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|közélet

iratkozott nálunk, megveheti a kenyeret fele-
kezettõl, nemzetiségtõl, szociális helyzettõl
függetlenül. Mi megvásároljuk az egyik pék-
ségtõl, majd a feléért adjuk tovább. A furcsa
az, hogy sok rászoruló család nem él ezzel a
lehetõséggel. Pedig ez a kis segítség is sokat
jelentene hosszú távon. Ezt a programunkat a
hollandiai nieuwpoorti gyülekezet támogatja.
Havonta 25 család kap 10 euró értékû élelmi-
szercsomagot. Ezt minden hónap utolsó va-
sárnapján vehetik át a templomban. Legalább
ilyenkor eljárnak, ha máskor nem is – tette
hozzá a lelkipásztor kis iróniával a hangjában.

A siegeni Trupbach-Seelbach gyülekezet is
sok támogatást nyújtott az elmúlt években, a
központot pedig a hollandiai Hulp Oost-
Europa alapítvány és a stolwijki gyülekezet
hozzájárulásával sikerült felépíteni.

Amikor megszûnt a délutáni oktatás a köz-
pontban, Biró Rozália akkori alpolgármester
támogatásával a váradi önkormányzat bérbe
vette az épületet, és itt mûködött a magyar
nyelvû bölcsõde, míg tavaly a polgármester fel
nem mondta a bérleti szerzõdést, megszüntet-
ve ezzel az egyetlen magyar bölcsõdét Nagyvá-
radon. A kicsiket szétszórták a város más pont-
jain lévõ hasonló intézetekbe. Akkor nagy port
kavart az ügy, s a román városvezetés, vala-

Karácsony elõtt pár nappal látogattunk el a
Nagyvárad-velencei Református Egyházköz-
ség Agnulli Dei Egyesületének öregotthonába.
Az egyesület elnöke, Farkas Antal lelkipász-
tor a létesítmény múltjáról és jelenérõl is me-
sélt. Több mint tízéves fennállása óta a köz-
pont mindig is szociális jelleggel mûködött, de
arra is volt gondjuk, hogy legyen mibõl finan-
szírozni a karitatív tevékenységeiket. Mert tá-
mogatóik mindig is voltak, de nem lehet állan-
dóan arra számítani, hogy valaki segít. Farkas
Antal annak a híve, hogy önmagán kell elsõ-
sorban segítenie az embernek ahhoz, hogy Is-
ten is megsegítse.

– A vadonatúj épületben 2000-tõl hátrá-
nyos helyzetû családok gyerekeit tanítottuk
délutánonként, miután kaptak meleg ebédet
is. Sokáig ment ez a programunk, de sajnos
ezeket a családokat nem tudtuk integrálni a
gyülekezetünkbe. A mai napig is 10-20 ebé-
det ingyen adunk. Emellett pedig catering jel-
leggel is mûködik a konyhánk, idõs szemé-
lyeknek viszünk házhoz mindennap meleg
ételt, és bölcsõdéknek, óvodáknak is fõzünk –
magyarázta a tiszteletes, aki büszkén sorolja,
mi mindent tesz az alapítvány. – Naponta 40-
60 kenyeret adunk el fél áron. Bárki, aki fel-
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A konyhán már a vacsorához készülõdnek

Farkas Antal jó
étvágyat kíván

Immár több mint egy éve öregotthon
mûködik a nagyváradi Agnulli Dei Szociális
Központban. Családias környezetben
jelenleg 14 idõs embernek adnak otthont.
Közülük legtöbben állandó ellátásra
szorulnak.

Bölcsõde után öregotthon



mint a Szociális Ügyek Hivatala (ASCO) azzal
védekezett, hogy a legtöbb bölcsõdében van
magyar anyanyelvû dolgozó is. Az Agnulli Dei
ismét üresen állt, csak a konyha mûködött fo-
lyamatosan. „A hollandok mondták, ne zárjuk
be, találjunk ki valamit, hogy továbbra is mû-
ködjön. Ekkor jött a javaslat, hogy létesítsünk
öregotthont” – emlékezik vissza Farkas tiszte-
letes. Így alakult, hogy több mint egy évvel ez-
elõtt megnyitotta kapuit a 15 fõ befogadóké-
pességû idõsek háza. Több dolgot át kellett
rendezni, speciális ágyak is kellettek, de ma
már minden igényt kielégít a ház, olyannyira,
hogy amint Farkas Antal mondta, elnyerték a
legcsaládiasabb otthon minõsítést a Partiumi
Keresztény Egyetem szociális munkás hallgatói
által végzett felmérésen.

Délidõben érkeztünk az otthonba, az idõsek
éppen étkeztek az ebédlõben. Persze csak
azok, akik önellátóak, és le tudnak menni a
lépcsõn. Az ágyhoz kötött lakókat megetetik.
Ottjártunkkor a menü borsóleves és rakott ká-

poszta volt, s az öregek többsége jóízûen fo-
gyasztotta a finom, házias ízû ételt. Mindenki-
tõl megkérdezik, jóllakott-e, kér-e még, mint-
ha valóban otthon lenne. Aztán a társalgóban
gyûlnek össze, ahol már várja õket az egy
napja érkezett Silvia néni. Õ Biharfélegy-
házáról jött, bõbeszédûbb, mint társai, és
kerekesszékes. Elmeséli, hogy az egyik lábát le
kellett vágni, ezért már nem tudja magát ellát-
ni, s a leánya behozta magához Váradra. Kér-
dezem, hogyan került az otthonba, mire el-
mondja, hogy õ csak átmenetileg, az ünne-
pekre van itt, mert a lánya elment az unokájá-
hoz egy idegen országba, hogy melyikbe, azt
nem tudja megmondani. Jól beszél magyarul
is, úgyhogy nem lesz probléma megértetnie
magát a többi lakóval.

Egy másik néni kárásztelki. Neki is vannak
gyerekei, mint mondja, lánya a napokban járt
nála látogatóban. „Itt élnek Váradon, de na-
gyon sokat kell dolgozniuk. Még szenteste is
dolgoznak, nem tudnak eljönni” – mondja a
néni, aki szellemileg már nem teljesen tiszta.
Gyuri bácsi sem, õ mindig menne, már elõfor-
dult, hogy valahogyan kinyitotta a zárt kaput,
és elindult valamerre. Jó szándékú emberek
hozták vissza. Épp az unokaöccse érkezik fi-
zetni a következõ hónapot. Hoz neki perecet
ajándékba, de mivel Gyuri bácsi épp ebédel,
inkább csak messzirõl nézi meg, nem megy
oda hozzá. Valószínûleg könnyebb így. Rózsi-
ka néni 93 éves. Õ szellemileg ép, viszont
ágyhoz kötött beteg. Nála nem járt mostaná-
ban látogató; örül a tiszteletesnek. Farkas An-
talnak mindenkihez van egy jó szava, egy mo-
solya, majd az új igazgatóval, Koncsek
Vadnai Zitával beszéli meg a tennivalókat.
Jönnek az ünnepek, önkénteseket kell befog-
ni egy-egy ebédhez, vacsorához. Az igazgató
intézkedik, majd elmondja, hogy vele együtt tí-
zen dolgoznak itt, és az ünnepek alatt kevesen
lesznek, ezért kellenek az önkéntesek.

Sok a hasonlóság egy bölcsõde és egy öreg-
otthon között. A picit is inkább csak ablakon
át figyeljük, hogy ne sírjon, ha meglát. Mert
akkor már nem akar ott maradni. Az idõsott-
honban is van délelõtti és délutáni foglalkozás,
különbözõ memóriafejlesztõ játékokat játsza-
nak, énekelnek, akárcsak a kicsik. A különb-
ség talán csak az, hogy az idõs embereket
nem viszik estére haza, és lehet, hogy szelle-
mileg hasonlítanak a kicsi gyerekekhez, de
egy életen keresztül dolgoztak azért, hogy fel-
neveljék a gyerekeiket, hátha idõs napjaikra
támaszkodhatnak rájuk.

Both Abigél

közélet|

Agnulli Dei, azaz
Isten Báránykái
az otthon neve

Silvia néni
az új igazgatónõvel
és a tiszteletessel
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|önkormányzat

Tavaly nyáron alapított az érdekvédelmi
szövetség megyei szervezete egy önkormány-
zati díjat. A Nagyváradon született Beöthy
Ödön politikusról, Bihar vármegye hajdani fõ-
ispánjáról (1796. december 2. – 1854. de-
cember 7.) nevezték el, aki 160 éve hunyt el
Hamburgban. A testületi elismerést a legjobb
közösségi kezdeményezéseket felmutató ön-
kormányzat kaphatja meg éves teljesítménye
alapján. A díjhoz tartozó plakett pedig szemé-
lyes elismerés, ezt annak a polgármesternek
vagy alpolgármesternek ítélik oda, aki olyan
kezdeményezéssel élt, amely méltó arra, hogy
a többiek is átvegyék.

A legelsõ díjátadóra elkészült egy hiánypót-
ló kötet is Beöthy Ödön erdélyi teljhatalmú
fõkormánybiztosi munkájáról, amelyet az
1848–49-es szabadságharc alatt fejtett ki. A
budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum
munkatársa, Süli Attila írta a nagy formátu-
mú államférfi közel egy hónapjáról szóló
könyvet, amelybõl kitûnik Beöthy határozott
egyénisége, a közügyek iránti felelõsségválla-
lása, rendkívüli szervezõképessége. A kiad-
ványt Dukrét Géza, a Partiumi és Bánsági

Az elsõ Beöthy-díjasok

Süli Attila (állva)
hiánypótló kötetét

Beöthy Ödön
szülõvárosában

mutatták be
elõször

Balazsi József
érsemjéni

polgármester
a plakettel

és az oklevelekkel

Török László
és az általa

irányított
nagyszalontai
önkormányzat

testületi
kitüntetést kapott 

Mûemlékvédõ és Emlékhely Társaság elnöke
ismertette a városháza padsorait megtöltõ
RMDSZ-es elöljárókkal, és szólt az egybegyûl-
tekhez a könyvet megjelentetõ baróti Tortoma
Kiadó igazgatója, Demeter László is.

Szabó Ödön, a szövetség megyei szerve-
zetének ügyvezetõ elnöke szólította végül a
legelsõ kitüntetetteket: Balazsi József ér-
semjéni és Török László nagyszalontai pol-
gármestert. Elõbbi az érmelléki község szó
szerinti felvirágoztatását eredményezõ, igé-
nyességre nevelõ, büntetés helyett jutalmazó,
„Tiszta udvar, rendes ház” verseny elindításá-
ért vehette át az oklevelet és plakettet. A haj-
dúvárosi elöljárót és az önkormányzati döntés-
hozó testületet pedig a lakosság életminõségé-
nek javítását célzó Bocskai-terv megalkotásá-
ért és gyakorlatba ültetéséért díjazták. Mindkét
kezdeményezés példaértékû.

Máté Zsófia
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Az önkormányzati munka elismerésének
kifejezéseként hozta létre az RMDSZ Bihar
megyei szervezete a Beöthy Ödön-díjat.
A polgármestereknek,
alpolgármestereknek, helyi tanácsoknak
odaítélhetõ kitüntetést legelõször
decemberben adták át a váradi városháza
nagytermében.



önkormányzat|

A módosító javaslatokat elvetette a váradi ta-
nácstagok többsége. A szociáldemokrata párti
Doina Bunea azt kérte, hogy a nyugdíjasok
ezentúl is ingyen járhassanak az õssi strandra.
Leszavazták Huszár István RMDSZ-es tanács-
tag két felvetését is, miszerint 3,5 százalék he-
lyett 2,5 százalékkal emeljenek egyes adókat és
illetékeket (ennyi a várható infláció), illetve
hogy továbbra se kelljen adózniuk azoknak a
nonprofit szervezeteknek, amelyek kereskedel-
mi célra adnak bérbe helyiségeket.

Az említett 3,5 százalékkal nõ például a ma-
gánszemélyek épületadója, a kültelkek után fi-
zetendõ adó, a város belterületén lévõ telkek
építkezési illetéke, a 12 tonnánál könnyebb
gépjármûvek adója, s ugyanennyivel a kioszkok
felállítására szóló engedélyek illetéke is. A jogi
személyek épületadója a következõképpen vál-
tozott: 1 százalék a növekedés, ha az épületet
az elmúlt három évben újra felértékelték, 20
százalék, ha az épületet nem értékelték fel az el-
múlt három évben, ha pedig az elmúlt öt évben
sem, akkor 40 százalékos adónövekedéssel szá-

Megszabták a váradi
adókat és illetékeket

Ilie Bolojan
polgármester nem
volt jelen az ülésen

molhatnak. A nonprofit szervezetek és egyhá-
zak épületeire pedig az elõbb említett kritériu-
mok szerint 1, 15, illetve 30 százalékos adó-
emelést róttak ki.

Változnak egyes parkolási díjszabások is a
megyeszékhelyen. A fél órára, egy órára és há-
rom órára érvényes parkolójegyek ára nem vál-
tozik, a napijegy ára pedig 18 lejrõl 15 lejre
csökkent. A parkolási bérletek árát megemelik
2015-ben, a havibérlet 60-ról 70 lejre, a ne-
gyedéves bérlet 160 lejrõl 170-re, a féléves
300-ról 325 lejre, az éves parkolási bérlet pe-
dig 600 lejrõl 650-re drágul.

Nem emelkedik az anyakönyvi hivatal szol-
gáltatásainak ára, az adminisztratív úton kimon-
dott válás például továbbra is 500 lejbe kerül, a
legtöbb iratot pedig ugyanúgy 2 lejért bocsátják
ki, mint eddig. Emelkedett azonban a személy-
és áruszállítási engedélyek kibocsátásának díja
300 lejrõl 318 lejre, az autókölcsönzõknek az
engedélyért 600 lej helyett az idén már 636 lejt
kell fizetniük.

A városháza tornyába a belépõjegy nem drá-
gul, azonban például magánesemények fotózá-
sa-videózása ott 200 lejbe kerül január elsejétõl.

Az õssi strandra egy belépõ ára 12 lejre nõ,
a gyermekjegy 6 lejbe kerül. Felnõtt bérletet
160 lejért kínálnak, a családi jegy (két felnõtt és
egy legfeljebb 14 éves gyermek) ára 24 lejre
emelkedik, a nyugdíjasoknak pedig 80 lejbe ke-
rül a havibérlet. Az állatkerti belépõjegy 12 lej
felnõtteknek és 6 lej gyermekeknek; újdonság,
hogy ide bérletet is válthatnak, ennek ára fel-
nõttek számára 100 lej, gyermekeknek, diá-
koknak, nyugdíjasoknak és fogyatékkal élõknek
pedig 70 lej. A négy évnél fiatalabb gyermekek
és a 75 évnél idõsebbek ingyen mehetnek be a
zooba.

A városháza dísztermét hétfõtõl péntekig 8
és 15 óra között ezentúl cégek 500 lejért,
nonprofit szervezetek, közintézmények stb.
200 lejért bérelhetik ki egy napra vagy órán-
ként 150, illetve 50 lejért. Hétköznaponként
15 óra után elõbbieknek kétszáz, utóbbiaknak
75 lejt kell fizetniük óránként, szombaton és va-
sárnap pedig szintén óránkénti díjszabás van:
300, illetve 10 lejes bérleti díjat kell fizetni.

Fried Noémi Lujza

A nagyváradi önkormányzati képviselõ-
testület a decemberi rendes ülésén
15 igen és 4 nem szavazattal, a hattagú
RDMSZ-frakció tartózkodása mellett
elfogadta a 2015. évi városi adókat
és illetékeket megállapító határozatot.
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A nagyváradi Szent László tér átépítésére
eredetileg a Bémer tér átalakításával együtt
pályázott volna európai uniós forrásra a me-
gyeszékhely önkormányzata. Elkészült akkor
egy terv, azt a lakossággal közösen finomítot-
ták, mígnem tanácsi határozat is született a
tervezett átalakításokról. A legutóbbi helyha-
tósági választások után azonban új alpolgár-
mesterek kerültek az önkormányzat élére, és
a városgazda Ilie Bolojan pártjából való Mir-
cea Mãlannak nem tetszett a már kész és en-
gedélyeztetett, sõt a Regionális Operatív
Program keretében európai uniós finanszíro-
zást is nyert terv. A nemzeti liberális párti elöl-
járó egy bukaresti építésszel új tervet készítte-
tett, és a helyhatóság ennek – a lakossági vé-
leményezés nélküli elképzelést összefogó mû-
szaki dokumentációnak – a kivitelezését írta ki
versenytárgyalásra õsszel. A tender eredmé-

nyes volt, a Városi Utak Rt., az Electro Const-
ruct Sildac Kft., a Porfido Ed Arte Consorzio
Stabile, az Europorfidi SPA, az Insanarisa Kft.
és a Gardener Kft. közös pályázata nyert. A
városháza december elején tudatta, hogy alá-
írták a román–olasz konszernnel a szerzõdést.
A beruházás becsült értéke 18,9 millió lej áfa
nélkül, a jótállási garancia letétele után pedig
el is kezdõdhet a munka, amelynek elvégzésé-
re 12 hónap áll a kivitelezõ rendelkezésére.

A közismert nagyváradi mûemlékvédelmi
szakmérnök, Emõdi Tamás, aki tagja volt an-
nak a mérnökcsapatnak, amely az elsõ enge-
délyeztetett tervet elkészítette, azt mondja, az
új terv szerinti elképzelésnek „olyan stilisztikai
elemei vannak, amelyek nemhogy párbeszé-
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Átépítik Várad fõterét
A nagyváradi önkormányzat bõ négy
esztendeje döntötte el, hogy átalakíttatja
a Szent László (ma Unirii) teret, gyökeresen
megváltoztatva annak jól ismert képét.
Mostanra megvan a kivitelezõ, rövidesen
hozzáláthat a munkához.

Az alpolgármester
kívánságára
elkészült terv nagy
üres térségekkel
és hangsúlyos
helyre kerülõ
villamosmegállóval
operál A Kert (ma Avram Iancu) utca felõli nézet



dul a Kert utca irányába, de a tengely megtö-
rik, mert a gyújtópontban a sarki épület hom-
lokzata található.

A gépjármûforgalmat megszüntetnék a híd
tengelyében és a Sas palota elõtt, de gyalogo-
san sem lesz könnyû a közlekedés, hisz renge-
teg lépcsõ, zöldövezet, lezárás akadályozza az
átkelést. Nem tölti majd be a modern köztér
szerepét, mivel rengeteg akadályt gördít a sza-
bad közlekedés elé. Két szobor is helyet kap
majd a város legrangosabb helyén: egy-egy
néhai ortodox és görög katolikus fõpap mása.
A városi tanács a múlt hónapban – az
RMDSZ-frakció ellenszavazatával – arra is rá-
bólintott, hogy a téren most álló két szobrot –
a görög katolikus székesegyház mellõl Ema-
noil Gojdut, a Szt. László-templom mellõl pe-
dig Mihai Viteazult – elköltöztessék. Utóbbit
az egykori Olaszi temetõ helyén kialakított
parkban állítják majd fel (és a parkot is róla
akarják elnevezni), Gojdut pedig a nevét vise-
lõ középiskola környékére helyezik, de pontos
helye még nincs, mert a Baross (ma Dacia)
hídtól a vár elõtti térig tartó övezetet is át
akarják alakítani.

A fõtér átalakításáról tudni kell még, hogy
mivel a Szent László tér mûemléki környezet-
ben fekszik, az engedélyeztetéséhez szükséges
a kulturális tárca Nemzeti Mûemléki Bizottsá-
ga urbanisztikai albizottságának jóváhagyása
is. A váradi civilek és építészek abban bíztak,
hogy ezt nem kapja meg a bukaresti Horia
Gavriº terve. Nem is kapta, és az elutasító irat-
hoz csatolták a szakbizottság által javasolt mó-
dosítások listáját is. A mûvelõdési miniszter
azonban, a szakbizottság véleményezését fi-
gyelmen kívül hagyva, saját hatáskörben eljár-
va aláírta az engedélyt. Ez politikai érdek, nem
pedig szakmai érvek mentén történt meg.

Borsi Balázs

det nem folytatnak a környezetükkel, hanem
kifejezetten ellentmondanak annak, például a
térszerkezetnek, amely háromszáz éve nagyjá-
ból ugyanazokat az erõket generálja, nagyjá-
ból ugyanazon tengelyek mentén. Egy ilyen,
önmagát megteremtõ szabályt hagyott figyel-
men kívül a tervezõ.”

A legfontosabb térszervezõ erõvel bíró épü-
let a Fekete Sas palota, aminek megvan a ma-
ga tengelye, ahol a passzázs a fõtérre nyílik. A
bukaresti építész terve ettõl eltekint. Elképze-
lése szerint a most a hídról levezetõ közút kö-
zepén kiépítendõ villamosmegálló lenne hang-
súlyos az egyik oldalon, és ennek pandanját a
tervezõ a Holdas templom vonalában hozta
létre. Ez ma már értelmetlen – magyarázza
Emõdi –, hiszen soha senki sem fogja érzékel-
ni, esetleg az, aki helikopterbõl nézi majd a te-
ret. Egy obeliszk lett volna ott a tetején egy
angyalkával, de számos bírálat miatt a végsõ
változatból ezt eltávolították. Maradt tehát egy
üres kör, ami még a forgalmat is gátolja. In-
nen egy 60 méter hosszú tripla promenád in-
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A Fekete Sas
palota a fõtér
eddigi
leghangsúlyosabb
eleme

Emõdi Tamás
eredetileg

és szabályosan
jóváhagyott terve 



Õket még kiegészítik azok a szimpatizánsok,
akik besegítenek egy-egy rendezvény megszer-
vezésében, lebonyolításában.

November 21-én fiókegyesületként megala-
kult a Mini Moke, mely a még fiatalabbakat, az
IV–VIII. osztályosokat tömöríti egy csapatba. Õk
22-en vannak saját vezetõséggel: az elnök Popa
Andrea, az alelnök Pintér Máté, a titkár Dunai
Antónia. Esetenként önálló programokat szer-
veznek, természetesen egyeztetve az „anya-
egyesülettel”. Elsõ rendezvényük a tavaly de-
cemberi Mikulás-parti volt, karácsonyra pedig
betlehemi játékkal készültek; õk voltak a szerep-
lõk, s a szervezésbe a Moke is besegített.

Az egyesület elég széles korosztályt ölel fel,
14-tõl 30 éves korig, ám ha valamivel idõsebbek
toppannak be hozzájuk, õket is szívesen fogad-
ják. Tulajdonképpen nincs megszabott korhatár,
szeretettel várják a korban és lélekben fiatalokat.

