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|hirdetések

A te rü let ala pú tá mo ga tást és az or szá gos
ki egé szí tõ tá mo ga tást azok a gaz dák kap ják
meg, akik át es tek a szük sé ges el len õr zé se -
ken; Bi har me gyé ben ös  sze sen 39 104-en
jo go sul tak a ki fi ze tés re. A 2013-ra já ró te rü -

let ala pú tá mo ga tás 139,17 euró hek tá ron -
ként, a ki egé szí tõ tá mo ga tá sé pe dig 21
euró/ha. Lej ben fi zet nek az Eu ró pai Köz -
pon ti Bank 2013. szep tem ber 30-i ár fo lya -
mán (egy euró 4,4620 lej). Ta valy ok tó ber
31-ig hek tá ron ként 61 eurónyi elõ le get már
ki fi zet tek, em lé kez te tett Florian Pavel, az
ügy nök ség Bi har me gyei ve ze tõ je. A fenn -
ma ra dó ös  sze get feb ru ár vé gé ig utal ja át az
ügy nök ség a jo go sul tak bank szám lá já ra. Me -
gyénk ben egyéb ként 39 295 ké rel met nyúj -
tot tak be va la mi vel több mint 333,5 ezer
hek tár nyi te rü let re.

Fizetik a területalapú
támogatást

Falinaptárt nyertek
Facebook-oldalunkon meg hir de tett já té -

kunk ban so kan vet tek részt, és az ol dalt
lájkolók kö zül a sor so lás alap ján 30 is me rõ -
sünk gaz da go dott Biharország-falinaptárral.
Vár juk mind azo kat, akik még nem je lent kez -
tek a nye re mé nyért (a meg adott fel hasz ná ló -
ne vek sze rint): Erzsebet Nica, Eri ka és Já nos
Oláh, Tün de Kele, Tóth Zsig mond Bé la, Duk -
rét Gé za, Ti bor Tiponucz, Porsztner Bela, At -
ti la La ka tos, Balazshazi An na bel la, Greti
Agod, Hon véd Baj tár si Egye sü let Sár bo gárd,
So mo gyi Or so lya, Koncz Bog lár ka, Borbely

An tal, Czégé Ré ka, Bunta Ti bi, Eli Kemenes,
Baracsi At ti la, Edit Keri, Far kas Sandor Im re,
Gyongyi Hasznosi, Mariana Juhasz, Zsike
Be ne dek, Er zsé bet Gab ri el la Szé kely, Ga bi
Olah, Szûcs Éva, At ti la Zsolt Werner, Pal
Csa ba. 

A ka rá cso nyi nye re mény já té kun kon ki sor -
solt Gu lyás Má ria és Szikora Bo gi je lent ke zé -
sét is vár juk. Nye re mé nyü ket át ve he tik a Vá-
rad fo lyó irat nagy vá ra di szer kesz tõ sé gé ben,
De cem ber 1. (Nagy vá sár) tér 12. szám, I. em.,
te le fon szám: 0259/447–060.

A Nagyváradi Állami Filharmónia
februári mûsora
A kon cer te ket a fil har mó nia

Bartók–Enescu Ter mé ben tart -

ják, a bér le tek ér vé nye sek, je -

gyek a fil har mó nia szék he lyén

vált ha tók.

Feb ru ár 13., 19 óra: Szim fo ni -

kus hang ver seny. Mû so ron: P. I.

Csaj kovsz kij: 1., b-moll zon go ra -

ver seny, op. 23.; O. Res pighi:

An tik tán cok és ári ák – szvit

no. 3. és Ma da rak – szvit. Ve zé -

nyel Romeo Rîm bu, köz  re mû -

kö dik: Daniel Goiþi (zon go ra).

Feb ru ár 20., 19 óra: Szim fo ni -

kus hang ver seny. Mû so ron: A.

Dvorák: A ter mé szet ben – nyi -

tány, op. 91.; L. v. Bee tho ven:

1., C-dúr zon go ra ver seny, op.

15.; E. Elgar: Enig ma-va ri á ci ók,

op. 36. Ve zé nyel: Ale xan der

Walker (Ang lia), köz re mû kö dik:

Horia Ma xim (zon go ra).

