee-
thoven: II., D-dúr szimfónia op. 36.; H. Ber-
lioz: Harold Itáliában. Vezényel Jankó Zsolt,
közremûködik Máté Gyõzõ (mélyhegedû, Ma-
gyarország).
Február 7., 19 óra: Mûsoron: A. Pop:
Napforduló; F. Mendelsshon-Bartoldy: e-
moll hegedûverseny op. 64.; P. Hindemith:
Mathis der Maler. Vezényel Romeo Rîmbu,
közremûködik Remus Rîmbu (hegedû).

Lehet-é valaki
borzasztóan szép?



1643. január 4-én megszületett
Sir Isaac Newton

Az angol fizikus, matematikus, csillagász, fi-
lozófus és alkimista a modern történelem
egyik kiemelkedõ tudósa volt. Woolsthorpe-
by-Colsterworth-ben született, és Londonban
halt meg 1727. március 20-án. Korszakalko-
tó mûve a Philosophie Naturalis Principia
Mathematica (A természetfilozófia matema-
tikai alapelvei), 1687, melyben leírja az egye-
temes tömegvonzás, a gravitáció törvényét, s
megalapozta a klasszikus mechanika tudomá-
nyát. Megmutatta, hogy az égitestek és a Föl-
dön lévõ tárgyak mozgását ugyanazok a ter-
mészeti törvények határozzák meg. Törvényei
kiemelkedõ szerepet játszottak a tudományos
forradalomban és a heliocentrikus világkép el-
terjedésében. Optikai kutatásokat is végzett,
leírta a fény kettõs (részecske és hullám) ter-
mészetét, a matematikai analízis (differenciál-
és integrálszámítás) egyik megalkotója.

2013 éve január 6.
a háromkirályok ünnepe

A karácsonyi keresztény ünnepkör utolsó
napja a vízkereszt, más néven a háromkirá-
lyok vagy epifánia ünnep. A nyugati keresz-
ténység minden
évben ekkor emlé-
kezik meg a nap-
keleti bölcsekrõl
vagy a három ki-
rályról, akik a bet-
lehemi csillag út-
mutatása alapján
Júdeába mentek,
hogy a zsidók új-
szülött királyának
hódolatukat be-
mutassák. Gáspár,
Menyhért és Bol-
dizsár a nevük,
egyszerre, január
6-án van a név-
napjuk. A keleti
keresztény egyhá-
zak Jézusnak a
Jordán folyóban Keresztelõ Szent János által
való megkeresztelkedését ünneplik ekkor. Víz-
kereszt egyben a farsang kezdete.

A XII. században készült, a kölni dómban látható
Háromkirályok ereklyetartója a legenda szerint
a napkeleti bölcsek csontjait õrzi

évfordulók

Januári jeles napok
1639. január 17-én meghalt
Szenci Molnár Albert

Pap, egyházi író, nyelvtudós, az elsõ ma-
gyar–latin szótár készítõje, zsoltárköltõ, mû-
fordító. Életének fõ mûve az 1603-ban készült
latin–magyar szótár, amelyet személyesen
adott át Rudolf királynak Prágában, ahol Kep-
lerrel is megismerkedett. Késõbb Móric hesse-
ni fejedelem udvarában, majd Bethlen Gábor
pártfogoltjaként élt. 1626-tól haláláig Kolozs-
váron lakott. Szótárát a XIX. század közepéig
használták. Írt egy latin nyelvû magyar nyelv-
tant is. 1607. évi teljes zsoltárfordítása addigi
munkásságának betetõzése volt. A 150 zsol-
tárt 130 dallamra szervezte, kb. ugyanennyi
versformára, gazdag rímeléssel. Kiadott egy
javított Károlyi-bibliát, lefordította Kálvin Insti-
túcióját, a Heidelbergi Kátét. Megjelentette
az átdolgozott Vizsolyi Bibliát.

1989 óta január 22. a magyar
kultúra napja

A rendszerváltás óta a magyar kultúrát ün-
nepeljük meg január 22-én annak emlékére,
hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le
Csekén a Himnuszt. Az évfordulóval kapcso-
latos megemlékezések alkalmat adnak arra,
hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes
hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti
tudatunk erõsítésének, felmutassuk és tovább-
adjuk a múltunkat idézõ tárgyi és szellemi ér-
tékeinket.