Alig nyolc hónapos fennállásuk óta, már több
nagyobb lélegzetû rendezvény áll a hátuk mö-
gött. Csak a legfontosabbakat említem meg. El-
sõ megnyilvánulásuk a Vidéki Ifjak Szövetségé-
vel közösen szervezett Startnap volt, majd részt
vettek a Margittán megrendezett Szabadság
Feszten, szerveztek tehetségkutató versenyt és
Halloween-partit. A katolikus egyházzal közö-
sen megszervezték az I. Monospetri Katolikus If-
júsági Találkozót, ezen több mint 160 fiatal vett

Megalakult a Mini
Moke is

A monospetri ifjúsági civil szervezet azt sze-
retné elérni, hogy a fiatalok szülõfalujukban ma-
radjanak, jól érezzék ott magukat, és ne az elköl-
tözés gondolata vezérelje távlati terveiket. Sze-
retnék továbbá megmutatni a fiatalokban lévõ
tenni akarást, szervezõképességet és tehetséget.
Ezért kulturális, sport- és tehetségkutató progra-
mokat szerveznek.

A tavaly áprilisi megalakulás után a község-
központból, Vedresábrányból is csatlakoztak
hozzájuk új tagok, így jelenleg az egyesület há-
rom falu fiatalságát fogja össze. Nyitott, befoga-
dó közösség, és szeretettel várja köreibe a fiatal-
ságot mind az elõbb említett településekrõl,
mind a község negyedik falváról, Érfancsikáról
is. Megalakulásukkor hivatalosan három alapító
tagot jegyeztek be: Kozák Róbertet elnökként,
Karetka Áront alelnökként és Kovács Norbertet
titkárként. Elsõ közgyûlésükön a 47 megjelent
fiatalt alapító taggá nyilvánították. Mivel Mo-
nospetri a község legnagyobb települése, termé-
szetesen odavalók a legtöbben, de a többi falu is
arányosan van képviselve. Azóta bõvült a lét-
szám, jelenleg 67 állandó tagot számlálnak.

A Moke (Monospetri, Keresztúri Ifjak
Egyesülete) 2014 áprilisában alakult meg
azzal a határozott céllal, hogy közös
programokba vonja be a monospetri
és az apátkeresztúri ifjúságot.
Már fiókegyesülete is van, s idénre
az egész községet megmozgató
rendezvény szervezését vette tervbe.

Három település
ifjait fogják össze

|ifjúság  
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Kozák Róbert Moke-elnök



Ugyancsak decemberben, a Monospetri Falufej-
lesztési Egyesülettel közösen megszervezték a
már hagyományosnak nevezhetõ Adventi Öku-
menikus Egyházi Kórustalálkozót.

Álmokban, tervekben nincs hiány, remélik,
valóra is tudják majd váltani mindet. Vitalitásuk,
tettrekészségük, akaraterejük a garancia erre.
Idén szüret tájékán a monospetri nagy szõlõhe-
gyen meg akarják szervezni a Pincenapokat. Ez
többnapos program lesz, melyen a szõlõsgazdák
megmutathatják gazdaságukat, s a látogatók
akár részt vehetnek a szüreten, lesz továbbá
must- és borkóstoló, szórakoztató programok és
nótázás minden mennyiségben. Természetesen
utóbbihoz a zenei kíséretrõl is õk gondoskodnak.

A programjaik finanszírozásához szükséges
pénzalapot a tagsági díjakból, adományokból,
önkormányzati segítséggel és – nagyobb össze-
gek esetében – pályázatok megírásával teremtik
elõ. A Moke legnagyobb és állandó támogatója
a helyi önkormányzat és Barcui Barna polgár-
mester. Székházát is a helyhatóságtól kapta, in-
gyen használhatja ugyanis a kulturális központ
egyik helyiségét.

Idén lesz 800 éves Monospetri, az évforduló-
ra az önkormányzat többnapos programsoro-
zattal készül. A fiataloknak szóló rész megszer-
vezését a Moke vállalta.

Igen aktívak a tagok, akkor is rendszeresen
találkoznak hetente kétszer, ha éppen nincs fu-
tó programjuk. Ezek a találkozók tulajdonkép-
pen az ötletbörzék, ezeken döntenek a jövõbeli
programjaikról. Esetenként filmet vetítenek, be-
szélgetnek, egyszóval élvezik az együttlétet. Va-
lakinek mindig eszébe jut egy jó ifjúsági prog-
ram, amit aztán közös erõvel megvalósítanak.

Szõke Ferenc

részt a községbõl és a környékbeli települések-
rõl. Részt vettek két ötfõs csapattal az Érmihály-
falván megrendezett Biharország, szép hazám
címû vetélkedõn, és az I. és a III. helyet egyaránt
õk nyerték meg. Szerveztek továbbá egy Moke-
bált a közösség egyberázódását, egymás megis-
merését elõsegítendõ. A falu központját õszváró
szalmabálákkal díszítették fel. Az ötlet különle-
ges hangulatot és új színfoltot adott Monospetri
központjának. Ünnep elõtt takarítottak a fõbb
utcákon és a temetõben. Kirándulásokat, túrá-
kat is szerveznek, tavaly december 20-án a bu-
dapesti adventi vásárt látogatták meg. A busz-
költséget a polgármesteri hivatal fedezte.

Elsõ és harmadik
helyezést ért el két
csapatuk
a Biharország,
szép hazám
vetélkedõn

ifjúság|

A Katolikus Körzeti
Ifjúsági Találkozó
megszervezése is

az õ érdemük

Ismerkedõ bált is
tartottak
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Harmadéves teológusként, 1993-ban Ku-
charszki Zoltán kihelyezést nyert az Arad me-
gyei Bélzeréndre. A korai szolgálatkezdést az
akkori lelkészhiány indokolta. A kétszáz lelkes
egyházközség mellé még megkapta a hatszáz
lelkes Vadász reformátusságát és a mindössze
huszonöt fõs simonyifalvi gyülekezetet is. Ne-
héz szolgálat volt, hisz minden vasárnap mind-
három faluba vitte az igei üzenetet, de a fiata-
los lelkesedés, a hivatástudat legyõzte a testi
fáradtságot. Megnõsült, két gyermek apja, a
tizenhét esztendõs Ingridé és a már Hegyköz-
szentimrén született, tizenegy éves Ádámé.

A lelkipásztort a helyi turisztikai informáci-
ós irodában érjük el. A zömében reformátu-
sok lakta Szentimrén a tiszteletes a lelkek istá-
polása mellett elvállalta a település idegenfor-
galmi népszerûsítését is. A turizmus egy új
megélhetési forma lehetõségét villantja fel az
ott élõk elõtt. A 2014-ben átadott iroda veze-
tésére kérték fel a lelkipásztort, aki turisztikai
menedzsmentbõl is képesítést szerzett. A falu
földrajzi adottságai, a közeli halastó mellett a

legnagyobb turisztikai vonzerõ Szent Imre her-
ceg kultusza. Tudniillik államalapító királyunk,
I. István fia a település erdeiben vesztette éle-
tét, egy vadászaton vadkan sebezte halálra.

Tíz éve avatták fel Szent Imre szobrát. Az
akkori ünnepségen részt vevõ Lezsák Sándor-
nak, a magyar Országgyûlés alelnökének az

Szent Imre herceg
szobránál
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Szentimre
református
temploma

Turizmusért is felel
a lelkipásztor

A szentimrei dombok magasából majdnem
szülõvárosáig ellát KUCHARSZKI ZOLTÁN
parókus lelkész. Nagyváradon született,
tizenöt éve szolgál a közigazgatásilag
Szalárd községhez tartozó hegyközi falu
református egyházközségében.

Kucharszki Zoltán lelkipásztor



ötletére vették fel a kapcsolatot a Szent Imre
nevét viselõ Kárpát-medencei települések.
Összesen tizenegyen jelentkeztek a felhívásra,
s azóta évente kétszer rendeznek találkozót. A
2007-ben meghirdetett Szent Imre-emlékév
tovább növelte a Bihar megyei Szentimre tér-
ségbeli ázsióját. Egyre többen, távoli vidékek-
rõl érkezõk keresik fel a herceg látta falut. A
lelkesedés továbbgyûrûzéseként 2007-ben
egyedi tervezésû Szent Imre-emlékkápolna
építésérõl is döntöttek; a régi apátság helyén,
egy magaslaton kap majd helyet. A munka el-
kezdõdött, de az akadozó finanszírozás lassítja
a haladást. Kucharszki tiszteletes elmondása
szerint a kápolnában egy kiállítóteret is kiala-
kítanak majd a királyi sarj kultuszának ébren
tartására, de régi temetkezési szokások is
megjelenítõdnek a kiállított tárgyak révén. A
19 méter magas toronyba kilátót terveztek,
ahonnan a Berettyó völgyére tekinthet majd le
a látogató. A lelkipásztor irodavezetõként már
felvette a kapcsolatot különbözõ tanintézetek-
kel, arra ösztönözve õket, hogy akár az „isko-
la másként” program keretében, csoportos ki-
rándulásokat szervezzenek Szentimrére. Szó-
rólapok, népszerûsítõ anyagok készítésével és
terjesztésével is toborozzák a turistákat.

Az egyházközségrõl kávészürcsölgetés köz-
ben, már a paplakban váltunk szót. Nyilvántar-
tásukban 370 egyháztag szerepel, de rajtuk kí-
vül sok a „csellengõ”, egyházfenntartói járulé-
kot nem fizetõ. A lélekszámfogyás tetten érhe-
tõ, a lelkipásztor tizenöt éves ottléte alatt a szü-
letési-elhalálozási arány negatív mérleget mu-
tat. Konfirmálók minden évben vannak, tavaly
nyolc fiatal tett vallást hitérõl, de csecsemõke-
resztelésre, házasságkötésre az elmúlt három
évben nem került sor. Tavaly december közepé-
ig öt alkalommal hirdetett gyászt a templomha-
rang. Régen egy istentiszteletes gyülekezet volt
a szentimrei, újabban vasárnap délelõttönként
ifjúsági alkalmakra is várják a fiatalokat. Az
egyetemes imaheteken más felekezetek tagjai is
szívesen felkeresik õket, s minden évben vaká-
ciós gyermek-bibliahetet szerveznek.

Kucharszki Zoltán Szentimrén töltött szol-
gálati ideje alatt anyagiakban gyarapodott a
gyülekezet. Az 1836-ban emelt istenházát
2002-ben teljesen, kívül-belül felújították. Ek-
kor akadtak rá az 1300-as évek elõtt épült
templomalapra.

A parókia szép épület, de a lelkészcsalád
beköltözésekor csak egy szobája volt lakható.
Az évek során a paplak belsõ munkálataival is
végeztek – sorolja a tiszteletes. Anyagi forrást
jelent a két hektár erdõtulajdon, és az ötven
hektár szántóföld mellé sikerült további har-
minc hektárt vásárolniuk. Két másik ingatlant
is birtokolnak, az egyikben hajdanán leányis-
kola volt, a másikban a fiúgyermekeket oktat-
ták. A rendszerváltás után, ahogyan más egy-
házközségek is, vissza akarták igényelni az
egyházi vagyont, nevezetesen a két iskolaépü-
letet. Mint kiderült, az átkosban is akadtak jó
szándékú tisztviselõk, akik ide-oda dugdosva
az iratokat, megóvták a szentimrei egyházi in-
gatlanokat az államosítástól. Így nem kellett
visszaigényelni az épületeket, hisz azokat el
sem vették tõlük.

Az egyik épületben telente istentiszteleteket
tartanak, közösségi házként mûködtetik, a fia-
talok lelki épülését szolgálja.

A lelkipásztor nagy álma a másik épület if-
júsági szállóvá alakítása, ami elmondása sze-
rint akkor válhatna valóra, ha lenne 50-60
ezer eurójuk. Ha ezt elérhetnék, akkor mind a
lelkipásztor, mind a turisztikai információs iro-
da irányítója elégedett lehetne, hisz két legyet
ütne egy csapásra. Megújulna az egyházi in-
gatlan, ugyanakkor fogadóképesek lennének
ifjúsági táborok szervezésére, ami a falu turisz-
tikai értékét növelné.

D. Mészáros Elek
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A régi egyházi
iskolából ifjúsági

szállót alakítana ki
a lelkész 

2015. január|Biharország|13

Az emlékkápolna
látványterve



százalékát, de a két évre rá esedékes további
pénzt már nem kapta meg, sõt számláját is zá-
rolták idõlegesen, és a már felvett pályázati
pénzt is visszakövetelik tõle. A nagy galiba
egyszerû okra vezethetõ vissza. Vagy még-
sem?! Pályázati dossziéjának összeállításakor
az érolaszi szülõi háznál épített istálló lett be-
jegyezve telephelyként. De mivel a szerzõdés-
ben vállalt fejlesztést, a tyúklétszám növelését,
helyszûke miatt ott nem tudta megvalósítani,
Székelyhídon vásárolt egy régi, de jóval na-
gyobb istállót. Tyúkjait átköltöztette, a farm
helyszíncseréjét hivatalosan is bejegyeztette.
Mivel a pályázat leadásakor megjelölt cím nem
azonos a mostanival, a megnyert összeg kifi-
zetésének jogossága függõben van a bírósági
végzésig. Szabó értetlenül szemléli a történte-
ket, hisz nem csalt, nem károsított meg senkit,
mégis ellehetetlenítik gazdasága fejlesztését.
Azt sem tartja kizártnak, hogy nála befolyáso-
sabb, konkurens tojástermelõk állnak az ügy
mögött, olyanok, akik monopolhelyzetre töre-
kednek a térségben.

A szakma devalválódása ellenére az érolaszi
Szabó Róbert mégis állatorvosnak tanult.
Falusi lévén már gyermekkorában megszeret-
te az állatokat, nem is volt kérdés számára,
hogy milyen pályára lépjen. Nem latolgatta,
megéri-e állatorvosnak lenni, nem vett plaj-
bászt és füzetet a kezébe, hogy számolgassa,
honnan várható a zsírosabb fizetés. Az õ ide-
jében nem volt könnyû az egyetemre bejutni,
öten jelentkeztek egy meghirdetett helyre. El-
sõre felvették a temesvári egyetem állatorvosi
karára. Elsõ évben nehezen ment a tanulás,
rendesen koptatta a szótárt, a magyar nyelvû
középiskola után csak emberfeletti odaszánás-
sal sikerült helytállnia.

Hat egyetemi év után, kezében az állatorvo-
si diplomával, nézhette a csillagos eget, mert
képesítésének megfelelõ munkát nem talált.
Gondolt egyet, s mivel tojótyúkok tenyésztésé-
rõl írta államvizsga-dolgozatát, vásárolt 250
tojót, és magángazdálkodásba kezdett. Érkö-
bölkúton élõ apósa istállójában rendezte be
gazdaságát, majd a második évtõl már szülei
portáján épített ezer tojótyúk befogadására al-
kalmas ólat. 2005-öt írtak akkoriban. Ha nem
is aranytojást tojtak a tyúkjai, de tisztes hasz-
not hoztak. Úgy látszott, sínen van a jövõje,
mivel egy székelyhídi állatpatikában is alkal-
mazták. 2009-ben a „Fiatal farmer” program
keretében sikeresen pályázott, 20 ezer eurót
nyert gazdaságának fejlesztésére. 2010-ben
folyósították is számára a megnyert összeg 60

Manapság nem sok babér terem
a diplomás mezõgazdászok,
állattenyésztõk számára. Ahogyan egy
traktort vezetni tudó ember már
szakképzettnek gondolja magát, éppúgy
a nadrágszíjparcellákat birtoklók többsége
is az agronómusok tudományát ismerni
vélõnek tartja magát. Az állattenyésztõkrõl
és az ágazathoz kötõdõ „kuruzslókról” nem
is beszélve. Pedig az állatdoktorok
tudománya nem akasztható le
nagykabátként a fogasról, hisz a „páciens”
még azt sem tudja közölni, mi a panasza,
hol fáj.

Állatorvos a tyúkfarmon
|agrárvilág
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Szabó Róbert állatorvos 



Az ötéves pályázati ciklusra vállalt ezerdara-
bos állománynövelést jóval túlszárnyalta, je-
lenleg 3800 tyúk karicsál az ólakban. Indulás-
kor ketrecben tartotta a tyúkokat, de az uniós
szabályozás bevezetése óta a mélyalmos te-

agrárvilág|
nyésztést alkalmazza. A szabványketrecek túl
sokba kerülnek, így legalább „stresszmentes”
minõsítésûek a Szabó-farmon termelt tojások,
viszont rosszabb a térkihasználás, feleannyi
aprójószág fér el az ólakban.

Azt, hogy a tojás milyen körülmények kö-
zött „született”, a terméken látható bélyegzõ
kódja alapján lehet kiokoskodni – magyarázza
Szabó doktor. A 0 kóddal ellátott tojás bioter-
mék, az 1-es jelzésû szabad tartásra, legelõn
tartott szárnyasokra utal, a 2-es kód a mélyal-
mos szabad tartást igazolja, míg a 3-as kód-
szám a ketreces tenyésztési módot jelenti. Az
árbesorolásnál a termelési feltételek figyelem-
bevétele fontos lenne, de nálunk ez keveseket
érdekel, többnyire méret alapján osztályozzák
a tojást – mondja a gazda.

A tojókat csirke korukban vásárolja a ma-
gyarországi Bábolnáról; 19-20 hetes koruk-
ban kezdik el potyogtatni a tojásokat. A minél
több fény adagolása fokozatosan stimulálja a
tojástermelést, amihez megfelelõ arányú dara-
keverék is társul. Az optimális méretû tojáso-
kat 25 hetes korukra kezdik el tojni a tyúkok,
ekkorra már 95-96 százalékosra emelkedik a
napi tojásátlag, amit három hónapon keresz-
tül szinten lehet tartani. Onnantól lassú, de fo-
lyamatos termeléscsökkenés áll be, majd pe-
dig leselejtezik a tojókat. Ma már tiltott és ál-
latkínzásnak minõsül, de régen gyakran alkal-
mazták az úgynevezett vedletést. Ez abból állt,
hogy a ciklus végén tíznapos teljes böjtre fog-
ták a tyúkokat, miközben állandó sötétségben
tartották õket. Ez alatt az idõ alatt elindult a
vedlés, ami tollazatcserével járt, majd fokoza-
tos fényadagolással és arányos etetéssel ismét
beindult a tojástermelõdés. A második ciklus-
ban már nem lehetett elérni akkora ered-
ményt, mint vedlés elõtt – osztja meg a tiltott
titkot a gazda.

Nehézségei ellenére a piaci kilátásokat jó-
nak tartja Szabó Róbert, van kereslet a jó mi-
nõségû tojás iránt. Maga keverte darával eteti
aprójószágait, egyedenként 125 grammot fo-
gyasztanak naponta. Egy tojás önköltségi ára
25 bani, és 45 banit fizetnek érte a kereske-
dõk.

A rengeteg szabályozás elõírja azt is, hogy
lakóháztól legkevesebb 500 méter távolságra
lehet tyúkfarmot létesíteni, de csak akkor, ha
tízezernél nem nagyobb az egyedszám. Szabó
úgy véli, hogy a törvények önmagukban jól
hangzanak, csak gyakran egyesek ellenében
alkalmazzák õket, oly módon, illetve azért,
hogy másokat elõnyhöz juttassanak.

D. Mészáros Elek
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A tartási
feltételeket

az Európai Unió
szabályozza

Van kereslet
a tojásra
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A Nagyváradtól mintegy 60 kilométerre levõ
Belényesújlakot majd két óra leforgása alatt ér-
tük el autóval a hepehupás országúton, decem-
ber elején, egy esõs napon. A falu egyike a
Belényesi-medence ama településeinek (Belé-
nyes, Köröstárkány, Várasfenes, Körösjá-
nosfalva, Belényessonkolyos, Magyarremete,
Kisnyégerfalva), amelyekben nagyobb számban
élnek magyarok. Belényesújlak elsõ írásos emlí-
tése a XIII. század elsõ felébõl származik, a XIV.
században püspöki birtok volt, elõbb a római ka-
tolikusoké, 1780 után a görög katolikusoké lett.
Az 1886-os népszámlálás idején 1012 lakosa
volt, közülük 692 magyar, 289 román, illetve
706 református, 285 görög katolikus. 1910-ben
1294 lakosából 926 magyar, 367 román volt;
352 görög katolikus, 908 református, 12 izrae-
lita. 1992-ben 789-en éltek Belényesújlakon,
494 magyar református, 295 román, zömében
ortodox, de volt néhány görög, illetve római ka-
tolikus is. A legutóbbi, 2011-es népszámlálás
607 lakost vett lajstromba, közülük 350 magyar,
197 román.

Az 1989-es változások után Belényesújlaknak
több éven át magyar alpolgármestere volt. Most
a helyi tanács 11 tagja közül ketten magyarok,
az egyik RMDSZ-es, a másik független. A faluba
érkezve elsõként Balog Loránd Lászlót, a ma-
gyar érdekvédelmi szervezet helyi elnökét, egy-
ben önkormányzati képviselõjét kerestük fel. El-
mondta, hogy jelenleg az ivóvíz- és csatornahá-
lózat kiépítésén dolgoznak, de egyelõre csak a
fõvezetékeket fektették le. Elmondása szerint na-
gyon szorgalmas emberek lakják a települést,
mindenki dolgozik, többen Belényesben vagy
környékén, de sokan helyben gazdálkodnak. Fõ-
leg kalászosokat, kukoricát termesztenek, a gond
az, hogy nagyon kicsik a parcellák, pedig jobb
volna mindenkinek, ha egyszerre nem 10 árat
szánthatna fel, hanem legalább egy teljes hek-
tárt.Jellegzetes

belényesújlaki utca 
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Belényesújlakon
fogy a magyarság

Hiába ígérik már jó pár éve a Nagyvárad
és Déva közötti országút felújítását,
a Bihar megyéhez tartozó,
a megyeszékhelyet a Fekete-Körös menti
településekkel összekötõ szakasz
még sehol sincs befejezve. Belényesújlakra
eljutni sem leányálom.

Balog Loránd László a helyi tanács tagja, helyi
RMDSZ-elnök

Boros István négy évtizede szolgálja az újlaki
református gyülekezetet



si módot – RMDSZ, MPP, független –, az utóbbi
idõben szinte még rosszabb lett a kapcsolat.
Nem tudom, mit kellene tenni, hogy az együtt-
mûködés helyreálljon, hiszen az lenne a helyi kö-
zösség érdeke, akkor többet tehetnénk megma-
radásunkért. Mulatságokat, falunapokat lehet
rendezni, meg is tesszük, aztán amint vége van,
egyesek megint szidják az RMDSZ-t, amit nem
értek meg, hiszen a mulatságon még együtt vol-
tunk” – zárja szavait az elnök.

Magyar iskolaigazgató

A belényesújlaki Nyolcosztályos Gimnázium
nagy épületén látszik, hogy nemrég lett felújítva,
az egész udvart aszfalt fedi. A folyosók rendezet-
tek, tiszták, szemléltetõeszközök, fotók, festmé-
nyek díszítik õket. Balog Emõke igazgató ked-
vesen fogad, kicsi, de takaros irodájába invitál.
Elmondja, hogy összesen mintegy 160 diákot
oktatnak, zömük az újlaki központú község há-
rom falujának (Gyepûpataka, Belényesvalány,
Belényesforró) valamelyikében lakik, de néhá-
nyan más községbõl járnak hozzájuk. Van ma-
gyar oktatás is, óvodától nyolcadik osztályig. Az
óvodába 12 magyar gyermek jár, az elemi össze-
vont osztályban 13 diák tanul, és 10 az V–VIII.-
ban. A két elõkészítõ osztályos kislány az elemis-
tákkal együtt tanul. Az iskolában központi fûtés
van, az óvodában cserépkályhával tüzelnek.

Balog Emõke harmadik éve áll a belényesúj-
laki iskola élén. Minden pedagógusuk kinevezett,
szakképzett. Zömük ingázik, a legtöbben Belé-
nyesbõl. Diákjaik általában Belényesben folytat-
ják tanulmányaikat, de vannak, akik Váradon, s
diplomások is kikerülnek közülük. Az igazgatónõ
nagyon jónak nevezte a tanintézet kapcsolatát a
helyhatósággal: „Nekünk nincsenek anyagi
problémáink, az önkormányzat mindenben se-
gít, nincs olyan, hogy visszautasítanának ben-
nünket.”

A térség magyarlakta településeivel is példa-
mutatóan jó a kapcsolatuk. „Belényesújlakon na-

Balog tanácsos azt is elpanaszolta, hogy a la-
kosság elöregedett, az eladó házakat románok
vásárolják fel. A környezõ falvakból jönnek ide,
így folyamatosan csökken a magyar lakosság
száma. „Nincs mit tennünk ellene” – állapítja
meg a tisztségviselõ. Sajnos a szép hagyomány-
nyal bíró Rezgõ Néptáncegyüttesnek is már csak
a kicsi csoportja létezik, a nagyok egy része más
településeken tanul, nem tud próbákra járni, má-
sok meg azt mondják, „kinõtték” a táncot. Az
idei falunapon a rezgõsök szülei is felléptek, nagy
elismerést aratva.

A helybeli magyar érdekvédelmi szervezet él
és mûködik – mondja az elnök –, lehetõségük
szerint igyekeznek a faluban élõk gondjait enyhí-
teni. Csak kevesen vannak, akik valóban akar-
nak tenni a közösségért. „Jó ötlet a kalákamoz-
galom, de mostanra valahogy nálunk ez leült. Ta-
lán az is az oka, hogy megoszlik a magyarság.
Nagyon nehéz összehozni a három gondolkodá-

faluról falura|

Az óvodások
Balla Beáta
óvónõvel

Néhányan a Rezgõ
Néptánccsoport

tagjai közül a múlt
nyári falunapon

A református
templom

a felújítás elõtt
és után
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gyon szerencsések a gyerekek, mindenféle prog-
ramlehetõség van, rendszeresen járnak ide a ma-
gyar pedagógusok, a református egyház a vasár-
napi iskolát is megszervezte” – tette hozzá Balog
Emõke.

Negyvenévnyi szolgálat

A továbbiakban Boros István helybeli refor-
mátus parókus lelkésszel járunk be néhány utcát.
Tetszetõs, rendezett helység Belényesújlak, a
széles utcák mentén szép, gondozott porták. Az
egykori vízimalmot keressük fel, ma már nem
mûködik, mivel nem felel meg az uniós követel-
ményeknek. Az egyébként elég jó állapotban lé-
võ épület egyik látványossága a településnek.
„Esetleg villanyáram-termelésre lehetne haszno-
sítani a létesítményt” – mondja a lelkipásztor.

Beszélgetésünket a parókián folytatjuk. Boros
István 1975. október elsejétõl szolgál a Belé-
nyesújlaki Református Egyházközségben, õsszel
lesz 40 éve, hogy odakerült. Egy régi, részben
kézzel írott könyvecskét vesz elõ, a néhai Makray
György tiszteletes – aki 1940-tõl 1948. február
7-ig volt a gyülekezet lelkipásztora – jegyezte fel
benne az egyházközség történetének egy szeg-
mensét. Felsorolja 1676-tól kezdve az ott szol-
gált lelkipásztorokat; Boros István a 14. a név-
sorban. Az elsõ feljegyzett lelkész Harsányi Ist-
ván; fölvetõdik a kérdés, nem a gályarabok egyi-
ke volt-e õ, hiszen a mártírok között volt egy
ilyen nevû, de biztosat nem tudunk. A könyvecs-
kében Makray György a felsorolt lelkipásztorok
és az egyházközség életérõl is írt pár sort.

A Fekete-Körös menti többi településhez ha-
sonlóan Újlakon is már az 1590-es években
megjelent a reformáció. „Úgy tudom, hogy Vá-
rasfenes 1599-ben vette fel a református hitet,
Belényesújlak pedig a következõ évben” – ma-
gyarázza Boros tiszteletes. Érdekesség, hogy az
abból az idõbõl való halotti anyakönyvbe egy
olyan idõs református egyháztag elhalálozását je-
gyezték be, akit még katolikusnak kereszteltek. A
templom mindig ott állt, ahol ma is, függetlenül
attól, hogy katolikus vagy református volt.

– Ezt a teret, ahol az istenháza áll, a helybeli-
ek cinteremnek nevezik, mivel ahol megbolygat-
ták a földet, mindenütt emberi csontokat talál-
tunk. A mostani templom építése 1830-ban kez-
dõdött, és 1838-ban fejezték be. Azóta is na-
gyon sokszor kellett renoválni, ennek oka lehet
az is, hogy egy kis dombon áll a falu közepén. Az
elmúlt 40 évben is sokszor kellett javítani. Tizen-
öt évvel ezelõtt holland segítséggel sikerült meg-
erõsíteni a fundamentumot, 270 centiméter

mélységbe vasbeton szerkezetet tettünk le, ezzel
a dombot is „megfogtuk”, mivel mérések szerint
10-15 centimétert „elindult” a toronyrész. Azóta
nem mozdult. Szeretném, ha a külsõ felújítást is
elvégeztetnénk.

Jelenleg 364 tagja van az egyházközségnek,
ennyi az egyházfenntartói járulékot befizetõk szá-
ma is. Vannak Vakohszikláson, Belényesben, de
Nagyváradon élõ egyháztagjaik is. „Õk általában
minden vasárnapi istentiszteleten itt vannak” –
teszi hozzá a lelkipásztor. Odaérkezésekor 750
lelket számlált a gyülekezet, tehát negyven év
alatt a felére apadt. Mindig több volt a temetés,
mint a keresztelõ. Évente általában 2-4 alkalom-
mal esket a tiszteletes, ha ötször, az már nagyon
jó. A Fekete-Körös menti reformátusokra jellem-
zõen Belényesújlakon is aránylag sokan járnak
templomba, vasárnaponként általában 100-110
hívõ, a gyülekezet 40 százaléka, s mintegy 30 fõ
vesz részt a délutáni szertartásokon.

Az egyház fenntartásához a kis mezõgazdasá-
gi gépparkjukból származó jövedelem is hozzájá-
rul. A saját földjük megmûvelése mellett a hely-
beli gazdáknak is végeznek mezõgazdasági bér-
munkát.

A tiszteletes arról is szólt, hogy néhány éve
háborús emlékmûvet állítottak a templom mel-
lett. A II. világháború alatt, 1944. szeptember
16–17-én a visszavonuló magyar hadsereg 13
elesett honvédjét temették el itt, egy gödörbe
dobták õket. Hosszú idõn át még egy sírjelet sem
lehetett tenni, aztán valaki egy „Hõsök” feliratú
fémplakettel jelölte meg a helyet. Nemrégiben a
megyei tanács segítségével sikerült bekeríteni,
felállítottak egy márványoszlopot, felrótták rá az
elesettek nevét, rangját, néhányuknak az életko-
rát is. Tizenhárom virágtartót is elhelyeztek az
emlékmûnél.

Már búcsúzkodunk, amikor Boros István meg-
említi, hogy valamikor a Fekete-Körös menti re-
formátus papok minden hétfõn találkoztak a be-
lényesi Megmaradás Házában egy kis eszmecse-
rére, beszélgetésre. „Ezt sohasem halasztottuk
el, bármilyen volt az idõjárás, mi ott mindig meg-
jelentünk – emlékszik vissza a tiszteletes. – Saj-
nos akkori szolgatársaim közül többen már nem
élnek, de ez az emlék egy életen át elkísér ben-
nünket.”

Deák F. József
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A vízimalom,

néhány éve nem
mûködik



A december eleji naprejtett, nyirkos idõben
mintha a lelkek is begombolkoztak volna. Épp
jókor érkezett a Mikulás, hangulathintése
gyermekek örömét bontotta, a felnõttek nosz-
talgiára hajlottak, kutakodva a rég elillant
gyermekkor emlékbugyraiban. Egy délelõttre
az égiek is feljebb húzták fellegfüggönyeiket, a
csatakos éjszaka után napfényes reggel ficán-
kolt a háztetõkön.

Suhan velünk az autó, a benti tér megtelik
nótaszóval. Viccek, poénok fricskázzák a lé-
legzetvételnyi szüneteket, hogy aztán még job-
ban, ízesebben csendüljön az érkeserûi me-
nyecskék dala. Kell a bemelegítés, a hangszá-
lak rezdüléseinek idomítása ahhoz, hogy meg-
mutassák a nagyvilágnak: az elorzott lápvilág
lakóinak ajkán él még a dal, a régiek emléke-
zete. A magyarországi Nyíradony a célállo-
más, az immár XXIV. Regionális Népzenei Ta-
lálkozó helyszíne.

Jut idõnk némi beszélgetésre is az asszo-
nyokkal. Az Érkeserûi Népdalkör vezetõje,
Nyéki Enikõ karnagy a helyi református gyü-
lekezet kántora is egyben. A gyülekezetnek is

van saját kórusa, értelemszerûen Nyéki Enikõ
irányítja. A népdalkör létrejöttét a kényszer
szülte öt évvel ezelõtt, amikor testvértelepülé-
sükrõl, Öcsödrõl (Magyarország) meghívást
kaptak, hogy vegyenek részt az ottani népze-
nei találkozón. Mentegetõztek, hogy náluk
nincs népdalkör. A válasz rövid volt: akkor ala-
kítsatok. Összekapták magukat, Faur-Kis An-
géla, Hengye Erika és Nyéki Enikõ néhány
próba után átruccant énekelni. A nem várt si-
keren felbuzdultak, folytatták az együttének-
lést. Késõbb többen csatlakoztak hozzájuk, így
alakult meg az Érkeserûi Népdalkör, és azóta
számtalan településen vált ismertté az elmúlt
évek során. Repertoárjukon közel száz dal sze-
repel, fellépéseiken tematikailag csoportosítva
válogatnak belõlük.

Mivel a népdalkör megalakulásában Öcsöd
meghatározó szerepet játszott, így érdemes
megemlíteni, hogy a két falut összekapcsolja a
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Kincsõrzõk találkoztak
Nyíradonyban
Regionális népzenei találkozón vettek részt
az Érkeserûi Népdalkör, a székelyhídi
Búzavirág Népdalkör és a Férfikórus tagjai.
A magyarországi rendezvény nem verseny,
egymás kultúrkincseinek megismerése
és megtartása a fõ cél.
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Fellépésre vár
az Érkeserûi
Népdalkör 

A mikrofonnál Tasó László államtitkár, mögötte Kondásné
Erdei Mária polgármester és Bárdosi Ildikó népdalénekes





régmúlt. Századokkal ezelõtt oda-vissza köl-
töztek a lakosok, Öcsödön az egyik falurész
Keserûként ismeretes. Az anyaországiak biz-
ton állítják, hogy az ottaniak beszédén mind-
máig érzõdik a bihari akcentus.

Harangi Imre egyik büszkesége a nyírado-
nyiaknak. A falu szülötte 1936-ban Berlinben
olimpiai bajnoki címet nyert könnyûsúlyú
ökölvívásban. Õ volt a magyar sporttörténe-
lemben a harmadik – Kocsis Antal (1928) és
Énekes István (1932) után –, aki a sportágban
olimpiai elsõ helyezést ért el. A róla elnevezett
rendezvénycsarnokot szemelték ki a szervezõk
a népzenei találkozó megtartására.

Minden precízen szervezett, regisztráció
után névre szólóan felcímkézett öltözõbe kísé-
rik a csoportot, majd pogácsával kínálnak, a
büfében kávé, üdítõital is fogyasztható. Kora
délelõtt a lelátó még foghíjas, sorra érkeznek
a fellépõ csoportok, közben a színpadon már
beindult a „nagyüzem”. A pódium mögötti tá-
gas térben árusok asztalain népmûvészeti tár-
gyak, csecsebecsék kínálják magukat. Század-
elõt idézõ festett falusi szobabútor vonzza az
érdeklõdõket csakúgy, mint a Hajdú-Bihar
Megyei Népmûvészeti Egyesület ünnepi öltö-
zékeket felvonultató kiállítása. Böngészgetem
a fellépõk névsorát: harminchárom a beha-
rangozott csoportok száma, többen az elcsa-
tolt országrészekbõl érkeznek, a Partiumot az
érkeserûiek mellett a székelyhídi Búzavirág
Népdalkör és a Férfikórus képviseli.

Az Érkeserûi Népdalkört szólítják színpad-
ra, Szüret után címmel összeállítást adnak elõ
bordalokból, ráadásként egy adventi éneket.
A közönség nem marad hálátlan, értékeli a
szépet.

A fellépések közötti rövid szünetben egy be-
szélgetés erejéig sikerül elcsípnem a házigazda
település polgármesterét, Kondásné Erdei
Máriát. Az elöljáró szakavatott a hagyomány-
õrzés, a népi kultúra terén, tizenöt éven át
igazgatta a helyi mûvelõdési életet. Nyíradony-
ban erõs az élõ népdalkincs, ezt figyelembe
véve jelölték ki huszonnégy évvel ezelõtt a vá-
rost a regionális népzenei találkozók helyszí-

néül. A helyi népdalkörösöket az erdélyi szár-
mazású Bárdosi Ildikó irányítja, maga is elis-
mert népdalénekes, több CD-je is megjelent
már. Minden találkozóra meghívnak egy szak-
avatott „megfigyelõt”, aki a látottakat kérésre
szívesen véleményezi, s tanáccsal látja el a fel-
lépõket. Zsûrizés viszont nincs, nem a versen-
gés a cél, hanem egymás értékeinek a minél
jobb megismerésére, õrzésére fókuszálnak –
mondja Kondásné. A rendezvény jó tíz évvel
ezelõtt érte el csúcspontját, akkoriban 50-60
részt vevõ csoporttal kétnaposak voltak a ta-
lálkozók. Nincs különösebb elvárás a fellépõk
öltözetére vonatkozóan, sõt még afölött is sze-
met hunynak, ha a repertoárba nótákat is be-
csempésznek az elõadók. A polgármester
még kultúrigazgatói múltjából jól ismeri a ha-
tár innensõ oldalán mûködõ népdalköröket,
többször járt az Érmelléken. Nagyra tartja
munkájukat, s úgy véli, autentikus, hiteles elõ-
adásuk nagy értéket képvisel. „Jó dolog, hogy
Magyarországon mûködik fõiskolai szintû nép-
zenészoktatás, de az teljesen más kategória,
mint amit ezeken a találkozókon hallani, látni
lehet” – állítja Kondásné Erdei Mária.

Estefelé megtelik a nézõtér, a jó hangulat is
fokozódik, a közönség együtt énekel a fellé-
põkkel.

Az érmelléki kórusok rövid története felõl
kérdezõsködöm. A székelyhídi Férfikórus ti-
zenhat évvel ezelõtt, Karancsi Béla vezetésé-

A Búzavirág
Népdalkör

A székelyhídi
dalárda
I. világháborús
dalokkal rukkolt elõ
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vel debütált. Három év megszakítással mind-
végig az õ kezében volt a karmesteri pálca.
Végzettségét tekintve mérnökember, de már
gyermekkorában tanult tangóharmonikázni és
zongorázni, késõbb pedig zenét tanított. Re-
pertoárjuk tág spektrumú, egyházi énekeket,
népdalokat, nótákat, kórusmûveket egyaránt
elõadnak. Karancsi meghatározása szerint kó-
rusuk dalárdajellegû. A nyíradonyi találkozón
a huszonhárom kórustagból tizenkilencen
vannak jelen. A tavalyi évet az I. világháború-
ra való emlékezésnek szentelték, fellépéseiken
katonadalokkal, nótákkal léptek közönség elé.

A Búzavirág Népdalkört vezetõ Béres Csil-
la késõbb érkezik, addig Bokor Piroska alapí-
tó taggal beszélgetünk, tõle tudom meg, hogy
immár tízesztendõsek. A kezdetekben a
létavértesi (Magyarország) Sütõ Béláné vezet-
te a tizennyolc tagú népdalkört, két éve pedig
Béres Csilla lett a dirigens. A mostanság tizen-
négy tagot számláló nõi kar kalotaszegi és
gyimesi népdalokat hozott tarsolyában a
nyíradonyi rendezvénycsarnokba.

Közben megérkezik a helyszínre, a színpad-
ra a rendezvény fõvédnöke, Tasó László ál-
lamtitkár, s a dal összetartó erejérõl beszél.
Mint mondja, Székelyhídtól Méráig, aki cse-
csemõként már hallgatta a magyar dalt, az so-
ha nem felejti el gyökereit. „Mindannyian kin-
csek õrzõi vagytok” – fogalmaz az államtitkár.

A magyar és a székely himnusz éneklése
után néma fõhajtással az eltelt egy év alatt el-
távozottakról emlékeznek meg. Bárdosi Ildikó
elcsukló szavai, majd pedig mély átéléssel tol-
mácsolt, illõ éneke szárnyal, örvénylik fölfelé
az immár magasban éneklõk felé.

Már estébe hajlik az idõ, a színpadon gála-
mûsor veszi kezdetét, hivatásos népzenészek,
néptánccsoportok fergetegesen parádéznak.
A nap folyamán fellépõket vacsorára invitál-
ják, jólesik a pörkölt, a vörös- és fehérbor dal-
csalogatóvá válik. Indul a nótázás, miközben a
messzirõl érkezettek már készülõdnek hazafe-
lé. Búcsúzkodás, berreg a motor, esti nyirokba
hömpölyög a gépkocsifüst.

Fejekben zsong a sokféle zene. Éneklés he-
lyett csendben folyik a beszélgetés a máris em-
lékké ért napi élményekrõl. Ezúttal még a ha-
tárátkelõnél sem kellemetlenkednek fontosko-
dón. Szép országot, szép napot hagyunk ma-
gunk mögött.

D. Mészáros Elek

Szüreti
népdalcsokrot

adtak elõ
Nyíradonyban a

keserûiek

A találkozó
helyszínéül szolgáló
rendezvénycsarnok
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A Nagyváradi Állami Filharmónia januári mûsora
A koncerteket a filharmónia nagyvá-
radi, Szilágyi Dezsõ (ma Moscovei)
utca 5. szám alatti székhelyén, a
Bartók–Enescu Teremben tartják
csütörtökönként este 7-tõl.

15., 19 óra: szimfonikus hangver-
seny. Mûsoron: D. Sosztakovics: 1.,
a-moll hegedûverseny, op. 77.; Fr.
Schubert: VIII., befejezetlen, h-moll

szimfónia, op. 77.; Liszt Ferenc: Les
préludes – szimfonikus költemény.
Vezényel Jankó Zsolt, közremûködik
Francesco Ionaºcu (hegedû).
22., 19 óra: szimfonikus hangver-
seny. Mûsoron: M. P. Muszorgszkij: Éj
a kopár hegyen; M. Moszkovszkij: E-
dúr zongoraverseny, op. 59.; A.
Dvorak: IX., e-moll, Új világ szimfónia,
op. 95. Vezényel Romeo Rîmbu, köz-

remûködik Teodora Tonea Owen
(zongora).
29., 19 óra: szimfonikus hangver-
seny. Mûsoron: J. Haydn: Szerenád
az F-dúr vonósnégyesbõl, op. 3., No
5. és 1., C-dúr gordonkaverseny; P. I.
Csajkovszkij: Manfréd szimfónia, op.
58. Vezényel Valentin Doni, közremû-
ködik Ana Topalovics (Szerbia, gor-
donka).
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A tiszteletes asszony 1979-ben született Ér-
mihályfalván, ott végezte el az általános iskolát,
majd tanulmányait a nagyváradi Lorántffy Zsu-
zsanna Református Középiskolában, utána pe-
dig a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben
folytatta, 2003-ban diplomázott. Helyettes lel-
készként kezdte el érkeserûi pályafutását, de a
sors úgy hozta, hogy ottmaradt fõállásban. Fér-
jével, Oroszi Kálmánnal együtt végzett, õ jelen-
leg az érseléndi református gyülekezetet szol-
gálja. A keserûi gyülekezet ott lakó lelkészt kí-
vánt, ezért lakhelyül azt a parókiát választották.
A férj ingázik, de nem is tehetne mást, mivel
Érselénden nincs lelkészi lakás. Egy ötéves
kisfiuk van, Mátyás, azt még nem tudják, átve-

szi-e majd tõlük a stafétabotot. A református
lelkész asszonnyal a hivatásról és a gyülekezeti
életrõl beszélgettünk.

– Vallásos családban nevelkedtem fel, édes-
apám presbiter volt már fiatal kora óta. Szá-
munkra természetes volt, hogy minden vasár-
nap ott legyünk az istentiszteleten, részt ve-
gyünk a gyülekezeti munkában. A gyülekezet if-
júsági csoportjának aktív tagja voltam, szívesen
vállaltam részt az ünnepi mûsorokban, de
örömmel vittem hallgatható prédikációkat ka-
zettán idõs embereknek vasárnaponként, vagy
látogattam meg a helyi kórházban fekvõ bete-
geket lelkészeink vezetésével és IKE-s társaim-
mal. A konfirmáció ideje számomra meghatá-
rozó volt, akkor éreztem elõször igazán azt,
hogy Istennek terve van velem. Késõbb ez az

Hallatja a hangját
az építkezõ gyülekezet
Beszélgetés Orosziné Zih Magda érkeserûi református lelkipásztorral

Érkeserû magyar közösségének döntõ
többsége (80 százaléka) a református hitet
vallja. Lélekszámuk 577 fõ, közülük
377-en egyházfenntartók, 120 a gyermek,
80 személy pedig vallja a hitet, de nem
támogatja az egyházat. A presbitérium
15 tagú, templomuk 300 férõhelyes.
Jelenlegi lelkipásztoruk OROSZINÉ ZIH
MAGDA, aki 2003 szeptemberétõl áll
a református közösség élén.
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Konfirmációs
csoportkép,
középen Orosziné
Zih Magda parókus
lelkész 

Érkeserû református temploma



érzés egyre erõsödött, és nyilvánvalóvá vált,
hogy a lelkészi pálya lesz a hivatásom. Akkori
lelkészeimnek, Nagy Bálintnak, Gede Mátyás-
nak és Gede Ildikónak sokat köszönhetek, lel-
kes szolgálatuk, hiteles életük és munkájuk az-
óta is követendõ példa elõttem.