1458. január 24-én
I. (Corvin) Mátyást választották
a magyarok királyává

Hunyadi János idõsebb fiát, Lászlót 1457-
ben V. László kivégeztette. V. László halála
után az összegyûlt rendek Hunyadi ifjabb fiát
választották királlyá. Mátyás uralkodása alatt
(1458–1490) kibékült III. Frigyes császárral
1464-ben, hogy visszakapja az 1440-ben el-
rabolt szent koronát, amellyel megkoronáztat-
ta magát. Politikáját a nyugati irányú törekvé-
sek jellemezték. 1469-tõl Csehország királya
volt, 1485-ben elfoglalta Bécset a III. Frigyes
elleni háborúban, és oda tette át székhelyét.
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A következõ alkalommal a golgotavirágot és a gólyaorr-
füvet mutatjuk be.

fûben-fában
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54. A szelídgesztenye
(Castanea sativa) 

A bükkfafélék családjába tartozó, gyors nö-
vekedésû fafajta. Hívják még édes gesztenyé-
nek, európai vagy jóféle gesztenyének is, ro-
mánul castan.
Délkelet-Európa
hegyvidékeinek
párás völgyeibõl
származik.

Sûrû, szabá-
lyos koronája
miatt díszfának
is ültetik, mûsza-
ki szempontból
kiváló faanyag.
Termése na-
gyon sokféle-
képpen használ-
ható: a maghé-
ját bevágva pirít-
ják nyílt tûzön,
héjától megtisz-
títva kandíroz-
zák, fõzés után
meghámozva
készítenek belõle pürét. A gesztenyét szárazon
kell tartani, mert hamar romlik. Ásványi anya-
gok közül a kálium jelentõs mennyiségben
megtalálható benne, ami rendkívül fontos a
téli idõszakban, amikor alig van zöldség és
gyümölcs.

A gesztenyét bármilyen formában készítjük
el, gyógyhatása mindenképpen van. Nyugta-
tólag hat az érzékeny nyálkahártyára, de a le-
velébõl vagy a gyümölcsbõl készült fõzete is ki-
válóan enyhíti a hörghurutot (enyhe gyulladá-
sos megbetegedés) és az erõs köhögést. A sza-
márköhögést is, amit egy hirtelen támadó ful-
lasztó inger vált ki, kiválóan enyhíti.

A nyálkahártyára ható inger megnyugtatá-
sára a legjobb gyógyszer a gesztenyébõl ké-
szült tea. A hasmenést megszünteti, ha a
nyers gesztenye belsejét fogyasztjuk. Nagy ká-
liumtartalma miatt nyugtatja a beleket, és pó-
tolja az elvesztett ásványokat. A szelídgeszte-
nyefa kérge megszárítva, porítva, mézzel ke-
verve kiváló köhögés- és vérzéscsillapító.

55. A ginzeng (Panax ginseng)

Az ernyõsvirágzatúak (Apiales) rendjébe és
az aráliafélék (Araliaceae) családjába tartozó
növénynemzetség tagja. Gyökerét évszázadok
óta használják a Távol-Keleten.

A kínaiak jensennek, azaz embergyökérnek
hívják nem annyira az emberre kifejtett hatá-
sai (szellemi és fizikai erõnlétfokozó, afrodiziá-
kum), mint inkább a gyökér alakja miatt; ro-
mán neve ginseng.

Bár leginkább potencianövelõként ismert a
növény, általános közérzetjavító hatása is kivá-
ló. Javítja az emlékezõ képességet, fokozza a
szervezet ellenálló képességét, javítja a stressz-
tûrõ képességet, fokozza a szellemi és fizikai tel-
jesítõképességet, segít az általános gyengeség
leküzdésében, csökkenti a kórosan magas vér-
cukor- és koleszterinszintet, késlelteti a fáradt-
ságérzetet, sõt az endorfin hormon (boldogság-
hormon) termelését is fokozza. Nyugtató és fáj-
dalomcsillapító hatású. Kitûnõen alkalmazható
a legyengült vagy lábadozó betegek erejének
helyreállítására. Növeli a szexuális vágyat, a libi-
dót, sõt az impotencia bizonyos típusai ellen is
eredményes szernek bizonyult. Véd a sugárzás

ártalmai ellen is
– a rákos bete-
gek esetében
például a besu-
gárzás mellékha-
tásait enyhíti. A
pajzsmirigy mû-
ködését szabá-
lyozza.