– Új tiszteletesként hogyan kezdett hozzá
a közösségépítéshez? Mik voltak az elsõ lépé-
sek? Mivel lehet megszólítani a fiatalságot?

– Ideérkezésünkkor a megszokott vasárnapi
istentiszteleten kívül nem volt más alkalom a
gyülekezeti tagok találkozására. Természetes
volt, hogy fiatal lelkészekként új dolgokat is
igyekeztünk beindítani, vagy a már régebben
mûködõket újra feléleszteni és tartalmassá ten-
ni. Istennek hála, volt igény a gyülekezeti tagok-
ban arra, hogy bõvítsük a gyülekezeti alkalma-
kat. Így indult be az iskolai vallásoktatáson kívül
a gyülekezeti vallásoktatás is a 3–11 éves gye-
rekek számára. Ezeket akár több korcsoport-
ban is tartottuk a gyermekek változó létszáma
miatt. Ezzel egyidejûleg újraindult az ifjúsági
munka is a gyülekezetben a már lekonfirmált if-
jakkal, akik, hála Istennek, nem „kikonfirmál-
tak” a gyülekezetbõl, hanem itt keresték a he-
lyüket. Egy-egy ifjúsági bibliaórán akár 30 fiatal
is összegyûlt, és ma is vannak ennyien a cso-
portban, de kevesebben találkoznak, hiszen tá-
vol kerültek a munkahelyek, illetve a tanulási le-
hetõségek miatt. Az elmúlt tíz évben nagyon
sok mindent csináltunk együtt a fiatalokkal: vol-
tunk velük bibliaismereti versenyeken, ünnepi
mûsorokat állítottunk össze, betlehemezni jár-
tunk karácsonykor, ifjúsági konferenciákon és
táborokban vettek részt. Mi is vendégül láttuk
más gyülekezet ifjait az évente megrendezett
õszi csendesnapokon, ezek zárásaként mindig
valamilyen keresztyén ifjúsági együttes koncer-
tezik. Táboroztunk együtt magyarországi test-
vérgyülekezetünk fiataljaival és hollandiai fiata-
lokkal is. 2013 decemberében ünnepeltük az If-

júsági Keresztyén Egyesület fennállásának 10.
évfordulóját, eljött szinte hiánytalanul mind a
120 fiatal – akár már családjával, társával, gyer-
mekeivel együtt –, aki az elmúlt egy évtizedben
megfordult az ifjúsági alkalmainkon. Külön re-
ceptem nincs a fiatalok „megfogására”, de azt
hiszem, ha érzik a szeretetet, az elfogadást, az
õszinteséget és a nyitottságot, akkor szívesen
jönnek a gyülekezet közösségébe. Mivel biblia-
óráink témáit õk maguk választhatják meg, így
érdekli õket, én pedig igyekszem olyan válaszo-
kat adni kérdéseikre, melyek valóban útmuta-
tók lehetnek számukra. A velük való rendszeres
foglalkozás ellenére azonban én sem mondha-
tom, hogy minden vasárnapi istentiszteleten
mindannyian részt vesznek, de nagyobb ünne-
peken, úrvacsoraosztásnál ott vannak. Talán
megtörténik majd az a csoda, hogy rendszere-
sen járjanak…

– A presbitériumon kívül vannak-e egyhá-
zi szervezeteik? Gondolok itt kórusra,
nõszövetségre…

– Igen, mindkettõ újból mûködik. Amikor
idejöttünk, nem volt kórusa a gyülekezetnek, de
a templom orgonája sem szólt 30 év óta. Az
orgonát 1926-ban Szakács András állíttatta sa-
ját költségén az I. világháborúban hõsi halált
halt fia, Sándor emlékére. Ideérkezésünkkor
azonnal adatott Isten kegyelmébõl egy pályáza-
ti lehetõség a magyarországi Nemzeti Kulturális
Alapprogram kiírásából mûemlék orgonák res-
taurálására. Sikeres pályázásunk eredménye-
ként a szakmai vizsgálódás során kiderült, hogy
Szeidl Ferenc nagyváradi orgonaépítõ 1926-
ban egy átalakított orgonát adott el a gyüleke-
zetünknek, mégpedig Vass István marosvásár-
helyi orgonaépítõ 1877. évi 5. mûvét. Így or-
gonánk mûemléknek tekinthetõ. Szakszerû fel-
újítását Molnár József nagyváradi orgonaépítõ
végezte. A restaurált orgona 2004 októberétõl
zengi újból az Úr dicsõségét. Az orgona megja-
vítása után kezdtünk el kántort keresni, s a gyü-
lekezet közösségében meg is találtuk. Nyékiné
ªtefan Enikõ vállalta, hogy megtanul játszani a
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A ravatalozó
kápolna

A restaurált
mûemlék orgona
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– Szeretném hangsúlyozni, hogy mindaz,
amit gyülekezeti szinten elértünk, nagyrészt ön-
erõbõl sikerült. Természetesen nagyobb beru-
házásoknál kértük és elfogadtuk a segítséget,
de gyülekezeti tagjaink mindig vállalták a közös
teherviselést annak érdekében, hogy gyülekeze-
tünk meglévõ értékeit megõrizzük vagy éppen
újakkal gazdagítsuk. Néhány dolgot már emlí-
tettem a beszélgetés során a lelki építkezés mel-
lett a fizikai építkezésbõl is, de a teljesség igé-
nye nélkül sorolhatom még a templom teljes
belsõ felújítását (karzatok cseréje, orgona resta-
urálása), templomunk harangjainak villamosítá-
sát, gyülekezeti termeink állagmegõrzését, új
parókiarész és ravatalozó építését, akácfaülte-
tést és járdaöntést a temetõben, a templomunk
tornyának megjavítását. Elsõsorban a férjem
érdeme, hogy tíz évvel ezelõtt beindítottuk a ha-
vonta megjelenõ gyülekezeti lapunkat, a Kese-
rûi Keresztyén Krónikát, amit ingyen juttatunk
el híveinkhez. Az õ munkájának köszönhetõen
vagyunk jelen a világhálón is. Az elkövetkezõ
években folytatni szeretnénk a parókia építését
és a gyülekezeti termek szépítését. Szeretnénk
továbbra is összetartani, élõ gyülekezetté tenni
az itteni református közösséget Isten áldásából.

– Van-e kedvenc igeverse, amivel elbúcsúz-
na az olvasóktól?

– A Zsoltárok könyve 37. részének 4–5.
verse az egyik kedvenc igém: „Gyönyörködjél
az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.
Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne,
majd Õ teljesíti.”

Szõke Ferenc

hangszeren, és vállalkozott a kórusok vezetésé-
re is. Õ irányítja a 15 tagot számláló asszony-
kórusunkat, illetve a gyermekkarunkat, de õ a
vezetõje a közösségünk népdalkórusának is. A
nõszövetség is mûködik, tulajdonképpen õk ad-
ják a kórus gerincét. Jelenleg 30 tagot számlál,
de megalakuláskor 60-an is voltak. Bibliaórák-
ra járnak, illetve csigatésztát készítenek, és az
abból származó bevételt az egyház javára fordít-
ják. Eleinte házaknál találkoztak, késõbb, a gyü-
lekezeti terem lakhatóvá tétele után, már az lett
a találkozók helyszíne. Ennek a javítási költsé-
geit is õk teremtették elõ csakúgy, mint a temp-
lom új szõnyegeit vagy számos dolgot még,
amire éppen szükség volt az évek alatt. A gyü-
lekezet lelkes csapata ez, tagjaira mindig lehet
számítani.

– Több mint egy évtized alatt mik azok a
megvalósítások, amiket a legfontosabbnak
tart?

|hitvilág

Játék
és szórakozás
az ifjúsági napokon

A félig újjáépített
parókia
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Most szembesülök, ki tudja, hányadszorra,
a ténnyel: az évek, évtizedek megkopottá te-
szik az emlékeket csakúgy, mint az emlékhor-
dozókat. Igyekszem a kapott információhoz
hûen ragaszkodni, bár gyakran bebizonyoso-

dik, hogy a megadott helyszínek, idõpontok,
személyek nem felelnek meg a valóságnak. A
felidézett események, történetek is gyakorta
hézagosak, a logikai rendet nem követik.
Ilyenkor kedveszegetten már-már feladom a
kutakodást, de aztán mindig elhangzik egy
szó, apró történetrészlet, ami felcsiholja a kí-
váncsiság tüzét, és ott folytatom, ahol abba
akartam volna hagyni.

Így voltam Berényi Józseffel is, aki a bibliai
kort túlhaladva, igyekezett a visszaemlékezés
morzsáit egybeterelni. Neki sem volt könnyû
ez a múltban való evickélés, de becsületére le-
gyen mondva, többszöri nekifutással sikerült
összeraknia a történetet.

Amikor jött a parancs, hogy menni kell,
még az sem volt, aki igazából elköszönjön tõ-
le. Hárman voltak testvérek, ma már sem az
öccse, sem a nõvére nem él. Nehéz szívvel pa-
kolgatta a katonakufferbe a személyes dolgait,
nem volt, aki útnak eressze, aggódva taná-
csokkal ellássa, elmenetelét megsirassa. Ösz-
szeszorult a torka, érezte, könnyel telik meg a
szeme, amint a fabõröndbe egyenként rakta a
holmikat. Soha nem érezte hiányát ennyire az
édesanyjának, bár csak egy ölelésnyire elbú-
csúzhatott volna tõle. Édesapja sem élt már, a
munkától érdes tenyér simogatását magával
vitte a frontra. Józsefnek hamar férfivá kellett
érnie. Muszáj volt. Az élet a megmaradás nyû-
gét testálta rá.

A nagyváradi kaszárnyában kellett jelent-
keznie, onnan Temesvárra vezényelték. A ha-
tárvadászokhoz került, de azt, hogy melyik
századhoz, vagy ki, illetve kik voltak a közvet-
len felettesei, már nem tudja. A következõ ál-
lomás Szombathely volt, onnan pedig a mai
Csehország területére vezényelték. Az oro-
szok fölénye érezhetõ volt, hétrõl hétre
visszább szorították õket. A hajnali órákat már
rettegéssel várták, általában virradat elõtt folyt
a csatározás. Elszörnyedt Berényi a sebesül-
tek, a halottak látványától. Bajtársai, akikkel
néhány órával azelõtt még a háború utáni jö-
võt tervezték, repesztépte húscafattá lettek,
vagy golyótól estek el, és most mintha merev
tekintettel, hanyatt fekve a bárányfelhõk bé-
kés vonulását figyelnék.

A harcok kétségbeejtõ kilátásai mellett a fo-
lyamatos éhezés is tovább gyengítette a harci

A Nagy Háború kitörésének centenáriumi
esztendejében elindított sorozatunkban
a II. világháborúra emlékeznek Bihar
megyei egykori katonák vagy
leszármazottaik. A kilencvenedik évéhez
közeledõ érsemjéni BERÉNYI JÓZSEF
a háború utolsó szakaszában került
a frontra, sebesülés és hadifogság is
osztályrésze lett.

SOHA TÖBBÉ HÁBORÚT

Borjúbõr vacsora
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morált. Az élelmiszer-ellátás akadozott, azt et-
tek, ami az útjukba akadt. Szinte mindent meg-
ettek, már-már állati módon csak az ösztön
vezérelte a katonákat. Amikor egy-egy répa-
föld mellé értek, felrúgtak minden regulát, ha-
salva, térdelve tépték, cibálták a takarmányré-
patöveket, és csak falták, falták, míg kellõkép-
pen nem feszült a bendõ. Már második napja
nem ettek szinte semmit, gizgazból fõzött teá-
val melegítették a gyomrukat. Épp egy faluba
kerültek, teljesen lakatlan volt, elõzõleg már
átvonult rajta a front. Még csak kóbor kutyát
sem lehetett látni az utcán, a szellemfalu han-
gulata, a rájuk törõ mélységes csendjével, nyo-
masztóan hatott. Átkutatták a házakat, istálló-
kat élelem után, de nem találtak semmit. Az
egyik ház padlásán mégis akadt valami hasz-
nos dolog: száradni tett borjúbõr feszült a ka-
kasülõn. Felcsillant a szemük, megvan a leves-
hez az alapanyag! Leforrázták, majd a szõrzet-
tõl megkopasztották a bõrt, s apró darabokra
vágva rakták a fõzõkondérba. Még gyöngyö-
zött is a leves, apró zsírkarikák oldódtak ki a
csizmaszárszáraz bõrbõl. Akkor este pompá-
sat vacsoráztak.

Azzal, hogy kevés esélyük van az elõretö-
résre, tisztában voltak a tisztek csakúgy, mint
a közkatonák. Ennek tudatában néhány kilo-
méterrel a hátuk mögött egy szakasz már ásta
a visszavonuláshoz szükséges lövészárkot. És
ez így ment mindennap, egyik lövészárokból a
másikba hátráltak. Egyik késõ éjszakai táma-
dás után épp hátráltak az idõleges menedéket
nyújtó lövészárok felé. Berényi hason csúszva,
óvatosan közelített. Mintha parázsló cigaretta-

csikk fénye villant volna egy pillanatra. Moz-
dulatlanságba merevedett. Hallgatózott. Las-
san merészkedett csak tovább. Néhány méter-
re volt a lövészároktól, amikor suttogás ütötte
meg a fülét. Valakik beszélgettek. Oroszul. Ek-
kor eszmélt rá, hogy be van kerítve, a vissza-
vonulásra elõkészített lövészárokban már
orosz katonák voltak. Igyekezett eliszkolni, de
a sötétben azt sem tudta, merre kússzon, ho-
gyan nyerjen egérutat. Megpróbált oldalirány-
ba elkúszni, de alig száz méter megtétele után
„sztoj”-t kiáltottak. Fegyverét eldobta, a meg-
adás jeleként mindkét kezét felemelte. Ekkor
dördült el a lövés, amely a vállát érte. Aztán
hirtelen mintha leszállt volna a pokol, torkolat-
tüzek villantak minden irányból. A magyar és
a német alakulatok váratlan ellentámadásba
lendültek, jócskán meglepve az oroszokat,
akik addig eléggé elõvigyázatlanok voltak.
Mint késõbb kiderült, az orosz gyûrû köré a
magyarok és a németek egy másik gyûrût
vontak, így belülrõl és kívülrõl egyszerre indí-
tottak sikeres offenzívát az oroszok ellen.

A csetepatét váll-lövéssel átvészelõ Berényi
József kórházba került. Közel két hónapot tar-
tott a lábadozása. Eközben az orosz erõk kö-
zeledése miatt két alakalommal is költöznie
kellett a kórháznak. Már közel volt ahhoz,
hogy újabb bevetésre küldik, amikor az oro-
szok olyan lendületesen nyomultak elõre,
hogy nem maradt idõ a kórház kiürítésére.
Berényinek annyira futotta, hogy a mellette
lévõ ágyon fekvõ németre ráterítetse a maga
zubbonyát. Úgy híresztelték ugyanis, hogy az
oroszok a magyarokkal még csak-csak, de a
németekkel szemben könyörtelenek. A men-
demonda be is igazolódott, ágyról ágyra jártak
a ruszkik, a német sebesülteket mind agyon-
lõtték, míg a magyarokat nem bántották. Aki
tudott járni, azt magukkal vitték. Ez a találko-
zás Berényinek négy évébe került, ugyanis
annyi ideig tartották hadifogságban.

Az Urál vidékére került, rossz körülmények
uralkodtak a táborban. Általános volt az éhín-
ség, a gyenge koszt, az egészségügyi ellátás
hiánya, de azért a táborok között mégis volt
különbség. Ez részben az élelmezésre értendõ,
de a munkakörülmények is eltérõek voltak,
nem beszélve arról, hogy az õrök miként vi-
szonyultak a fogvatartottakhoz. Berényi egy
hírhedt tábort fogott ki, egész nap nehéz síne-
ket pakoltak ki vagonból. Nagyban folyt a vas-
útvonal építése. Sokan voltak, zsúfolt volt a tá-
bor, a barakkokban még a földön is feküdtek.
Az éhezés odáig vitte õket, hogy patkányokra
vadásztak. A tábort felügyelõk különbözõ
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módszerekkel szisztematikusan tizedelték a
hadifoglyokat. Egyik alkalommal orvosi vizs-
gálatra jelentkezett, szédült, nagyon le volt
gyengülve. Egy német fogoly volt az orvos.
Azt tanácsolta neki, hogy aznap ne egye meg
az ételadagját, mert mérget kevernek egyesek
ennivalójába. Másnap ötven fogollyal keve-
sebb ment munkára. A latrina használata sem
volt veszélytelen. A mintegy három méter
mély gödrön két deszka volt keresztbe téve,
azon guggolva könnyíthettek magukon. Az
õrök, ha kedvük tartotta, csak kissé megbök-
ték fegyverükkel a deszkákon guggolót, és az
egyensúlyát vesztve az ürülékkel teli gödörbe
zuhant. Mivel csak napokkal késõbb jelentet-
ték a létszámcsökkenést, így az õrök plusz fej-
adagokkal bõvíthették ellátmányukat.

Amikor már azt hitte Berényi, hogy õt is el-
éri a végzete, többedmagával egy másik hadi-
fogolytáborba vitték. Túlzás lenne azt monda-
ni, hogy az új helyen szanatóriumi körülmé-
nyek fogadták, de legalább nem volt közvetlen
életveszélyben, s a munkakörülmények is job-
bak voltak. Egy kolhozba vitték õket dolgozni,
a földeken termesztett zöldségekbõl ételadag-
jukat így sikerült pótolniuk. Akármilyen sze-
rény is volt a menü, Berényi igyekezett civili-
záltan étkezni, amihez az evés elõtti imádság
is hozzátartozott. „Maga mit csinál?” – kérdez-

te egyik alkalommal az épp arra járó tiszt.
„Imádkozom” – jött a rövid válasz. „Maga, úgy
látom, még itt is igyekszik emberként viselked-
ni. Holnap reggel ne menjen munkára, nálam
jelentkezzék!” – érkezett a parancs. Remény-
kedett, hogy valami jobbra fordul, ugyanakkor
aggódással teli nyugtalanság fogta el.

Reggel egy autó várta a tábor bejáratánál,
intettek, hogy szálljon be. A katonatiszt szülõi
házához hajtottak. Elsõ látásra jómódról árul-
kodott ott minden. A magas kõkerítéssel kör-
bevett udvaron sûrûn nõttek a fák, bokrok,
megtermett kutya láncra kötve ugatta az érke-
zõket. Bent régi, de értékes bútordarabok áll-
tak, a félig lesötétített ablakokon kevés fény
szûrõdött be. Áporodott volt a levegõ, mint
ahol soha vagy csak ritkán szellõztetnek. Egy
idõs ember letakart alsótesttel tolókocsiban
ült. „Maga magyar? – kérdezte kifejezetten jó
magyarsággal. – Látja, hiányzik a két lábam,
ezt maguk tették velem, magyarok. Mostantól
engem fog gondozni. Fõzni tud? Meglátom,
hogy ért a pörkölthöz.” Berényi megszep-
pent. Örült annak, hogy magyarul szóltak hoz-
zá, annak viszont cseppet sem, hogy az öreg-
úr Magyarországon hagyta két lábát. Félt,
hogy emiatt õrajta tölti ki a haragját. Attól a
naptól kezdve minden reggel egy katona kí-
sérte el a házig, este pedig vissza. Jó dolga
volt, az idõs emberrel pedig lehetett jókat be-
szélgetni. Egyáltalán nem viselkedett vele el-
lenségesen. Az I. világháború során került Ma-
gyarországra, sebesülése után a kórházban ta-
nult meg némiképp magyarul, majd miután
hazakerült, tovább csiszolta tudását, magyar
nyelvû könyveket olvasott. Õ ragaszkodott
hozzá, hogy a fia magyar hadifoglyot hozzon
szolgálni.

Egyik reggel még indulása elõtt felkereste
barakkjában Berényit a fiatal tiszt. „Holnap
indultok haza, ma búcsúzz el apámtól, de ha
úgy gondolod, itt maradhatsz nálunk szabad
emberként” – mondta érzelemmentesen.

Idehaza már megváltoztak a viszonyok, az
addig semmi emberek kerültek hatalomra. Az
orosz mintára bevezetendõ kolhozosítást is
elkezdték. A körülmények ellenére jó volt
ismét itthon lenni, mélyet szippantani a frissen
szántott föld illatából, kapálni, metszeni a
szõlõt, malacot nevelni. Társra is szükség volt,
így nem is nyújtották hosszúra az udvarlást. A
háborús idõket követõ szegénységben nehéz
volt kiállítani a lakodalmat. De a lagziról nem
mondott le, had lássa meg a falu, hogy az árva
Berényinek is telik rá.

D. Mészáros Elek
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sok ballagásán, évnyitókon és évzárókon, az
október 6-i megemlékezésen, a Horváth Imre-,
illetve az Ady Endre-emlékünnepségeken, ka-
rácsonyi rendezvényeken. A karácsonyi dalo-
kat magyar, román, német, angol és francia
nyelven is elõadják. Repertoárjuk olyan gaz-
dag, hogy minden alkalomra van odaillõ éne-
kük. Ahogy vége az egyik fellépésnek, már ké-
szülnek a másikra. Hetente-kéthetente gyako-
rolnak, ahogy a helyzet kívánja. Mivel a kórus-
tagok különbözõ osztályokba járnak és sokan
vidéken laknak, elég nehéz úgy beosztani a
próbák idõpontját, hogy mindenki jelen lehes-
sen. Hétköznap az iskolában gyakorolnak. Ha
csak hétvégén tudnak valame.nnyien idõt sza-
kítani a gyakorlásra, a zenetanár lakásában
tartják meg a próbát. Több ez egyszerû ének-
próbánál, hiszen már valamennyien baráti vi-
szonyt ápolnak egymással, sõt azt is mondhat-
nám, olyanok õk, mint egy nagy család.

A tanár úr felesége, Enikõ szintén tanár, a
nagyobbaknak õ oktatja a matematikát. Olyan
szeretettel fogadják a gyerekeket, mintha a sa-
játjaik lennének. A gyakorlás szünetében min-
dig megkínálják õket finomságokkal, és elbe-

|zene

Még a vegyes tannyelvû iskolába jártak
azok a margittai diákok, akiknek részvételével
létrejött a mai magyar középiskola kórusa.
Alapító tanáruk Puskás Miklós (Miki) zene-
pedagóus, aki kezdetben 22 énekes kedvû ta-
nulót tudott egy csokorba kötni. Az évek so-
rán egyesek kiszálltak, de jöttek újak is, így a
jelenlegi létszám eléri a 34 fõt. A névsoruk:
Adorján Melitta Enikõ, Antal Balázs, Balla
Bence Obed, Beke Viktória Kincsõ, Bodor
Zsófia, Fazekas-Antal Zsanett, Fazakas Móni-
ka, Fekete Anita, Fekete Stefánia, Forgács
Péter, Horváth Renáta, Katona Sándor Krisz-
tián, Kéri Szilvia, Kovács Éva Mária, Kovács
Botond, Kovács Gyula, Kovács Tábita, Krisz-
tik Noémi, Krisztik Réka, Marton-Kelemen
Tekla, Miklós Patrícia, Nagy Anikó, Orosz
Henrietta Adrienn, Ozsváth Alexandra, Pop
Nikolett, Poszert Richárd, Puskás Bíborka,
Szabó Nikolett, Szentmiklósi Beáta, Szõllõsi
Orsolya, Szûcs Zita Nóra, Tomuþa Mercédesz
Xénia, Trum Enikõ, Zétényi Zsuzsa Erika.

Szinte minden hónapban fellépnek valami-
lyen iskolai, polgári vagy egyházi rendezvé-
nyen. Részesei a magyar kultúra napján ren-
dezett ünnepségnek, dalolnak március 8-án és
15-én, anyák napján, a XII. és a VIII. osztályo-

A margittai Horváth János Elméleti Líceum
kórusa öt évvel ezelõtt alakult meg, még
a magyar iskola elõtt. Ma már a közösségi
rendezvények elmaradhatatlan szereplõje,
tagjai családtagoknak tekintik egymást.

Együtt dalol a „család”
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Puskás Miklós zenetanár, karvezetõ

Hétvégeken
a tanár úr
lakásában
próbálnak



Kéri Szilvia: – Tizedik osztályba járok, és
hatodikos korom óta tagja vagyok a kórus-
nak. Úgy érzem itt magamat, mintha haza-
jönnék. Nagyon jó a hangulat, és mindenkit
kedvelek. Szeretem megmutatni ezt az olda-
lamat is, nem szégyellek kiállni a közönség
elé, sõt büszke vagyok a kórusra. Öröm szá-
momra minden sikeres fellépés. Nagyon ne-
héz lesz itt hagyni a társaimat, biztosan hiá-
nyozni fognak, ha érettségi után egyetemre
megyek.

Fekete Anita: – Kilencedikes vagyok, és
azért járok a kórusba, mert olyan, mint egy tö-
kéletes család. Különbözõek vagyunk, de jól
megértjük egymást. Itt vannak a legjobb bará-
taim, jó együtt lenni. A szülinapomat is itt fo-
gom megtartani. Megtisztelõ számomra, hogy
tagja vagyok a kórusnak. A többi diák nem
igazán becsüli a karéneklést, de csak azért,
mert nem tudják, mit veszítenek.

Krisztik Réka: – Ötödikes vagyok, és na-
gyon szeretek ebbe a kórusba járni. Felemelõ
érzés itt énekelni. Nagyon jó a hangulat, meg-
értjük egymást. A tanár úr nem szigorú, in-
kább megértéssel, türelemmel tanít bennün-
ket.

Tomuþa Mercédesz: – Én is ötödikes va-
gyok, és örömmel mondtam igent, amikor Mi-
ki bácsi meghívott a kórusba. Nagyon hamar
befogadtak, még a nagyobbak is. Szeretném
fejleszteni a hangomat, az énektudásomat. A
mi osztályunkból hárman vagyunk kórusta-
gok, de remélem, elõbb-utóbb többen csatla-
koznak majd hozzánk.

Puskás Miklós karvezetõ: – Köszönetet
mondok elsõsorban a gyerekeknek és a szü-
lõknek. Külön köszönet a vidéki gyerekek szü-
leinek, akik saját költségükön hozzák be a gye-
rekeket a próbákra, fellépésekre. Szerintem
ezek a gyerekek tudják, hogy fáradságuk és ki-
tartásuk valamilyen formában meghozza a
gyümölcsét. Az iskolai kórust egyes országok-
ban, lásd Japán, szinte mûvészeti mûhelynek
tekintik, és nagy elismerésben részesítik. A
magyar iskola vezetõsége ezen az úton halad,
és támogatja az énekkart. Büszke vagyok a
gyermekeimre, nélkülük nem létezne A KÓ-
RUS. Remélem, hogy õk az iskola gyöngysze-
mei is. Kodály Zoltán szavaival zárnám gondo-
lataimat: „Nem sokat ér, ha magunknak dalo-
lunk, szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán
mind többen, százan, ezren, míg megszólal a
nagy Harmónia, amiben mind együtt lehe-
tünk. Akkor mondhatjuk csak igazán: Örvend-
jen az egész világ!”

Szõke Ferenc

szélgetnek velük nem csak zenei dolgokról. Al-
kalmam volt megtapasztalni, hogy ezek a be-
szélgetések túlnõnek a tanár-diák közötti dialó-
guson, közelebb állnak a szülõ-gyerek közötti-
hez, illetve barátok közötti társalgáshoz. Mind-
emellett a gyerekek olyan tisztelettel és szere-
tettel beszélnek oktatóikkal, amilyet vasszigor-
ral kikényszeríteni elképzelhetetlen lenne.

Korosztály szerint ötödikesektõl tizedikese-
kig, kilenc osztályból kerültek ki az énekkaro-
sok. A repertoár legnagyobb részét a zeneta-
nár állítja össze, de elfogad tanácsokat felesé-
gétõl, pedagógustársaitól, sõt a gyerekektõl is.
Több szólamban énekelnek, és elsõdleges
szempontnak a minõséget tekintik. Kemé-
nyen és fegyelmezetten dolgoznak, a lazaság
csak a szünetekre és a próbák utáni beszélge-
tésekre jellemzõ. Sikereik kezdik vonzóbbá
tenni a karéneklést, ezért sikerült növelniük a
taglétszámot. Ez a mai világban igen nagy szó,
hiszen a fiatalok zöme inkább a modern ének
és tánc felé hajlik.

„Ahhoz, hogy valaki jó karénekes legyen,
három dolog szükséges – magyarázza Puskás
Miklós –: aránylag jó hang, ritmusérzék és
akarat. Nagy szeretettel várjuk mindazokat,
akik birtokosai ennek a három tulajdonság-
nak. A munkát a zenetanárnak folyamatosan
újra kell kezdenie, hiszen a gyerekek felnõnek,
és elmennek más város más tanintézetébe” –
teszi hozzá. Éneklésükért a jutalom a sikerél-
mény és az iskola által felajánlott kirándulá-
sok. Legutóbb Réven voltak.

Megkérdeztem a zenetanárt és néhány nyi-
latkozó kedvû kórustagot, miért szeret ehhez a
csapathoz tartozni, mit jelent számára a kar-
éneklés. Íme a válaszok.

zene|
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Újváros két tornya

arról szól egy híradás, hogy az új templom fa-
lai már a tervezet szerinti magasságban állnak.

Még mielõtt a templomot befedték volna,
1844. július 8-án a puszta falak között istentisz-
teletet tartottak, hogy az ott befolyó persely-
pénzt is az építésre fordíthassák. A következõ
évben ugyanezt megismételték, és elhatároz-
ták, hogy évente legalább egyszer istentisztele-
tet tartanak az épülõ templomban. Az 1848-as
szabadságharc, utána az 1851. évi árvíz hátrál-
tatta a munkálatok befejezését, de még így is
1855-re nagyjából elkészült a templom, bár be-
rendezése még hiányos volt. A fõhomlokzat
tengelyében levõ ajtó fölötti márványtábla fel-
írása szerint: „E SZENT HÁZ ALAPJÁT A
HELV. HITV. N. VÁRADI / EGYHÁZ LETET-
TE MDCCCXXXV ápril 13-án / KÜLSÕLEG
BEVÉGEZTE MDCCCLIII.” Ezek szerint a
templomot külsõleg 1853-ra fejezték be, de a
valóság az, hogy még jó három évnek kellett el-
telnie ahhoz, hogy véglegesen befejezzék.

A két torony ekkor még nem épült meg,
ezekre 1871-ig kellett várni. Az egyik torony-

A XIX. század fordulója után Újváros refor-
mátus lakossága egyre növekedett. Ekkor még
egyetlen egyházközségbe tömörültek a város-
részek kálvinistái, de az újvárosiak szerettek
volna különválni, templomot és iskolát építe-
ni. A Körös-parti templom már szûknek bizo-
nyult, hiszen minden váradi református szá-
mára ott tartották az istentiszteleteket. Az új-
városi presbiterek az 1831. november 27-i
gyûlésükön bejelentették, hogy az évek óta ke-
resett helyet, ahol templomot és leányiskolát
építenének, a Teleki utcában találták meg. A
telket a rajta levõ régi házzal és magtárral
együtt meg is vásárolták még ugyanabban az
évben. A magtárt ideiglenesen imaházzá alakí-
tották át, majd megrendelték a templom ter-
vét Szász Józseftõl, a megye fõmérnökétõl.

Miután lebontották a telken levõ régi épüle-
teket, 1835. április 13-án letették a templom
alapkövét. Az építéshez június 21-én fogtak,
szeptemberben már ölnyi magasan álltak a fa-
lak. De az 1836-os tûzvész miatt megtorpan-
nak a munkálatok, és csak a rákövetkezõ év
nyarán folytatják. A pénztelenség miatt 1840-
ben „egyetlen téglát sem illesztettek a falba”,
de aztán csak nekilendültek, mert 1843-ban
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Ennek
a harangnak
a felirata Sulyok
István püspök
40 éves lelkészi
szolgálatára
emlékeztet

Az 1928-ban készített felvételen megörökítették
az egyik harang felhúzását a toronyba

Száznyolcvan éve lesz nemsokára annak,
hogy 1835. április 13-án letették
az alapkövét a Teleki utcán a nagyvárad-
újvárosi kéttornyú református templomnak.
Ebbõl az alkalomból felelevenítjük
az istenházához kapcsolódó jelentõsebb
eseményeket.
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ban a városi tûzõr lakott, akinek az volt a fel-
adata, hogy figyelje, van-e valahol tûz a város-
ban, és ha igen, jelezze azt. A városháza 50
méter magas tornyának megépülése után,
1904-tõl az ügyeletes tûzoltónak már ebben
lett megfigyelõ helye. Amint az egyik korabeli
lap megírta: „A tûz kiütését a toronyõrség ha-
rang-kongatással fogja ezután is jelezni, azon
esetekben, ha nyílt fedéltûz üt ki. A kongatás
jelzi a tûz irányát, illetve helyét: Újváros és
Külváros 2 kongatás, Olaszinak a Fõ utcától
nyugatra esõ része 3 kongatás, Olaszinak a Fõ
utcától keletre esõ része 4 kongatás, Váralja
és Velence 5 kongatás, Csillagváros 6 konga-
tás, ezenkívül a tûz irányát a toronyból nappal
kitûzött vörös zászló, éjjel pedig villamos fény-
szóró lámpával jelzik. Eként a közönség is
mindig kellõ módon és idejében tájékozást
nyerhet a felõl, hogy hol ütött ki a tûz.”

A templom elsõ, körülbelül ötmázsás ha-
rangját Cserepes Józsefné adományozta
1857-ben, és a nyugati toronyban helyezték
el. 1874-ben társat kapott a kisharang, a 36
mázsás Kóla-harangot Kóla Gábor adomá-
nyozta, de ez 1909-ben meghasadt,
ezért az aradi Friedrich Hönig cégnél
újraöntötték. Ez a templom keleti –
Szent László tér felõli – tornyába ke-
rült. Az elsõ világháború alatt a kiseb-
bik harangot rekvirálták, helyette a
nyugati toronyba 1928-ban került két
harang. Mindkettõ nyolcmázsás volt.
Az egyik felirata: „Sulyok István püs-
pöknek nagyváradi lelkészsége negy-
venedik évfordulóján a megbecsülés
jeléül készíttették az újvárosi reformá-

tus hívek. 1928. Soli Deo Gloria.” A másikon
ez olvasható: „A Szentháromság egy Isten di-
csõségére a világháború viharában elsodort ha-
rang helyett készíttették a nagyváradi-újvárosi
hívek. 1928.”

Az újabb világháború elsodorta ez utóbbi
két harang egyikét is, így a templomnak azóta
a Kólával együtt csak két harangja maradt.

A két kisebb harang felszentelésekor,
1928. október 28-án fényes ünnepségen em-
lékeztek meg a négy évtizeden át hûségesen
szolgáló püspökrõl, Sulyok Istvánról is. Arc-
másáról bronz dombormûvet is készített ebbõl
az alkalomból Macalik Alfréd, egy évtizeddel
késõbb egy márvány emléktáblával együtt a
püspöki palota elõcsarnokának falán helyez-
ték el. A tábla szövege: „SULYOK ISTVÁN /
püspök / Nagyváradi / áldozatos lelkészi /
szolgálatának 50-ik / évfordulójára / 1888–
1938.” A kommunizmus évei alatt az emlék-
tábla a templom bejáratának falán volt látha-
tó, a rendszerváltás után, 1996. május 12-én
a Varadinum ünnepség keretében ismét visz-
szakerült eredeti helyére.

K. Nagy Sándor a XIX. század nyolcvanas
éveiben az alábbi kritikus leírást adta a temp-
lomról: „Impozáns nagy épület, magasra fel-
nyúló kettõs toronnyal, melyek azonban (ta-
lán, hogy a homlokzat az utcára legyen) nem
a templom egyik végéhez egymás mellé, ha-
nem a templom két végéhez vannak építve, s
így a hosszúság két végét zárják be – mint-
hogy pedig a templomnak tulajdonképpeni
homlokzata nincs s a templom tetejének ma-
gassága sincs arányban a tornyok magasságá-
val: az egészben nincs semmi összhangzat…”
Ha ezek után jobban szemügyre vesszük a
templomot, szembetûnik, hogy a hajó hosz-
szanti részén levõ fõhomlokzat közepén az
enyhén kiülõ rizalitot négy dórfejes féloszlop
tagolja. A rizalitot hatalmas timpanon zárja le.
E homlokzati rész két végéhez egy-egy egy-
tengelyes szakasz, majd a két torony csatlako-
zik. A fõhomlokzatot egész hosszában urnák-
kal díszített tömör, illetve kõbábos attika zárja
le. Íves falpillérekkel keretezett ablakai egye-
nes lezárású ablakmélyedésekben helyezked-
nek el.

A tornyok a templom koronázópárkánya
felett négy szintre tagozódnak. A legfelsõbb
szint kisebb alapterületû, és kovácsoltvas kerí-
tés övezi az így kialakított erkélyrészt.

Az újvárosi református templomot fennállá-
sa óta többször renoválták, jelenleg is átfogó
felújítása folyik.

Péter I. Zoltán
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Újváros református
templomát tavaly
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„Szentháromság
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dicsõségére” –
olvasható a másik
1928-beli
harangon
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Az idézett szöveg részlet a Visegrádon fogva
tartott Váradi Péter kalocsai érsek Corvin Já-
noshoz, Mátyás király házasságon kívül szüle-
tett, törvényesített fiához intézett levelébõl. Mi-
után 1490. április 6-án az uralkodó elhunyt, a
királyi tanács vette át a kormányzást, és az or-
szágot megbénító zûrzavar és káosz közepette
megkezdõdött a felkészülés a hatalmi harcra.
Kezdetben Corvin János trónigényei megala-
pozottnak látszottak a hatalmas Hunyadi-birto-
kok és az apjától kapott, megbízható emberek
által irányított vármegyetömbök révén. Talán

ezért fordult a még mindig fogságban sínylõdõ
érsek hozzá a Visegrádon április 27-én kelt le-
velében. Az érzelmes hangvételû, szentírási idé-
zetekkel ékesített levélben Váradi elkötelezte
magát Corvin János mellett.

Corvint nemcsak Váradi levele késztette tá-
mogatásra, hanem a pápai legátus, Pecchinoli
is, aki az ifjú herceget kiátkozással fenyegette
meg arra az esetre, ha Váradi nem nyerné
vissza szabadságát. A legátusnak köszönhetõen
végül Váradi május 20-án kiszabadult a fogság-
ból.

A júniusra összehívott királyválasztó ország-
gyûlésen már részt vett, és a Corvin-tábor lelkes
szervezõjének bizonyult. Amikor a János király-
lyá választása mellett kardoskodó fõurak fegy-
veres ellenállásra kényszerültek, Váradi érseki
székhelyére, Bácsra utazott, és visszavonult a
politika színterérõl. Nem volt hajlandó megje-
lenni II. Ulászló koronázásán sem, ahol neki
mint az ország elsõ fõpapjának kellett volna el-
végeznie a szertartást, mivel Hippolit esztergo-
mi érsek még kiskorú volt. Távolmaradását er-
kölcsi megfontolások mellett a kivárás is indo-
kolhatta, ugyanis a támadó osztrák trónkövete-
lõ, Miksa csapatai jelentõs sikereket értek el.

II. Ulászló szolgálatában

Péter érsek, úgy tûnik, 1491 után már II.
Ulászlót támogatta, de az udvartól sokáig távol
maradt. A király elõtt végül az 1492-es ország-
gyûlésen jelent meg személyesen, és ekkor hó-
dolt meg neki ünnepélyesen. Az érsek fényes
kísérettel, kétszáz páncélos lovas élén érkezett
Budára. Meghódolása eredményeként a király
már az országgyûlésrõl írt több levelet a pápai
udvarnak és a bíborosoknak, hogy támogassák
Váradi kéréseit. 1491 utolsó napjaiban vagy
1492 elején írt Ulászló a Szentszéknek, hogy a
péterváradi apátság fölötti kegyuraságot adják
vissza a kezébe. Ezzel a lépéssel kettõs hasznot
könyvelhetett el. Egyrészt Váradit végleg a ma-
ga oldalára állította, másrészt az ország egyik
fontos déli végvára fölött nyert uralmat.

Péter érsek általában a megfelelõ oldalra állt,
a szabadulása utáni politikai szerepe minden-

Váradi Péter kalocsai
érsek, humanista (3.)

„Ó, ha atyád (Mátyás király), az én uram oly
készséggel hallgatott volna igaz
tanácsaimra, mint amaz szép
hazugságokra, miket talpnyalói, hogy kedvét
leljék, kitaláltak, úgy hiszem, akkor én sem
estem volna gyanútlanul irigyeimnek
ellenem ásott vermébe, sem méltóságod
nem élne most aggodalmak közt.”
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képpen aktívnak mondható. Ha az országos
politikát nem õ határozta is meg, hatalmát és
rangját jól alkalmazta a saját és a köz érdeké-
ben. Nem volt már a kancellária vezetõje, de az
ország második fõpapjaként – a kiskorú Hippo-
lit érsek helyett – a magyar egyház vezetõjének
számított.

Bács – végvár és humanista központ

A mai Vajdaság, az egykori déli végek terüle-
tén Mátyás király halála után Váradi Péternek
köszönhetõen Bács vidéki udvarrá alakult, sõt
humanista vidéki udvarrá.

A XV. század végén Magyarországon is meg-
jelentek a királyi udvar mellett a vidéki fõúri ud-
varok. A korábbi szokástól eltérõen, a fõurak
már nemcsak a király mellett tartózkodva gya-
korolták világi vagy egyházi hivatalukat, hanem
saját birtokaikon is önálló udvart vezettek. Csak
a fontosabb országos ügyek intézésekor jelen-
tek meg a királyi udvarban.

Váradi Péter érseket II. Ulászló állandó jóin-
dulatával tüntette ki, kikérte a tanácsát, és hete-
ket töltött házánál. Bács hamarosan többször is
Magyarország politikai színterének központjává
alakul. A fokozódó török veszély, a déli határ
védelme, egyházmegyéjének fekvése rákény-
szerítette Váradi Pétert az aktív politizálásra.

A humanista életvitelhez pénzre és bizton-
ságra volt szüksége. Bár az 1490-es években
jogilag béke volt a törökökkel határos területe-
ken, a mindennapokban gyakoriak voltak a köl-
csönös kisebb-nagyobb rajtaütések és fosztoga-
tások. Kalocsai érsekként Váradi nagy létszámú
bandérium kiállításával tartozott a királynak,
ezenkívül jó néhány végvár és mezõváros volt
az uralma alatt. A bácsi vár vidéki fõúri palotá-
nak nem volt igazán lakályos, még kevésbé véd-
hetõ egy török támadás esetén. Az érsek végül
rendezte pénzügyi gondjait, jövedelmeit, és a
vár felújításába kezdett.

Váradi Péter vidéki udvarában II. Ulászló is
szívesen tartózkodott. A déli végek országos
ügyeit intézve huzamosabb ideig vendégeske-
dett Bácsban. Bács országgyûlés színhelye lett,
sõt egy törökellenes nemzetközi szövetség ki-
építésének helyszíne is.

Diplomata és mecénás

Váradi Péter törökellenes intézkedéseit kor-
társai is elismerték és fontosnak tartották. Nán-
dorfehérvár védelmével II. Ulászló koronázása

után bízták meg. A király Váradi levelesköny-
vében fennmaradt, a Szentszékhez címzett le-
veleiben gyakran az érsekség törökhöz való kö-
zelségére tekintettel kért támogatást Péter ér-
sek számára.

1500-ban, Váradi életének utolsó esztende-
jében egy nemzetközi törökellenes hadjárat
körvonalazódott. Az 1500-ban tartott ország-
gyûlésen Váradi is tárgyalt Velence követeivel a
király másik három megbízottjával együtt. A
tárgyalások eredményeként a Velence vezette
spanyol és francia szövetséghez Magyarország
is csatlakozott. A hadjárat végül kudarcba ful-
ladt.

Váradi Péter életének utolsó korszakára esett
Európa egyik legtekintélyesebb akadémiai szin-
tû humanista köre, a Konrad Celtis és ifjabb Vi-
téz János nevével fémjelzett Sodalitas
Litteraria Danubiana mûködése. Celtis, akit
Németország egyik legjelentõsebb humanistája-
ként tartanak számon, az 1490-es években fo-
galmazta meg az egyes német fejedelemsége-
ken átívelõ akadémiák gondolatát. Magyaror-
szág ifj. Vitéz János bécsi püspök személyében
került kapcsolatba ezzel az akadémiai mozga-
lommal. Váradi levelezett a Sodalitas körébe
tartozó humanistákkal, ha maga romló egészsé-
gi állapota miatt már nem vett is részt annak
munkájában.

Hosszú és változatos életpályája az itáliai hu-
manizmus jegyében indult: Bolognában folyta-
tott egyetemi tanulmányai során, majd Mátyás
király szolgálatában kapcsolatba került Itália ve-
zetõ humanistáival. Élete alkonyán viszont,
amikor irodalmi igényû leveleskönyve is szüle-
tett, kapcsolatba került a magyarországi huma-
nisták következõ, nyugat-európai összekötteté-
sekkel is bíró nemzedékével. A váradi harang-
öntõ mester érseki rangra emelkedett fia azzal,
hogy támogatta tehetséges pártfogoltjait külföl-
di tanulmányaikban – akár hajdani mentora, Vi-
téz János –, nagy szolgálatot tett a magyaror-
szági reneszánsz kultúra fejlõdésének.