Fontos tudni,
hogy bármilyen
koffeintartalmú
élelmiszerrel va-
ló együttes fo-
gyasztása csök-
kenti a hatását,
illetve mellékha-
tásokat idézhet
elõ. A ginzeng-
kész í tmények
f o g y a s z t á s á t
nem ajánlják
terhesség alatt,
szoptató anyák-

nak, magas vérnyomásban szenvedõknek,
asztmás és tüdõgyulladásos betegeknek, vala-
mint a véralvadási zavarokkal küszködõknek.

Gyógynövény-ábécé
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Összesütött sajtos szendvics

Hozzávalók: szendvicsenként két szelet ke-
nyér, valamilyen zsíros, jól olvadó sajt (trappis-
ta például), valamilyen kence: esetleg libazsír,
de majonéz, vaj, fûszervaj vagy akár mustár is
lehet.
Elkészítés: A
kenyérszeletek
egyik oldalát
megkenjük az ál-
talunk kiválasz-
tott kencével,
majd kettõ közé
halmozunk any-
nyi sajtot,
amennyit nem
sajnálunk. Jól
fe l forrós í tunk
egy serpenyõt, a szendvicsnek azt a külsõ felét
is bevajazzuk, amelyiket elõször sütjük át. 2-3
percig sütjük úgy, hogy egy nehéz fazékkal le-
nyomjuk. Majd megfordítjuk a serpenyõben a
szendvicset, de úgy, hogy az eddig sületlen ol-
dalt is megkenjük vajjal. Újabb 2-3 perc sütés
után kész. Csípõs savanyúsággal tálaljuk. A leg-
jobb, ha kontakt grillben sütjük az ilyen szend-
vicseket, de ennek hiányában egy sima teflon-
serpenyõ és egy nehezebb edény is megteszi.

Sajtos-sonkás szendvics
haladóknak

A feladat egészen egyszerû, kenyér helyett le-
veles tésztát használunk, és serpenyõ helyett
sütõben sütjük.
Hozzávalók: nyers leveles tészta (nem bajló-
dunk, készen vesszük), vaj, sonka, zsíros sajt
bele és egy kevés a tetejére.

Elkészítés: A leveles tésztát kihajtjuk, és két
egyforma részre vágjuk. Az egyiket vékonyan
megkenjük vajjal, ráfektetjük a sajtot és a son-
kát, majd rátesszük a tészta másik felét is. A
hatalmas szendvicset kockákra vagy három-
szögekre vágjuk, és 200 fokos sütõben 15-18
percig sütjük, ameddig aranybarna nem lesz.
Az utolsó 5 percben megszórjuk sajttal, és rá-
pirítjuk.

Rántottás-gombás-baconos
szendvics

Hozzávalók: pirított gomba (vajon, rozma-
ringgal és borssal megpirítva); rántotta – nem
baj, ha egy kicsit folyékony marad; sült sonka
vagy bacon; fejenként két szelet kenyér, vaj.
Elkészítés: A kenyerek mindkét oldalát meg-
kenjük vajjal, majd serpenyõben oldalanként 2-
3 percig sütjük ezeket. Ha megvagyunk, akkor

a szendvicset a
kép alapján ösz-
szeépítjük: a ke-
nyérre kerüljön a
császárszalonna,
arra a rántotta,
legfelülre a gom-
ba, és ezt fedjük
be a másik szelet
pirított kenyér-
rel. Melegen tá-
laljuk. Egy pohár
sör vagy fröccs
az igazi mellé.

ínyenceknek

Lélekmelengetõ 
meleg szendvicsek
Nincs is talán olyan ember, aki képes nemet

mondani a nyúlós sajt és a ropogós kenyér

párosának. Három különbözõ receptet mutatunk

be, melyekben kedvünkre variálhatjuk e két

összetevõt.



VÍZSZINTES: 13. Elektromos eszköz pozitív
sarka. 14. Irene … – görög színésznõ. 15. A
kelta nép latin neve. 16. … Kati – színésznõ,
érdemes mûvész. 18. Város Zala megyében.
20. Kinek a tulajdona? 21. Ládikó darabja!
22. Budapest része. 24. … gratias (lat.) – Is-
tennek hála. 26. Magad. 27. Srapneldarab!
28. Ókori görög törzs. 29. Idegen helyeslés.