Szilágyi Aladár összeállítása

Bács vára. Váradi
Péter fontos
végvárrá
és humanista
központtá tette

história|
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Rogerius mester, nagyváradi kanonok el-
szenvedõje volt a tatárdúlásnak, átélte, ahogy
végigzúgtak Váradon, és a Carmen misera-
bile (Siralmas ének) címû krónikájában meg
is örökítette az utókor számára. Részlet Várad
inváziójának leírásából: „Ezek után szóljunk
már azokról a tatár királyokról, akik csak
most, a többiek után jöttek be Magyarország-
ba. Amint már említettem, Kádán király elfog-
lalta Radnát, elfogta Aristald ispánt, és össze-
válogatott magának hatszáz elõkelõbb német
fegyverest úgy, hogy azok régi ispánjuk veze-

tése alatt maradtak. Ezek a németek lettek a
tatárok kalauzai erdõn, berken, hegyen, szik-
lán, s így hamarosan Várad közelében termet-
tek. Mivel ez a város nagyon nevezetes városa
Magyarországnak, mindenfelõl összegyüleke-
zett benne számtalan nemesember, úriasz-
szony, parasztasszony. Eltávozott ugyan a
püspök néhány kanonokkal, de többen ezek-
bõl ottmaradtak s velük együtt én is. Úgy lát-
tuk, hogy a vár egyik oldala meg van rongál-
va, ezért széles kõfallal megigazítottuk, hogy
ha már a várost nem tudjuk megvédeni, me-
nedékünk lehessen a vár. Egyszer aztán meg-
érkeztek hirtelen a tatárok. Én aznap valami
ügyben a városban voltam, s nem akartam
már visszamenni a várba, hanem kiszöktem az
erdõbe s ott lappangtam, amíg tudtam. A ta-
tárok pedig hamarosan elfoglalták a várost,
nagy részét fölégették, s meg nem hagytak
semmit, amit kívül találtak a vár falán. Össze-
gyûjtötték a sok zsákmányt, azután legyilkol-
ták az utcákon, házakban, mezõkön a férfia-
kat, asszonyokat, kisebb-nagyobb rendûeket
mind. Nem irgalmaztak sem nemnek, sem
kornak.” (Mészöly Gedeon fordítása) Hatszáz-
ötvenöt év múlva, az I. világháború végén
Emõd Tamás tudatos és következetes „szel-
lemidézést” végez A régi és az új Rogerius cí-
mû versében. Íme a záró sorok: „s mint Várad
vén barátja / Rogerius virrasztott / hegy or-
mán üldögélve / a város lángja mellett, / úgy
ültem és tûnõdtem / a roppant rom-kated-
rán, / szemem szép pillangóit / sírok közé ve-
szejtve, / s hallgattam elhanyatlott / szívem
bús dobbanását: / – Jaj jaj, mit énekeljek, /
doboljak itt ezeknek?!”

A cézanne-i gondolathoz („Az ember nem
léphet a múlt örökébe, csak egy újabb láncsze-
met tehet hozzá”) talán legközelebb álló kísér-
let a Farkas Árpádé, aki már versének címé-
ben is jelzi, hogy folytatja Tompa Lászlónak
a székely helytállásról szóló versét, a Lófü-
rösztést. Tompa a szó szoros értelmében
szobrot állít a tértõl és idõtõl függetlenül, bár-
hol és bármikor nehézségekkel megküzdõ szé-
kely legényeknek, az örök Imrének és Áron-

NÁDPÁLCA NÉLKÜL

Kétszer ugyanabba
a folyóba?!

Hérakleitosz óta tudjuk, hogy kétszer nem
léphetünk ugyanabba a folyóba,
de a gyarló, fausti embert nem nagyon
lehet visszatartani a kísérletezéstõl bölcs,
logikus érvekkel. Szereti a kihívásokat,
szeret kísérletezni, s ha csak egyetlen
mozdulattal is, de rásegítik a külvilág
eseményei, akkor mindenképpen
megpróbálja, hátha mégis bele lehet lépni
ugyanabba a folyóba.
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Emõd Tamás 

Farkas Árpád



nak: „Két szíjas székely, bajviselt, bús, konok-
arcú – / Fölöttük madár húz, árnyvetõ felle-
gek úsznak – / A dél meg izzóbb –, õk állnak
rezzenetlen / Szoborként. Egykor így álltak
(õk vagy apáik) / A Prutnál is, – így a gránát-
szaggatta Doberdó / Szikláin, – akár Pennsyl-
vania gyilkos levegõjû / Bányáiban, s álltak,
ahol csak állniok kellett, / Keserû daccal, a
sorsnak szembeszegülve. // S én nem tudom
a sorsot, mit tartogat még ezutánra, / E vég-
zetes ég alatt lesz-e még öröm? / De tudok
annyit, hogyha öröm helyett / Tüzes menny-
kövek szakadnak is itt le, / – Míg gyászosan
évek százai húznak el – / Õk örömtelenül is,
ha kínba tébolyodottan: / Itt fognak állni,
örökké, – hogy Imre szorítja, / Áron pedig…
Áron nem hagyja magát!” Tompa 1929-es
megállapításához képest egy jó fél évszázad
múltán, az egyre reménytelenebbnek tûnõ
idõkben Farkas Árpád kénytelen megváltoz-
tatni elõdjének vélekedését a Tompa László-
nak ajánlott Epilógus a Lófürösztéshez címû
versének keserû hangvételû záró soraiban:
„alapos, bizony kíméletlen munkát végeztek /
a derék utódok, / az évek elvadult drótkeféi /
áttetszõ-derengõ fényûvé / dörzsölték-fürösz-
tötték paripáink, / már csak Szent Mihály lo-
va poroszkál lehajtott fõvel, / már csak az õ
csontváza foszforeszkál / zörögve a csillagta-
lan éjszakában, / s Áron még szorítja, de Im-
re, / Imre õ egyre jobban elhagyja magát”.

A bibliai történetek, mind az Ó-, mind az
Újszövetségben leírtak mindig is nagyon jó
példázatokul szolgáltak a késõbbi idõk embe-
reinek. A döntést a népre áthárító pilátusi
gesztust a XX. század ’30-as éveiben egyre el-
hatalmasodó barna és vörös terror manipulá-
cióját érzékeltetve írja meg Karinthy Frigyes
Barabbás címû elbeszélésében. A katartikus
hatás kedvéért hozzátesz az eredetihez, ek-
képpen: „A názáreti pedig, élén a sokaság-

nak, mely követte õt, a tornác elé járult, és fel-
emelvén átszegezett kezeit, szelíden szólni
kezdett: – A pászkák ünnepe nem múlt még
el, Pilátus. Törvény és szokás, hogy húsvétkor
egyikét az elítélteknek elbocsássad, úgy,
ahogy a nép kívánja. A nép Barabbást kíván-
ta, s engem megfeszítettek – de vissza kellett
térnem halottaimból, mert láttam, hogy a nép
nem tudta, mit cselekszik. E sokaság mögöt-
tem megismerte Barabbást, és most új tör-
vényt akar – kérdezd meg õket újból, amint az
törvénykönyveinkben meg vagyon írva. Pilá-
tus pedig gondolkodott, aztán vállat vont, s ki-
állván a tornác szélére, csodálkozva nézett vé-
gig a sokaságon, és szólt: – Hát kit bocsássak
el mármost, Barabbást vagy a názáretit? És
ekkor õ intett nekik. És ekkor zúgás támadt,
mint a mennydörgés zengett fel a sokaság. És
a sokaság ezt kiáltotta: »Barabbást!« És rémül-
ten néztek egymásra, mert külön-külön mind-
egyik azt kiáltotta: »A názáretit!« A mester pe-
dig halovány lett, és megfordulván végignézett
rajtuk. És külön-külön megismeré mindegyik-
nek az õ arcát, de e sok arcból egyetlen arc
lett az esti homályban, óriási fej, mely ostobán
és gonoszul és szemtelenül vigyorgott az õ ar-
cába, véres szemei hunyorogtak, és szájából
bûzös lé szivárgott, és torkából úgy bömbölt
rekedten: »Barabbás!«, mintha azt hörögné:
»Halál! halál, halál!« Pilátus pedig zavartan le-
sütötte az õ szemeit, és mondá neki: »Te
látod!…« Õ pedig bólintott fejével, és csende-
sen felmenvén a lépcsõn, kinyújtotta kezeit a
hóhér felé, hogy kötözze meg.”

Markó Béla Ítélet címû verse a mottó ta-
núsága szerint az elõzõ mû parafrázisa: „…és
megfordulván végignézett rajtuk. (Karinthy
Frigyes: Barabbás)”, közel hetvenöt év távlatá-
ból a bibliai parafrázis aktuálparafrázisa: „in-
kább egy lázadó, mint Krisztus, / inkább egy
békétlen lator, / ki messze jár már a tömeg-
ben, és el is tûnik valahol, // a többiek is vele
mennek, / és én itt állok egyedül / Pilátussal
s a katonákkal, / de aztán ismét egybegyûl //
s el is kísér megkönnyebbülten / a lökdösõdõ
csõcselék, / miközben nagyokat röhögnek, /
hogy vánszorgok elébb s elébb, // nyilvánva-
lóan nincs közöttük, / mégis minden arc
Barabbás, / s már azt sem tudom, hogy miért
lesz, / ha tényleg lesz feltámadás.”

A hármas kör lezárul, bevégeztetett. Egy-
elõre itt tartunk, addig, amíg egy késõi utód
évtizedek vagy még több idõ múltán ismét elõ-
veszi a Barabbás-epizódot, hogy hozzáillesz-
szen egy újabb láncszemet.

Molnár Judit
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Markó Béla
Tompa László
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– Miért éppen London?
– Közös döntés volt, szerettünk volna egy

olyan városba elutazni, ahol kulturális élmé-
nyek és szórakozási lehetõség egyaránt van.
Én már korábban is jártam az Egyesült Király-
ság fõvárosában, a csapat egyik tagja viszont
még sosem, így esett a választásunk Londonra.

– Milyen látnivalókat néztek meg?
– A nyolcnapos kiránduláson meglátogattuk

például a Tower hidat, a westminsteri apátsá-

got, a Big Ben óratornyot, Greenwich csillag-
vizsgálóját, a Buckingham-palotát, a London
Eye óriáskereket, a várat, a Trafalgar teret, a
Piccadilly Circust, a Wembley Stadiont. Bejár-
tuk a Természettudományi Múzeumot, a Bri-
tish Museumot, és voltunk egy igazi turistacsa-
logató helyen, Madame Tussaud Panoptiku-
mában is.

– Mi tetszett a legjobban?
– Nagyon tetszett minden, igazán nagy él-

mény volt a felhõkarcolók látványa, az emele-
tes buszok, és kipróbáltuk a metrót is, amely
egyébként a legrégebbi földalatti vasúthálózat a
világon.

– Megkóstoltak valamilyen helyi speciali-
tást, esetleg jártak valamilyen szórakozóhe-
lyen?

– Igen, hangulatos pubokat fedeztünk fel a
belvárosban, hatalmas diszkókban is jártunk,
és egy igazi magyar buliba is ellátogattunk,
ahol ott élõ magyarokkal töltöttünk el egy cso-

„Londonban, hej…”
Nagy-Britannia és Anglia fõvárosa
a globális gazdaság egyik irányítója,
ugyanakkor számon tartják mûvészeti
kincsei, idegenforgalmi látványosságai,
szórakozóhelyei, páratlan építészeti
remekmûvei és divatvilága miatt is.
November elején ott járt a nagyszalontai
KOVÁCS MÓNIKA is barátnõivel,
és élményeirõl szívesen mesélt lapunknak.
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London Szeme, az óriáskerék és a Temze

A Tower híd 

London vára

Kovács Mónika
(baloldalt) és egyik

barátnõje,
háttérben
a Big Ben



ind jogi, mind magánszemélyek
örökbe fogadhatják ezután a
zoo lakóit, jelentette be decem-
berben Bimbó-Szuhai Tibor,
az állatkert igazgatója. Az álla-

tok természetesen az állatkert tulajdonában és
megszokott helyükön maradnak, az örökbefo-
gadók igazolást kapnak, illetve a nevüket fel-

tüntetik majd a létesítmény bejáratánál. Jogi
személy örökbefogadó elnevezését is kiírják
egy táblácskára az állat kertrecénél.

Az örökbefogadók évente kétszer, április
utolsó és október elsõ szombatján ingyen me-
hetnek majd be az állatkertbe, akkor tartják az
örökbefogadók napját. Az örökbefogadás egy
évre szól, s magánszemélyeknek 100, jogi
személyeknek 500 lejbe kerül; a pénzt az álla-
tok élelmének, vitaminjainak, gyógyszereinek
megvásárlására költik.

Bimbó-Szuhai Tibor köszönetet mondott
Marossy Anna biológusnak, a program kez-
deményezõjének, aki elsõként fogadta örökbe
a zoo egyik lakóját, egy szurikátát. A cégek
közül a Lotus bevásárlóközpont jelentkezett
elsõnek, a fekete jaguárt választotta. Az igaz-
gató reméli, hogy a kezdeményezés sokakat
vonz majd.

A Nagyváradi Állatkertben jelenleg 150 ál-
latfajta közel 650 példánya él, de tárgyalnak
más állatkertekkel is az állomány bõvítése cél-
jából.

F. N. L.

Örökbe fogadhatók
az állatkert lakói

Bimbó-Szuhai Tibor
és Marossy Anna 
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dálatos estét. A sajátos helyi ételek közül meg-
kóstoltuk az angol reggelit, ami tartalmaz tü-
körtojást, sült kolbászt, paradicsomos babot,
grillezett zöldségeket, pirítóst, és természete-
sen jár mellé az angol tea, aminek egy tejes fe-
kete tea az alapja. Megkóstoltuk a fish and
chipset, ami sült hal sült krumplival.

– Milyennek ismerte meg a londoniakat?
– Nagyon kedves és barátságos, rendkívül

segítõkész és mosolygós emberekkel találkoz-
tunk. Bár azt tartják az angolokról, hogy nincs

humorérzékük, én ezt határozottan cáfolom,
ugyanis szerintem nagyon is tudnak viccesek
és humorosak lenni, és igazán szerethetõ nép
az angol. London minden korosztálynak tarto-
gat látnivalót, élményeket. Ajánlom, hogy akár
egy hosszú hétvégére, akár több napra is vá-
lasszák utazásuk célpontjául Anglia fõvárosát.

Balázs Anita

M



Felhõkarcolók
a legújabb
kerületben

A Természet-
tudományi
Múzeum élethû
T-rex
dinoszaurusza



alkan szólt a tilinkó hangja a szelíd
berkenyebokrok alól azon az ál-
mos nyári délutánon. Az Arany-
sárkány ajtajában Puszi úr lanka-
dó figyelemmel csapkodta a le-

gyeket az aznapi újság kiszolgált példányával,
majd kissé riadtan konstatálta, mint kenõdtek
meghatározhatatlan állagú péppé az izgága ro-
varok a Nép Hõs Fiának tar koponyáján, pon-
tosan a címoldalon lévõ fényképén. Szeredi bá-
csi lelkesen dolgozott, azaz kissé megbillent fej-
jel, ám annál nagyobb elszánással horkolt egy
sarki asztalnál, egyedül Nénnyuka volt éber,
mondhatni teljes harci készültségben csöröm-
pölt a mosogatni való tányérokkal a konyhán.

Lezajlott a dolgozók ebédeltetése, legtöbben
borsófõzeléket fogyasztottak fasírttal, meg tök-
lecsót, annak van nyáron az ideje. Berta elvtárs
felesége meg a csirkemáj szagától diszkréten az
asztal alá hányt. „Na, Lina, te bekaptad a le-
gyet” – dünnyögte együttérzõn Nénnyuka. Ami
történt, csak azért volt rendkívüli, mert fél éve
külön éltek az urával.

Borsos elvtárs jóízûen elfogyasztotta örök
kedvencét, két adag grenadinmarsot, sósan-
borsosan, hiába mondogatta a felesége: „Ele-
mér fiam, egyszer a krumplistészta lesz a hóhé-
rod, abba fulladsz majd bele.” Borsos elvtárs
csak nevetett, és párttitkári minõségében ki-
eresztett egy lyukat a nadrágszíján, majd kért
egy adag lekváros fánkot Nénnyukától, ráadás-
ként.

A maradék fánkot Nénnyuka Dezsikének
szánta, aki – amíg nagyanyja, özvegy Milicárné,
Borsos elvtárs irodáját takarította délutánon-
ként – tilinkóján szórakoztatva magát, beült a
bokrok hûvösébe a kis téren.

– Az isten szerelmére, szóljon neki valaki –
törölgette Puszi úr verejtékes arcát a söntésben
–, hagyja abba ezt a kornyikálást, mert feljelen-
tenek minket csendháborításért! Amúgy meg
Borsos elvtárs hazament ledõlni, menjen szóra-
koztatni a kedves nagymamát az irodába – szólt
hátra Nénnyukának, és óvatosan elhajtott egy
legyet a nyitott szájjal bóbiskoló Szeredi bácsi
homlokáról.

Dezsike így kiûzettetvén a bokrok paradicso-
mi hûvösébõl, egy méretes lekváros fánkkal

megtámogatva, átügetett a párttitkár elvtárs kö-
zeli irodájába. Cseri Béla, Borsos elvtárs sofõrje
békésen szendergett sportújságja menedéké-
ben, és rövid, ám intenzív álmában vad kergetõ-
zésbe kezdett fõnöke titkárnõjével, aki szorosra
gombolt köpenye alá láthatóan elfelejtett bugyit
venni. Nem tudhatni, hova fajult volna az álom,
ha Dezsike hangos „Csókolom!” kiáltással be
nem dörrenti a kaput, így Cseri elvtárs védtele-
nül szakadt ki álma kéjes ölelésébõl, és kis híján
hanyatt esett székével a portásfülkében.

– Kent volna apád a lepedõre! – mordult
Cseri Béla Dezsike után, ami, valljuk be, nem
szép kívánság, de az adott helyzetben teljesen
érthetõ. Az álombeli szexuális aktus félbeszakí-
tója ezalatt irodáról irodára járva kereste nagy-
mamáját, ki hajlamos volt az ilyen fülledt délutá-
nokat egy kis szunyókálással színesíteni. Ezt tet-
te most is. „Nincs ez nekem megfizetve”, gon-
dolta özvegy Milicárné, és visszeres lábait ma-
gasra póckolva óvatosan hátradõlt egy kényel-
mes karosszékben az emeleti folyosó legutolsó
szobájában.

Így történt, hogy Dezsike elõször járhatta be
felügyelet nélkül az üres irodaépület minden
egyes szobáját, kezdve a földszinti helyiségek-
kel. Legvégül megállt egy kellõ tiszteletet éb-
resztõ paprikavörös, vastagon kárpitozott ajtó
elõtt. Borsos Elemér oszt. vez., megyei párt-
szervezeti titkár, betûzte Dezsike tizenkét évé-
nek minden áhítatával, majd benyitott Borsos
elvtárs szentélyébe. Illetve még csak a titkárnõ,
Abszolút elvtársnõ birodalma volt ez. Sötétkék,
kis csipkével diszkréten díszített köpenye lazán
a székére vetve, Dezsike áhítatosan megszagol-
ta, szegfûillat, gondolta, és beleborzongott a
gyönyörûségbe.

Abszolút elvtársnõ fiókjában csakúgy, mint
íróasztalán, példás rend uralkodott: egyik sa-
rokban kölnivize, Krasznája Moszkva, fõnöke
ajándéka, egyenesen a távoli fõvárosból, mel-
lette kék tupírfésû, vasalt zsebkendõ, írógépsza-
lag és két gondosan összehajtogatott csipkebu-
gyi. Egy pipacspiros és egy szilvakék, mindket-
tõ friss szerzemény a Bugyikirály által, de ezt
Dezsike nem tudhatta.

A sarokban kisasztalon kávéfõzõ masina,
mellette tálcán csészék és aljak, formás kiskana-

|lektûr

Dezsike meg a röpke
nyugati kábulat

H
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lak a cukortartóban ágaskodva. Dezsike tiszte-
letteljesen beleszimatolt a kávéfõzõ kihûlt zac-
cába, büdös, gondolta fintorogva, hogy mit esz-
nek ezen a felnõttek, és elindult, hogy felfedez-
ze Borsos elvtárs szentélyét.

Öreg írógép uralta az íróasztalt, odébb vas-
kos akták, titokzatos számokkal és még titokza-
tosabb szavakkal. Ki-mu-ta-tás, terv-do-ku-men-
tá-ci-ó, susogta Dezsike borzongva, és elragad-
tatva megsimogatta a Lenin-szobor kopasz fe-
jét. A falon szép színes plakáton Rákosi Mátyás
bolyongott egy búzamezõn, arcán alvajárós
mosoly, két keze áldást oszt a kalászoknak, mö-
götte kancsal munkásnõ és ijedt arcú elvtársak.
Dezsike óvatosan kicsavarta Borsos elvtárs töl-
tõtollát, és kis szívet rajzolt Rákosi elvtárs hom-
lokára. Szeretjük, úgy is mindig így mondja a
tanító elvtárs, bólintott és nekiállt, hogy szét-
nézzen a szépen faragott irattartó szekrényben,
amely a régi világban egy Nádasdy gróf szobá-
ját volt hivatva díszíteni.

Az egyik oldal polcain fûzött gépelt papírok,
kis doboz radírral, tollak, sárga színû grafitceru-
zák garmadája, alább egy fekete irattartó, ben-
ne színes képes újság. Abban mindenféle nõk,
szõkék, barnák, feketék, a felöltözöttség és pu-
cérság különbözõ fokozataiban. Az egyik, egy
vörös hajú, esernyõvel, esõkabátban, kalucsni-
ban kezdte, majd két oldallal odébb csak az es-
ernyõje maradt. Az is összecsukva. Az anyja, ál-
mélkodott Dezsike verejtékezve, ezt el sem hi-
szi majd a Stein Pubi nekem.

A másik oldal üvegeket rejtett, különös formá-
jú, színes címkés üvegeket, Ja-ma-i-ca Rum, Co-
int-reau, bennük illatos italok. Dezsike megfor-
gatta õket áhítattal vegyes kíváncsisággal, majd
kiválasztott egy kicsi, karcsú üveget, melynek
címkéjén vidáman kanyarogtak a piros-fehér be-
tûk, Co-ca Co-la. Höhö, még hogy coca, vigyor-
gott Dezsike, és hirtelen bátorsággal lecsavarta a
fémkupakot az üveg nyakáról. Kicsi híja volt,

hogy el nem hajította, mikor nagyot szisszent a
markában, aztán megcsapta az orrát egy fûsze-
res, vaníliás illat. Kis ideig óvatosan szagolgatta,
aztán nagy elhatározással belekortyolt. Édes volt,
perzselt és égetett, szinte sziszegett az íz a nyel-
vén. Két nagy kortyban szomjasan leküldte, az-
tán nagyot böfögött. Berúgtam, gondolta, míg
belerogyott Borsos elvtárs székébe, és könnybe
lábadt a szeme. Ez kábítószer, talán ópium, me-
rengett kéjesen, és próbálta felidézni, mit mon-
dott Varjas tanár elvtárs a rothadó kapitalizmus
ópiumáról, aztán hátrahajtotta a fejét.

– Dezsi, jaj, te Dezsi, mit csináltál, te gyerek!
– ébredt nagyanyja jajongására, aki feléje rázta
az üres üveget.

– Jaj, csak ki ne derüljön! Most mit tegyünk
a helyére? Jaj, te, te, olyan vagy, mint nagy-
apád, az is mindent megivott, amit csak ért,
oszt ez lett a veszte – hallgatta nagyanyja la-
mentálását, majd támadt egy ötlete.

A kávéfõzõt szétszedni egy pillanat mûve
volt, kicsit nehézséget okozott a zaccos, barna
vizet itatóspapíron átszûrni, de végül az is sike-
rült, a kupakot rácsavarni meg gyerekjáték volt.

– Na – nézte özvegy Milicárné összehúzott
szemmel, a fény felé fordítva az üveget –, jó lett
ez, ha ilyen volt a színe igazándiból – szólt, és
megkönnyebbülésében pofon cserdítette
Dezsikét.

Három hét múlva, egy különösen szomorú
délután Borsos elvtárs egyet gondolt, és szek-
rénykéje kincsei közül kiemelt egy kis üveget,
melynek piros-fehér betûi nevetve hívogatták.
A fémkupak nesztelenül csusszant, a barnás ital
fény felé tartva enyhén zavaros volt. Megsza-
golta, óvatosan belekortyolt, majd diadalmas ki-
áltással tépte fel titkárnõje ajtaját.

– Mocskos imperialisták! A nép kizsákmá-
nyolói! Kávés vízzel bolondítják a dolgozókat –
szólt, és sürgõsen kért egy kávét a titkárnõjétõl.

Szilágyi Perjési Katalin

lektûr|
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Kedves Angyalka!
Remélem, idejében meg fogod kapni a levelem, tavaly

sem küldtem hamarabb. Sok mindent szeretnék kará-
csonyra, de csak a legfontosabbat írom le. Nekem, Esz-
ternek egy Monopoli társasjátékot hozzál, kérlek!

Anyukámnak egy laptopot vagy egy nyomtatógépet,
apukámnak egy felszerelt szerszámosládát kérnék. Test-
véreimnek, Leventének és Ádámnak kérnék: Leventének
gépes játékot, Ádámnak kémiakönyveket!

Ígérem, segítek, és hallgatok a szüleimre, és nem fo-
gok rosszalkodni.

Szeretettel Esztertõl

Eredményhirdetés
Novemberi találkozásunkkor pályázatot hir-

dettem. A Mikulásnak, a Jézuskának, az An-
gyalnak írt leveleket vártam, hogy kiválasszam
közülük a legjobban sikerültet, amit most meg
is mutatok nektek. Boros Eszter a borsi Ta-
mási Áron Iskolába jár, 10 éves, az Angyalnak
írt levelét itt alább olvashatjátok. Nyereménye,
amint azt ígértem, egy nagyon szép mesés-
könyv. S hogy miért az õ levelét választottam
a sok közül? Mert õ nemcsak magára, hanem
az egész családjára gondolt, és mindenkinek
kért ajándékot. Ráadásul azt is megígérte,
hogy jó kislány lesz. Gratulálok neki!

A révi Papp Csenge
rajzolt is a levelébe

Pusztai Ivett is
rajzolt
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Mákvirág jelentkezik
Szervusztok, kis barátaim!
Örömmel jelentkezem, hiszen teljesült

a karácsonyi kívánságom: sok levelet
kaptam. A pályázatra is sokan jelent-
keztek, közülük most csak egyvalaki
nyerhetett, de Boros Eszter mellett a
negyedikes Papp Csenge levelét is
megmutatom, hiszen õ békességet,
szeretetet kért a Jézuskától, biztosan
meg is kapta.

Remélem, jól telt a téli vakáció
mindannyiotoknak, s most újult erõvel

fogtatok neki a sulinak. Még egy kicsi, és
vége a félévnek, akkor ismét lesz egy rö-

vid vakáció. Addig se feledkezzetek
meg rólam, én várom a leveleket,
amikben elmesélitek, hogyan is telt a
téli vakáció, mit csináltatok, hol jár-
tatok, s volt-e nagy „angyaljárás” fe-
létek. Írjatok a már megszokott cím-
re: Biharország (Mákvirágnak),

410068 Oradea, Piaþa 1 Decembrie
nr. 12.

Mákvirág



– Így se jó! – békétlenkedtek a mackók.
– Ugyan, ne türelmetlenkedjenek már! Ér-

tem én a magam mesterségét!
Le is harapott a nagyobbik darabból egy jó-

kora falatot. Most megint az lett a kisebb. Így
ment az osztozkodás addig, amíg a róka alapo-
san jól nem lakott. A két medvebocsnak alig-
alig maradt a sajtból, mikorra egyforma lett a
két darab.

– No, jó étvágyat, medvebocsok! – mosoly-
gott a róka, és otthagyta õket faképnél.

Magyar népmese

z üveghegyen innen, a selyemréten túl
volt egy rengeteg erdõ. Ebben a ren-

geteg erdõben, annak is a kellõs kö-
zepén élt egyszer egy öreg medve.
Ennek az öreg medvének volt két

fia. Ezek egyszer elhatározták, hogy elmennek
világgá szerencsét próbálni. Odaálltak anyjuk
elé, elbúcsúztak tõle illendõen. Az öreg medve
megölelte fiait. Lelkükre kötötte, hogy soha el
ne hagyják egymást. Megfogadták.

Azzal nekicammogtak az irtásnak, onnan
meg a szántóföldeknek. Mentek, mendegéltek.
Egyszer azonban elfogyott az ennivalójuk. Szo-
morúan kullogtak egymás mellett.

– Hej, de ehetném, testvér! – szólt a fiata-
labb.

– Én is! – lógatta buksi fejét a másik.
Amint mentek, mendegéltek, nagy kerek saj-

tot találtak, de nem tudtak megosztozni rajta
igazságosan. Irigyen civakodtak, huzakodtak,
morogtak, amikor közibük toppant a róka.

– Min vitatkoznak, medve komák? – kérdez-
te a ravaszdi.

Elmondták.
– Sebaj! Majd elosztom én igazságosan!
– Jó lesz biz az, jó lesz! – hagyták helyben a

dörmögõk.
Azzal fogta a róka a sajtot, eltörte kétfelé.

Úgy intézte, hogy az egyik fele szemlátomást
nagyobb legyen a másiknál. Fölmordult egy-
szerre mindegyik mackó:

– Ez nagyobb!
– Csak lassan, mackók! Türelem!
Azzal jó darabot leharapott a nagyobb felé-

bõl. Most meg a kisebb lett nagyobb.

Mester Bianka,
9 éves (Nagyvárad)

Magyari Ferenc
rajza 

Jude Júlia, 9 éves
(Nagyvárad)

Osztozkodik a róka

A
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– Az elsõ nagy mérföldkõ egy diák életé-
ben a VIII. osztály elvégzése…

Simon Erika: Ez így igaz. A gimnáziumi
pályaválasztás nagyban meghatározza a ké-
sõbbi továbbtanulás irányát, ezért sokoldalú
tájékoztatás szükséges. A diákok nyílt napo-
kon vehetnek részt, nyári akadémiákon sze-
rezhetnek értesüléseket, szakokat összefoglaló
tájékoztató anyagok is megjelennek, az
internetes tájékozódás lehetõsége is adott.

Orbán Ilona: A végzõs osztályfõnökök fel-
adata a lehetõségek bemutatása, a pályaorien-
táció segítése, a tanulók érdeklõdési körének
bõvítése.

S. E.: Gimnáziumi osztályfõnökként talál-
kozókat, szülõi értekezleteket, fórumokat szer-
vezek, hogy mind a szülõk, mind a diákok
hozzájussanak az információkhoz. Nagyon
fontosnak tartom, hogy a diákok tisztában le-
gyenek azzal, hogy a középiskola elvégzése
után milyen lehetõségeik nyílnak. A környezõ
középiskolák képviselõi minden évben felke-
resnek bennünket sokoldalú tájékoztatást
nyújtva az indítandó szakjaikról. Ezt szóban és
nyomtatott anyagokon is megadják.

O. I.: Többéves tanári tapasztalatunknak
köszönhetõen többé-kevésbé felismerjük diák-
jaink tehetségét, és igyekszünk õket a megfe-
lelõ mederbe terelni a továbbtanulás útján, de
a szülõk elképzelését is igyekszünk megismer-
ni. Ezért fontos szerepük van a szülõ-diák-
tanár találkozóknak.

Tóth Gyöngyi: A továbbképzési lehetõsé-
gekrõl és azok elõnyeirõl, hátrányairól beszé-
lek, mikor pályaorientációs felvilágosítást tar-
tok a szülõknek és diákoknak. Úgy vélem,
hogy a keresett szakmák felé kell irányítanunk
a tanulókat, hogy könnyebben el tudjanak he-
lyezkedni a munkaerõpiacon.

Molnár Márta: Egy végzõs osztály osztály-
fõnökének kötelessége, hogy megpróbálja fel-
színre hozni a diákok személyiségét. Vélemé-
nyem szerint meg kell gyõzni a diákokat arról,
hogy ne az anyagi vonzat legyen az elsõdleges
szempont pályaválasztáskor, hanem a szakma
szeretete. Gyorsan változik körülöttünk a vi-
lág, a szakmaváltásra is fel kell készülnie egy
fiatalnak, a folyamatos továbbtanulás tehát el-
engedhetetlen.

T. GY.: Az iskolák nyílt napokon mutatják
be a szakjaikat, nálunk is szerveztek ilyet ta-
valy áprilisban. Részt vettünk a kolozsvári
egyetemek által szervezett nyílt napokon.

M. M.: Minden érdeklõdõ diáknak számos
tájékozódási lehetõsége van az interneten ke-
resztül is. A végzõsök fejében körvonalazódik,
mit is szeretnének kezdeni az életükkel, lehe-
tõségeikkel. Iskolánkban jól mûködik a tanár-
diák-szülõ párbeszéd.

– Az iskolapszichológus mennyire segít-
heti a pedagógusokat?

O. I.: Hozzájárulhat a megfelelõ pályavá-
lasztási, önismereti tesztek kidolgozásával és
feldolgozásával, ez a rendszer azonban a ro-
mániai oktatási rendszerben még gyerekcipõ-
ben jár. Iskolánk abban a szerencsés helyzet-
ben van, hogy fiatal, lelkes pszichológusunk
van, és számíthatunk ezen a téren is a segítsé-
gére.

S. E.: Az iskolapszichológus egyéni vagy
csoportos megbeszéléseken felszínre hozhatja
a tanulók erényeit, erõsségeit. Javaslatokat,
útbaigazítást adhat, de a végsõ döntés a diáké.
Egy diák akkor állja meg a helyét igazán, ha
képességeinek megfelelõ szinten tanul tovább.

T. GY.: Az egyéni beszélgetések tudatosít-
hatják a diákokban érdeklõdési körüket. Saj-
nos a végzõs diákok nagy százaléka az utolsó

Milyen pályára vagyok alkalmas? Mi való
nekem igazán? Ilyen kérdések
fogalmazódnak meg a pályaválasztás elõtt
álló diák fejében. A döntés nehézségeirõl,
a berettyószéplaki végzõs diákok
lehetõségeirõl beszélgettünk ORBÁN
ILONA aligazgatóval, MOLNÁR MÁRTA
matematika, SIMON ERIKA magyar
és TÓTH GYÖNGYI fizika–kémia szakos
tanárral.
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Széplaki beszélgetés
a pályaválasztásról



pillanatban dönti el, hol tanul tovább. Ilyen
estben a tanár-diák beszélgetések sokszor
döntõ szerepet játszanak.

– Románia 2004-ben csatlakozott a bolo-
gnai oktatási rendszerhez. Véleményük sze-
rint megkérdõjelezhetõ-e a hatékonysága?

S. E.: A nyugati felsõoktatási rendszerhez
való csatlakozás jónak mondható, mivel alap-
képzésre, mesteri és doktori képzésre tagoló-
dik, és lehetõvé teszi a diák kilépését a munka-
erõpiacra már az alapképzés befejezése után.
A tanulmányok folytathatók a munka mellett.

M. M.: Szerintem a bolognai rendszer
megkönnyítette a munkaerõpiacon való elhe-
lyezkedést, munkaviszonyban levõként is lehe-
tõséget ad a diákok számára a továbbtanulás-
ra, már nem szükséges az iskolapadban kivár-
ni a diploma kézhezvételét.

T. GY.: A munkaerõpiacon való elhelyez-
kedés nem attól függ, hogy hol és milyen
rendszerben végzett valaki, a tanulási folya-
matban szerzett tudás az irányadó.

– Berettyószéplakon szakközépiskola mû-
ködik, nem elméleti. Nehézséget okoz ez a
diákok számára a jövõre nézve?

O. I.: Egy berettyószéplaki diák elõtt is ren-
geteg lehetõség áll a továbbtanulásra, meg-
vannak hozzá a feltételek. Bár technikai líce-
um vagyunk, reál és humán tantárgyakat is
oktatunk. Szakképzett, jól felkészült tanárok
tanítanak. A továbbtanulásnál nehezebb a
szakmai képzéseinknek megfelelõ munkahely
megtalálása, mert a gazdasági helyzet követ-
keztében nagyon kevés a szabad állás.

M. M.: Végzõs diákjaink közül jó néhányan
a tanórák után szakmai képzésen vesznek
részt, például fodrásznak, hegesztõnek tanul-
nak. Az európai uniós támogatással folyó
helybeli ingyenes szakmai képzések is egyre
változatosabb lehetõségeket kínálnak.

T. GY.: Egy Berettyószéplakon végzett diák
is ugyanakkora eséllyel indul, mint egy nagy-
városi líceum tanulója. Arra törekszünk, és si-
kerül is megvalósítanunk, hogy megadjuk a
kellõ alapot ehhez. A visszajelzések és statisz-
tikák is mutatják, hogy iskolánk tanulói ver-
senyképesek. Vannak, akik nálunk végeztek,
és visszatértek ide tanítani. Egyesekbõl sikeres
mérnök, közgazdász lett.

M. M.: Bár technikai líceum vagyunk, az
olyan szocio-humán tantárgyak, mint a pszi-
chológia, a vállalkozástan, a logika, az alkal-
mazott és általános közgazdaságtan, személyi-
ségfejlesztõ szereppel bírnak.

– Az OMV olajcéggel való együttmûködés
teremtett-e új lehetõségeket a széplaki diá-
koknak?

M. M.: A helyi kõolaj-kitermelõ vállalat
munkatársai az elmúlt két évben pályaválasz-
tási elõadásokat szerveztek, az önéletrajztól az
állásinterjúig bemutatták a munkahelykeresés-
ben sikerre vezetõ lépéseket. A végzõs diákok
körülbelül 80 százaléka vett részt az elõadáso-
kon és tartotta hasznosnak õket. Az OMV
szervezésében diákjainknak alkalmuk volt
Nagyváradon találkozni más iskolák diákjaival,
beszélgetni jövõrõl és lehetõségekrõl. A cég
jóvoltából a legkiválóbbak ösztöndíjjal és mun-
kaszerzõdéssel tanulnak tovább a ploieºti-i kõ-
olajipari egyetemen. Ezért mondom, lehetõsé-
gek vannak, csak ki kell tudni használni õket,
és ez nagymértékben az egyéntõl függ.

O. I.: A szakmai képzésnek is megvannak
az elõnyei: aki végzett, ha munkába áll, foly-
tathatja esti tagozaton a líceumot, majd akár
egyetemre is jelentkezhet. Hasonló a felsõok-
tatási képzés is: alapképzés után lehetõség
van a folytatásra, szakosodásra, de akár mun-
kavállalásra is.

Tárnoky Botond

oktatás|
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A témát szubjektíven megközelítve az év
sportsikerének a nagyváradi városi férfi kosár-
labdacsapat által megszerzett bajnoki ezüst-
érem tekinthetõ annál is inkább, mert a VSK
a mindent eldöntõ ötödik találkozón maradt
csak alul a címvédõvel szemben.

Ez is a csapatsportok éve volt

A bajnoki finálé mellett a Román Kupadön-
tõ és az Eurochallenge Kupában való debütá-
lás fémjelzi még a váradi kosaras csapat
2014-es teljesítményét, a gárdáét, amelynek a
legnépesebb a szurkolótábora Nagyváradon
és szerte a megyében. Az alig két hónap alatt
két döntõt játszó együttes tagjai: William
Franklin, Daniel Dillon, Sean Denison, Vuja-
din Szubotics, Titus Nicoarã, Zsarko Csoma-
gics, Radovan Markovics, Daniel Popescu,
Bogdan Þibârnã, Rareº Pasca, Reinar Hallik,

Horia Hora, ªerban Pop, Andrei Ciordaº.
Edzõk: Cristian Achim és Cãlin Pop. Mene-
dzser: ªerban Sere. Elnök: Florin Birta.

Történelmet írtak
a vízilabdázók

A váradi sport nemzetközi zászlóvivõje a
férfi vízilabdacsapat, amely sorozatban nyol-
cadszor nyerte meg a román szuperligát, s ke-
mény selejtezõt víva másodszor is bekerült a
Bajnokok Ligája csoportkörébe, Európa leg-
jobb 12 gárdája közé. A Román Kupa serlege
szintén a váradi klub vitrinjébe került, így a
csapatsportokat tekintve a VSK-Digi méltán
érdemelte ki a megye legjobbjának járó elis-
merést. A bajnok és kupagyõztes csapat tag-
jai: Adrian Jurcã, Tiberiu Negrean, Nicolae
Diaconu, Mihnea Chioveanu, Alex Popoviciu,
Cãtãlin Alexa, Vojiszlav Csupics, Ramiro
Georgescu, Bogdan Cîmpianu, Andrei Creþu,
Kádár Kálmán, Gheorghe Dunca, Gojko Piet-
lovics, Dorin Creþu és Freundlich Ádám.
Edzõ: Dorin Costrãº.

A váradi pólócsapatok történelmet írtak ta-
valy, amikor a Criºul Sportklub révén minden
utánpótlás bajnoki címet megszereztek, ez ko-
rábban egyetlen klubnak sem sikerült. Szintén
beírta magát a sportévkönyvekbe a Criºul SK
nõi vízilabdacsapata, amely sorozatban har-
madszor is megnyerte a román felnõtt bajnok-
ságot, s a rivális marosvásárhelyi együttessel
összefogva idén már a Bajnokok Ligája selej-
tezõjében képviseli majd Romániát, igaz, a
váradiak pénzhiánya miatt a vásárhelyi klub
nevén játszik majd a gárda.

Ha már nõi csapatról esett szó, dicséret il-
leti a Mihai Eminescu Fõgimnázium lány ko-
sárlabdacsapatát (edzõ Suzana Onaca), amely
bajnoki ezüstérmet szerzett; elõzõleg már két
arany- és egy bronzérmet gyûjtött be.

A férfi kézilabdacsapatot ugyancsak elisme-
rés illeti, hiszen veretlenül végzett a másodosz-
tály nyugati csoportjának élén, ám az anyagi
támogatás hiánya miatt nem indulhatott az or-
szágos élvonalban. Sebastian Tudor edzõ csa-
patának lelkesedése ennek ellenére sem lan-

|sport

Lezárult egy újabb év, amely
sportszempontból vegyes volt a bihariak
számára. Az alábbiakban röviden
áttekintjük nemcsak a sikereket, hanem
a kevésbé jó vagy egyenesen kiábrándító
teljesítményeket is.

A férfi kosárlabda-
együttes két döntõt
is elveszített
ugyan, de így is
a legnépszerûbb
bihari csapat
maradt

Mérlegen a 2014-es
év sporteredményei
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kadt, s bár több alapember is távozott, a felju-
tási álmokat nem adta fel az együttes, amely
második helyen zárta a bajnokság elsõ felét.

Szakadék szélén a foci

Egyre nehezebb helyzetben van a bihari lab-
darúgás, annál is inkább, mert a Bihar FC
egyre távolabb került a másodosztálybeli tag-

ságtól. A piros-kékek 2014 õszétõl már csak
a Bihar Megyei Tanács támogatására számít-
hattak, így takaréklángon „égtek”, s ez meg is
látszott az eredményeken. A bajnoki idény el-
sõ felét mindössze két gyõzelemmel záró
váradiak az utolsó elõtti helyen állnak a rang-
sorban, s nagyon valószínû, hogy nem folytat-
ják majd a pontvadászatot.

Egyéni zászlóvivõk

Egyéni sportágakban a cselgáncs vitte a prí-
met tavaly is, így nem meglepõ, hogy az U21-
es világbajnoki ezüstérmes és világkupa-gyõz-
tes Larisa Florean sorozatban harmadszor
kapta meg a megye legjobb sportolójának já-
ró elismerést. Nem maradtak el az elvárások-
tól a vívók vagy az atléták sem, de a legna-
gyobb elõrelépést az úszók tudhatják maguk
mögött, ami bizakodásra adhat okot.

A 2014. év bihari sportlegjei: 1. Larisa
Florean (cselgáncsozó, Liberty–Bihorul Sport-
iskola SK; edzõi Aurelian Fleisz és Alexandru
Goncearenco), 2. Ioana Matei, 3. Mãdãlina
Pantea (mindketten cselgáncs, Liberty–Biho-
rul Sportiskola), 4. Francesca Pop (sportlövé-
szet, Egyetemi Sportklub), 5. Cornelia Deiac
(atlétika, ESK; edzõ Virgil Preda), 6. Valentin
Radu (cselgáncs, Nagyváradi VSK), 7. Ana-
maria Constantin (párbajtõr, VSK; edzõ Nico-
lae Ille), 8. Laviniu Chiº (Bihorul Sportiskola,
atlétika; edzõ Oláh Róbert), 9. Ioana Buzlea
(úszás, Criºul SK; edzõk Illés Zsolt és Geor-
geta Schier).