30. Portugáliához tartozó szigetcsoport az At-
lanti-óceánban. 32. Apostol, hittérítõ, vérta-
nú. 33. Használni kezd! 37. Élesíti. 38. Püs-
pöksüveg a katolikus egyházban. 39. Bizton-
sági szerkezet. 40. Visszavarró! 41. Hiányos
zsinat! 42. Csehov színmûve. 44. … Dávid –
magyar operaénekes (tenor). 45. Széptevés.
46. Thébai királyné a görög mitológiában.
47. Körmöl. 48. Eljárás. 50. Cselekvést fe-
jez ki. 51. Svédország és Németország gép-
kocsijele. 52. A … – Pink Floyd-album. 53.
Plató Csád északi részén (BORKU). 55. A
férfi sorsa … (Jókai). 56. Triplán: dél-ameri-
kai eredetû tánc. 58. Portugál nagyváros.
60. Keleti hangszerek közös õse. 62. Bobby
… – népszerû olasz énekes. 64. A szerelem
istene a görögöknél. 66. Salt … City – az
USA Utah államának fõvárosa.

FÜGGÕLEGES: 1. Költõ, író, a Nyugat ki-
emelkedõ képviselõje. 2. Énekek … – a Bibli-

ába felvett szerelmi dalok. 3. Száraz
növényi szár. 4. Szigligeti személyne-
ve. 5. Epekedni kezd! 6. Famegmun-
káló szerszám. 7. Sóvárgó. 8. Émile
Zola regénye. 9. Tas betûi. 10.
Gally. 11. Kiskabát. 12. Hollandia
és Olaszország gépkocsijele. 17. Ki-
rályi ékszer. 19. Bálvány. 23. Kikö-
tõváros az Adriai-tenger partján, Dél-
Olaszországban. 25. Kiejtett betû.
27. Eloszló (pl. fény). 28. Európai
nép. 29. Perszeusz anyja. 30. Kos-
suth-díjas színész, rendezõ (Andor,
1903–1975). 31. Általvetõ. 32. Pá-
lyaudvar része. 33. A Nebáncsvirág
c. operett szerzõje. 35. Estebéd (fr.).
36. Szélesre nyit. 37. Gert … – né-
met színész. 40. Az V–VI. században
törzsszövetségben élt nép. 42. Rág-
csáló vízi állat. 43. Miki betûi. 45.
Gyümölcsös hûsítõ. 48. Kassák lap-
ja. 49. Francia festõ, grafikus
(1796–1875). 51. A Columbia mel-
lékfolyója Amerika északnyugati ré-
szén. 52. Kis település. 53. Föld
alatti üregben lakó állat. 54. A rádi-
um és a szelén vegyjele. 55. Hüve-
lyes növény – névelõvel. 57. Ízesít.
59. Farag (ék. h.). 61. Ilyen szoba is
van. 63. Vissza: megfelelõ. 65. A
cink vegyjele.

| Barabás Zsuzsa

Könyv a nyeremény
Lapunkban közölt keresztrejtvényeink
helyes megfejtésének beküldõi között
havonta három könyvajándékot sorsolunk
ki. Beküldési határidõ: minden hónap
elsõ péntekje. Postacím: 410068 –
Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12.;
e-mail: biharmegye@gmail.com.

Arany János (1817–1882)
nagyszalontai költõnk fenti versébõl
idézünk: „Kívül-belül maradjon /
Békében az ország: / A vásárra
menõket / Sehol ki ne fosszák. …”
Folytatása a rejtvényben a vízsz. 1.
és 34., valamint a függ. 34. alatt.

Alkalmi vers
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A 2012/48. számunkban közölt rejtvény (Fogyó fényben) helyes megfejtése:
„Messze földre utazik a meleg. / A fáktól kap arany útlevelet.”
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A Várad
könyvújdonsága

Megjelent Szilágyi Aladár
Azok a világba küldött
nagy emberek címû interjúkötete
kortárs magyar történészekkel.
Ezeregyszáz esztendõ, tizenhét
beszélgetés 315 oldalon – Szent
Lászlótól Antall Józsefig számos
érdekes, kevésbé ismert epizódja,
meghatározó fontosságú személyisége
históriánknak. A kötet kiadói áron,
15 lejért megrendelhetõ
a 0735/154-456-os telefonszámon,
illetve a biharmegye@gmail.com
címen.

hirdetés
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