A nem olimpiai sportágaknál az Aurelian
Fleisz – Iulian Surlã cselgáncspáros (Nagyvára-
di VSK, edzõ Alexandru Chirilã) érdemelte ki
a megyei elsõ helyet, mivel kontinensbajnok
lett nage no katában, a világbajnokságon pe-
dig ezüstéremmel zárt. Szintén díjazták még
Viviana Chirilãt (Nagyváradi ESK, kyokushin
karate; edzõje Harris Wallmen), továbbá Cãtã-
lin Topait (Tae Kyon SK, tékvandó; edzõje Sas
Sándor), Marius Ilaºt és Elena Constantint
(ESK, mindketten kyokushin karate). Bár nem
kerültek be a rangsorba, említést érdemelnek
a bihari futnetezõk (a lábtenisz egyik újabb vál-
tozata), akik bronzérmesek lettek a csehorszá-
gi világkupán a nagyszalontai Sorean László
edzõ vezetésével.

Hajdu Attila
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A labdarúgásnak
tavaly sem termett

babér, idénre
kétséges még

a másodosztálybeli
szereplés is

Larisa Florean
harmadszor lett
Bihar megye
legjobb sportolója
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A pólócsapat
zsinórban

nyolcadszor
bizonyult Románia

legjobbjának



A Mosolygós Karácsony, a cipõsdoboz akció
vagy éppen az árva gyermekek támogatása ér-
dekében életre hívott jótékonysági est már ha-
gyományos alkalmak a nagyszalontaiak számá-
ra, hogy év végén szeretetüket kimutathassák a
körülöttük élõ hátrányos helyzetûek iránt. Szív-
bõl jött az adakozás a Mosolygós Karácsonyra:
a város kisiskolásait Hevesi Imre örvendeztette
meg egy vidám Mikulás-napi koncerttel, a diá-

kok pedig belépõként valamilyen tartós élelmi-
szert – lisztet, olajat, száraztésztát, cukrot, kon-
zerveket stb. – adtak át a szervezõknek, s õk az
így összegyûlt csomagokat még karácsony elõtt
eljuttatták a rászoruló családoknak. A jótékony-
sági programmal a szervezõk a szociális érzé-
kenység fontosságára is igyekeztek felhívni a di-
ákok figyelmét.

|közélet

A gondoskodó segítségnyújtás jegyében
indította útjára évekkel ezelõtt
jótékonysági programjait az RMDSZ
nagyszalontai szervezete, hogy
a hajdúváros lakosaival karöltve segítse
a nehéz körülmények között élõ családokat
és gyermekeket.

Összefogás szeretetbõl

Szívbõl jött
az adomány
az árváknak

Tartós élelmiszer
volt a kisdiákok

belépõjegye

Cipõsdobozokban
sorakoztak
az ajándékok

Rászoruló
családok kapták

az adományt



Vidám koncert volt a jutalom
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Több ezer éves örökségünket még a csillogó
aranynál is gondosabban kell õriznünk. Kinek-
kinek kötelessége ezt a kincset a maga fényé-

ben fölragyogtatni, megtartani,
sõt gyarapítani. Gondolkodá-
sunk, értelmes létünk eme alkotó-
elemérõl szólva nemegyszer szö-
gezték nekem e kérdést: – Jó, jó.
De miként növeljem szavaim gar-
madáját?

Az elsõ lépés általános mûvelt-
ségünk gazdagítása. Minél több
tudományterület, ismeretkör szó-
kincsével kerülünk kapcsolatba,

annál több hozzájuk fûzõdõ foga-
lomnak, megnevezésüknek leszünk a

birtokosai. Mindez el nem képzelhetõ a
könyveknek barátainkká fogadása nélkül.

Klasszikus íróink alkotásait ne csak a fordulatos
cselekményért, a példás jellemek megismerése
érdekében lapozgassuk, hanem vegyük észre,
milyen nyelvi, mûvészi eszközökkel érték el a
bennünk feltörõ érzelmi hatást. Üdvös lenne,
ha a diákok, sõt a felnõttek is egy-egy eredeti
jelzõt, szókapcsolatokat kis szótárba jegyeznék,
találó megállapításaikat magukévá tennék.

Második jó tanácsom: anyanyelvi beszédünk-
be – lehetõleg – ne iktassunk olyan idegen sza-
vakat, amelyeknek van magyar megfelelõjük!
Édes szüleim a saját gyermek- és fiatalkorukat
még az Ausztriával közös államban élték meg.
Ennek következményeként mondanivalójukba
számtalan német szó fészkelõdött be. Szerintük
a konyhában találtuk a spórt, a sparhetet a
lerrel, azaz lernivel. Szomszédságában a spájz.
Karácsony elõtt édesanyám mindig sütött
tilórist, más szóval bájglit. Utóbbit mákos és di-
ós tekercsnek kellett volna neveznie.

Tanítóimnak, tanáraimnak, nem kevésbé
könyveimnek és nyelvvédõ szótáraimnak kö-
szönhetõen manapság magyar változatukat
használom.

Jelenünk ifjú és középnemzedékének mon-
dataiba e kárhoztatott szavak nem furakodnak
be. Ennek fölöttébb örvendenék, ha az abszurd,
abnormis, angazsál, kassza, klíma, kategória,
magazin és társaik helyett magyar megfelelõi-
ket iktatnák mondataikba. A középiskolások
nyelvi vétségeit csupán azért nem teszem szó-
vá, mert jómagam a becsempészett angol kife-
jezéseket nem értem, angolul nem tanultam.

Az idegen eredetû szavaink elleni viaskodá-
somat annak elismerésével enyhítem, hogy kö-
zöttük jócskán akadnak olyanok (például: politi-
ka, terror, ultimátum, vagon, véna, verkli stb.),
amelyek az utóbbi évszázadok során nyelvünk
elfogadott tagjaivá nemesedtek.

Soraimat azzal zárom, amivel megkezdet-
tem: anyanyelvünk mûvelésével, tisztaságának
megõrzésével jellemünket is jó irányba tereljük:
ráébreszt kimondott szavaink iránti felelõssé-
günkre.

Dánielisz Endre

Tovaszállt gyermekkorunkban – szüleinknek
köszönhetõen – önkéntelenül sajátítottuk el
édes anyanyelvünk leggyakrabban használt
szavait s ezek mondatokká fûzésének
nyelvtani szabályait. Ezt gyarapítottuk
az oktatás, nem kevésbé társadalmi
kapcsolataink során.

Gyarapítsuk anyanyelvi
szókincsünket!
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Hasonlóan nagy sikert aratott a „cipõs-
doboz” fantázianevet viselõ akció. Az elmúlt
esztendõk során sok százan kapcsolódtak be a
kezdeményezésbe, így volt ez idén is: többtucat-
nyi – játékot, tanszereket, ajándéktárgyakat rej-
tõ – dobozka érkezett be a nagyszalontai
RMDSZ székházába. A szervezet még szentes-
te elõtt eljuttatta ezeket a hátrányos helyzetû
gyermekeknek.

Kiemelkedõ helyet foglal el a karitatív ren-
dezvények sorában az árva gyermekek javára
megrendezett jótékonysági est. A Szent Ferenc
Alapítvány égisze alatt mûködõ nagyszalontai
gyermekotthonban ma már száznál is több
gyermek nevelkedik. A helybeli vállalkozók és
önzetlen segítõk jóvoltából 2014 decemberé-
ben 124 600 lej gyûlt össze számukra.

Balázs Anita





|fûben-fában

103. Mezei iringó 
(Eryngium campestre)

Az ernyõsvirágzatúak (Apiales) rendjébe,
ezen belül a zellerfélék (Apiaceae) családjához
tartozó faj. Népies neve iringó, ördökszekér,
románul pedig scai vânãt.

Tüskés levelei és fejecskeszerû virágzata mi-
att a bogáncshoz hasonlít, 20–60, néha 100
centiméter magasra nõ, merev, dúsan ágas,
évelõ növény. A hajtások világosszürkés vagy
sárgászöld színûek. Az elsõ levelek tagolatla-
nok, a többiek tenyeresen kétszer tövig szel-
deltek, a szeletek a levélgerincen szélesen le-
futnak, szélük tüskésen fogas. Az alsó levelek
nyelesek, a felsõk szárnyölelõk. A tömött,
gömbölyded, fehéreszöld ernyõvirágzatokat
ugyancsak tüskés, merev, szálas, lándzsás gal-
lérlevelek veszik körül. A termést fehér, hár-
tyás pikkelyek borítják. Szél útján és akaszkod-
va terjednek. Õsszel a szél gyakran kitépi tüs-
kés bokrát, és messzire görgeti, innen ered az
ördögszekér elnevezés.

A növény gyökerét és föld feletti részeit
használják gyógyászati célokra, triterpén-
szaponinokat, rozmaringsavat, klorogénsavat,
flavonoidokat tartalmaz. Általában késõ ta-
vasszal gyûjtik be; a tüskék miatt igen óvato-
san kell eljárni.

A növényi drogot vese- és hólyagbántalmak
esetén alkalmazzák vizelethajtó szerként. A
gyökérzetnek enyhe görcsoldó és nyálkaoldó
hatása is van.

Megyesi Antónia összeállítása

Gyógynövény-ábécé

Medveszõlõ

Mezei iringó

102. Medveszõlõ
(Arctostaphylos
uva-ursi)

A hangafélék családjába tartozó, havasok
lejtõin, sziklás hegységeken elõforduló örök-
zöld törpecserje. Neve onnan ered, hogy áfo-
nyára emlékeztetõ, élénkpiros bogyótermését
a medvék nagyon kedvelik. Virága fürtökbe
tömörülõ, kicsi, fehér és rózsaszínû. Az észak-
amerikai indiánok a termését és levelét élelmi-
szerként fogyasztották, a bõrszerû, tojásdad
alakú levelet pipadohányként füstölték. Ro-
mán neve: strugurii ursului.

Fõ hatóanyaga az arbutin és a metil-
arbutin, de tartalmaz még cserzõanyagokat,
flavonoidokat, iridoidokat is. A növény levelét
és leveles hajtását hasznosítják, ezek egész év-
ben szedhetõk, a legjobb késõ nyáron gyûjte-
ni. Teájának antibakteriális, fertõtlenítõ, vize-
lethajtó hatása van. Hólyag-, húgycsõ- és ve-
semedence-gyulladás esetén kiváló.

A tulajdonképpeni hatóanyag, a hidrokinon
lúgos vegyhatású közegben szabadul fel, ezért
a kezelés során szigorú lúgosító diétát kell tar-
tani: friss gyümölcs és zöldség fogyasztásával,
hús és tejtermékek minimális bevitelével. A te-
ához fél teáskanál vagy késhegynyi nátrium-
hidrogén-karbonátot (szódabikarbónát) is ad-
hatunk. Bõ folyadékbevitel is szükséges.

A medveszõlõtea hosszú távú alkalmazása
hidrokinonmérgezést okozhat! Várandós és
szoptatós anyáknak, 6 éves kor alatti kisgyer-
mekeknek adni tilos!

Jövõ hónapban a mezei zsurlóval és a nadragulyával ismertetjük meg
olvasóinkat.
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Kötöttgaluska-leves

Hozzávalók: 2 tojás, 40 dkg liszt, 1 fej vö-
röshagyma, 3 liter víz, 3 burgonya, olaj, só,
bors, pirospaprika.

Elkészítés: A tojásból, a lisztbõl és kevés
sóból tésztát gyúrunk, és vékonyra nyújtjuk. A
vöröshagymát apróra vágjuk, majd forró olajon
megdinszteljük, és a tûzrõl levéve megszórjuk
pirospaprikával. A paprikás hagymát a tésztán
egyenletesen eloszlatjuk, a tésztát vékonyan fel-
tekerjük, majd kis darabokat
vágunk belõle, és görcsöt kö-
tünk rájuk. A vízbe feltesszük
fõni a karikára vágott krump-
lit, sóval, borssal ízesítjük.
Amikor félig megfõtt, bele-
tesszük a kötött galuskákat.
Ha a tészta és a burgonya is
puhára fõtt, kész a leves.

Gesztenyével töltött
pulykamell

Hozzávalók: 80 dkg pulykamell, 10 dkg
gesztenyepüré (natúr), 1 tojás, 1 zsemle, só,
õrölt bors.

Elkészítés: A pulykamellbõl 4 nyitott szele-
tet vágunk, gyengén megklopfoljuk, tojással le-
kenjük, fûszerezzük sóval, borssal. A leesõ hús-
részt ledaráljuk. A darált hússal jól összekever-
jük a megáztatott zsemlét, a tojást, a gesztenye-
pürét és a fûszereket. Az így kapott tölteléket
rúd formában ráhelyezzük a pulykamellszele-
tekre. Felgöngyöljük, alufóliába szorosan be-
csomagoljuk. Tepsiben tesszük, s kevés víz alá-
öntésével a sütõben készre pároljuk. Kicsoma-
goljuk, majd panírozzuk lisztbe, tojásba és mor-
zsába, s forró olajon süssük aranysárgára. Kö-
retként barna rizst adhatunk mellé. Sült ana-

ínyenceknek|

nászszelettel, õszibarackkal és narancsgerezd-
del, friss fûszernövényekkel díszítjük.

Karamellkrémes torta

A tészta hozzávalói: 4 tojás, 10 dkg liszt,
8 dkg cukor, fél csomag sütõpor, fél dl olaj, 2
kanál víz, csipet só.

A krém hozzávalói: 10 dkg porcukor, 4
dkg darált dió, 2 csomag karamellás pudingpor,
5 dl tej, 6-7 dkg cukor, 4 dl tejszín, 4 dkg por-
cukor, csokoládé a díszítéshez.

Elkészítés: A tojásokat szétválasztjuk, a sár-
gáját a fele cukorral, a vízzel és olajjal kikavarjuk.
A lisztben elkeverjük a sütõport. A tojásfehérjét a
maradék cukorral habbá verjük. A habot óvato-
san, hogy ne törjön össze, a sárga masszába be-
lekeverjük, végül hozzáadjuk a sütõporos lisztet.
Olajjal kikent, morzsával hintett tortaformában,
170 fokon megsütjük. Kihûlés után 3 egyforma
lapra felvágjuk. A krémhez a porcukrot megpirít-
juk, hozzáadjuk a darált diót, és olajjal lekent
márványlapra kiöntjük. Amikor kihûlt, apróra
összezúzzuk. A szokásos eljárással megfõzzük a
pudingot, és hagyjuk kihûlni. A tejszínt a porcu-

korral habbá ver-
jük. A kihûlt pu-
dinghoz hozzá-
adjuk az összezú-
zott karamellt és
a tejszínhab felét.
Ezzel a krémmel
megtöltjük a tor-
talapokat. A tete-
jét habbal és cso-
kival díszítjük.
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Ejtõzés ünnepek után
A decemberi ünnepek nemcsak
a pénztárcánkat, hanem a gyomrunkat is
megviselhették. Ezért januárra
könnyedebb, epénket, májunkat kevésbé
megterhelõ, bár fogyókúrásnak éppen nem
nevezhetõ menüt állítottunk össze kedves
olvasóinknak. Jó étvágyat kívánunk hozzá!



VÍZSZINTES: 13. Japán elektronikai cég.
14. Elegyít. 15. Elõkelõ. 16. A nemesgázok-
hoz tartozó radioaktív elem. 18. Lovat ido-
mít. 20. Az ittlevõt. 21. Nagyapa – Palócföl-
dön. 22. Belgrádi hegy (511 m). 24. Azon a
helyen. 26. Te és õ. 27. Após (rég). 28. Fal-
ragaszdarab! 29. Arad megye betûjele. 31.
Mosószer. 33. Mûemlékváros Északkelet-
Olaszországban, az Adriai-tenger öblében.

35. Az ilyen szó a könyv végén található. 37.
Elcsenné. 39. József Attila verse. 40. Nume-
ro. 42. … Campbell – angol divatmodell, mé-
diasztár. 44. Laptop része! 45. Sörgyártás
alapanyaga. 48. Rendkívüli jelenség. 50.
Karagõz egynemû betûi. 51. Vasút… – régen
indóház. 53. Esõ jelzõje is lehet. 56. Hollan-
dia gépkocsijele. 57. Szintén nem. 59. … a
Kwai folyón – Pierre Boulle regényébõl David
Lean rendezte Oscar-díjas film (1957). 60. A
kalcium vegyjele. 61. Zug betûi. 62. … noir
– félédes vörösbor. 64. Zûrös zûr! 65. A szo-
kottnál folyósabb. 67. Keserû anyagok orvosi
neve. 69. Tágas helyiség. 71. Óír írás. 73.
Horgony, vasmacska. 75. Folyó Oroszor-
szágban.

FÜGGÕLEGES: 1. Erdõvidéki város. 2.
Kongó mocsaras õserdeiben honos kérõdzõ.

3. Orosz gyártmányú autó. 4. Süte-
mény tölteléke. 5. Gépkocsi – röv.
6. Leánykák játékszere. 7. Nem
egynyári növény. 8. Bethlen … –
grófnõ, író (1700–1759). 9. Fizikai
képesség. 10. Szintén ne. 11. Lé-
tezés. 12. …-gaz – sokféle gyom.
17. El… – halaszt. 19. Kossuth-dí-
jas hegedûmûvész (János, sz. 1944).
23. Sûrû erdõ. 25. Divatos áram-
lat. 27. Lekvár. 28. Latin e. 29.
Spielberg filmje – névelõvel (1975).
31. Ásványi fûszer. 32. Harcias in-
dián törzs. 33. József Attila-díjas
író, forgatókönyvíró, dramaturg
(Miklós). 34. Kettõs betû. 36. Atta
… – H. Heine költeménye. 38. Vá-
laszra ösztönzõ szó. 41. Kisjenõben
élt magyar költõ (Lajos,
1891–1977). 43. Az USA egyik
szövetségi állama. 46. Római szám-
mal 1050. 47. Patinás magyar
rockzenekar. 49. Ócska, kopott.
50. Az arzén vegyjele. 52. Bizony.
54. Nyújt. 55. Lecsapódó légköri
nedvesség. 58. Varázsló istennõ a
görög mondavilágban. 60. Olimpiai
úszóbajnok (Attila). 61. Bevetetlen
szántóföld. 62. Nem folyik, megre-

ked. 63. A nátrium és az einsteinium vegyjele.
64. Barlang. 66. Cselekvést fejez ki. 68. …
West – amerikai filmszínésznõ. 70. Látószögé-
be. 72. Termõrész! 74. Félig torz!

Barabás Zsuzsa

|üdítõ

Molnos Lajos költõ, író, újságíró fenti címû
versének befejezõ sorait idézzük: 
„Az új esztendõre / kívánok maguknak /
bõvivel bort, búzát, …” Folytatása
a rejtvényben a vízszintes 1.
és a függõleges 30. alatt.

A decemberi számunkban közölt rejtvényünk (Karácsony) helyes meg-
fejtése: „Karácsonyi rege / Ha valóra válna, / Igazi boldogság / Szállna
a világra”. Könyvjutalmat nyert: Balogh Judit (Nagyvárad), Molnár
Ferenc (Erdõgyarak). 
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Jókívánságok

A helyes megfejtést szerkesztõségünkbe eljuttatók
között könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határ-
idõ: január 30. Postacím: Biharország, 410068 –
Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12.; e-mail:
biharmegye@gmail.com.
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1858. január 5-én meghalt
Radetzky gróf

Milánóban, 91 éves korában hunyt el
Joseph Wenzel Radetzky. Custozzai gyõzel-
mének hírére komponálta id. Johann Strauss

a Radetzky-indulót. 1848. július
25-én az általa vezetett osztrák csa-
patok a Custozza melletti csatában
legyõzték Károly Albert szárd-
piemonti király olasz szabadsághar-
cosait, majd 1849. március 23-án
a novarai csatában döntõ gyõzel-
met arattak a király hadserege fö-
lött. Károly Albert lemondott a
trónról fia, II. Viktor Emánuel javá-
ra. Észak-Olaszországban a Habs-
burg-ház helyreállította a hatalmát.
A grófot 1850-ben lombard-velen-
cei fõkormányzóvá nevezték ki.

1913. január 9-én
megszületett
Richard Milhous Nixon

Az Amerikai Egyesült Államok
37. elnöke katonaként szolgált a
haditengerészetnél, majd politikus
lett. Republikánusként 1968-ban
elnökké választották, majd 1972-
ben ismét gyõzött. 1974-ben a
Watergate-ügy miatt kellett távoz-
nia posztjáról.

1878. január 12-én született
Molnár Ferenc

A késõbbi író, drámaíró, újságíró
a jómódú orvos, Neumann Mór fia
volt, 1896-ban jogot hallgatott
Genfben, 1897-tõl hírlapíró lett
Budapesten, megjelent elsõ novel-
láskötete. 1902-ben került színpad-
ra elsõ darabja, A doktor úr. Gyors
írói sikerét prózában a világiroda-
lom egyik legszebb ifjúsági regé-
nye, A Pál utcai fiúk (1907), szín-
padon A testõr (1910) tetõzte be.
Elsõ felesége Vészi Margit festõ-író-
nõ volt, a második színésznõ:

Januári jeles napok

Molnár Ferenc

Richard Milhous
Nixon

Joseph Wenzel
Radetzky
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Fedák Sári, akárcsak a harmadik, Darvas Lili.
Vele 1939-ben Nyugatra menekült, New
Yorkban telepedtek le, darabjaival a Broad-
wayt is meghódította. New Yorkban halt meg
1952. április 1-jén.

1458. január 24-én királlyá
választották
I. (Corvin) Mátyást

Hunyadi János idõsebb fiát, Lászlót 1457-
ben V. László kivégeztette. V. László halála
után az összegyûlt rendek választották meg
magyar királlyá a fiatalabbik fiút, Mátyást.
Uralkodása alatt (1458–1490) kibékült III. Fri-
gyes császárral 1464-ben, hogy visszakapja az
1440-ben elrabolt Szent Koronát, amellyel
megkoronáztatta magát. Politikáját a nyugati
irányú törekvések jellemezték. 1469-tõl Cseh-
ország királya volt, 1485-ben elfoglalta Bécset
a III. Frigyes elleni háborúban, és oda tette át
székhelyét. Halála után a bárók nem Corvin
Jánost (Mátyás törvénytelen fiát), hanem
Ulászló cseh királyt hívták meg a trónra. Az
így létrejött cseh–magyar unió 1526-ig, a Ja-
gelló-ház uralkodásáig tartott. A Mátyás által
meghódított Morvaország és Szilézia visszake-
rült Csehországhoz, Ausztriát pedig Miksa, III.
Frigyes fia foglalta vissza.

Mátyás király kolozsvári szobra (Fadrusz János
alkotása)



Két képeslap a nagyváradi Szigligeti Színházzal. A fenti, a múlt század elsõ évtizedébõl származó képeslapon négy konflis vár fuvarra.
Az utolsó lova nyugodtan abrakol, kocsisa arra gondolhatott, hogy sok ideje van még, amíg sorra kerül

A második, lenti képeslap felvétele már valamikor az elsõ világháború alatt készülhetett, hiszen ezen már az automobilok az urak!