Feb ru ár 27., 19 óra: Ope ra kon -

cert. Mû so ron: G. Ver di: Tra -

viata. Köz re mû kö dik a fil har -

mó nia ének ka ra, kar igaz ga tó

Lászlóffy Zsolt. Ve zé nyel: Jan kó

Zsolt. Fõ sze rep lõk: Ba lázs Bor -

bá la (Vi o let ta Valéry), Fü löp

Már ton (Giorgio Germont) és

Tiberiu Simu (Alfredo Germont).
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|kultúra

Kó nya Ist ván, a me gyei ön kor mány zat al el nö -
ke kép vi sel te, õket a há zi gaz dák ne vé ben Tö -
rök Lász ló pol gár mes ter, Il  lyés La jos al pol gár -
mes ter és Dánielisz End re, a haj dú vá ros dísz -
pol gá ra üd vö zöl te. Tö rök Lász ló be je len tet te,
hogy a haj dú vá ros ön kor mány za ta a kö zel jö -
võ ben meg ala pít ja az Arany Já nos-dí jat, ez zel
tün te tik ki azo kat, akik so kat tesz nek Nagy sza -
lon tán a kul tu rá lis ér té kek ápo lá sá ért.

A ren dez vény iránt igen nagy volt az ér dek -
lõ dés, az Arany Pa lo ta ki ál lí tó ter me meg telt
kul tú ra ba rát fi a ta lok kal és idõ sek kel, min den
kor osz tály szép szám ban kép vi sel tet te ma gát.
Az ün nep sé gen Er kel Fe renc leg is mer tebb ze -
ne mû vé bõl, a Bánkbán ope rá ból csen dült fel
a Ha zám, ha zám kez de tû ária, majd az együtt -
mû kö dé si meg ál la po dás meg kö té se után az
Arany ne vét vi se lõ ci vil kul tu rá lis szer ve ze tek
ve ze tõi – Patócs Jú lia, a szalontai Arany Já nos
Mû ve lõ dé si Egye sü let el nö ke és Nagy Lász ló a
gyu lai Arany Já nos Tár sa ság ne vé ben – kö -
szön töt ték az egy be gyûl te ket.

A ren dez vény má so dik ré szé ben meg nyi tot -
ták a Gyu lát be mu ta tó vá ro sis mer te tõ ki ál lí -
tást. A tár lat anya gát öt té ma kö ré cso por to sí -
tot ták: Er kel Fe renc és a gyu lai szü lõ ház-mú -
ze um; az 50 éves Gyu lai Vár szín ház; a hunga -
ri kumként el is mert gyu lai kol bász; Kohán
György gra fi kái; a Vár für dõ – Aquapalota. A
ven dé gek jó vol tá ból gaszt ro nó mi ai cse me gé -
ket is kós tol hat tak az egy be gyûl tek.

| Ba lázs Ani ta

A kü lön le ges ese mény nek a nagy sza lon tai
Arany Pa lo ta nagy ga lé ri á ja adott ott hont; itt
ír ta alá a két pol gár mes ter a Szalonta és Gyu -
la kul tu rá lis, mû vé sze ti és ide gen for gal mi
együtt mû kö dé sé rõl szó ló meg ál la po dást. A
kö vet ke zõ cé lo kat tûz ték ki: az eu ró pai kul tú -
ra két nagy alak ja, a gyu lai szü le té sû Er kel Fe -
renc és a nagy sza lon tai szü le té sû Arany Já nos
mun kás sá gá nak szé le sebb kö rû, ha té ko nyabb
is mer te té se, mû ve ik nép sze rû sí té se a két te le -
pü lés in téz mé nye i ben és a he lyi pol gá rok kö -
ré ben, to váb bá a két te le pü lés tu risz ti kai ver -
seny ké pes sé gé nek fej lesz té se köl csö nös part -
ner sé gi kap cso lat ki ala kí tá sá val és az ér de kek
ös  sze han go lá sá val.

A ren dez vé nyen Gyu la vá ro sát dr. Görgényi
Er nõ pol gár mes ter, Gajda Ró bert or szág gyû -
lé si kép vi se lõ, Galbács Mi hály al pol gár mes ter,
Becsyné dr. Sza bó Már ta cím ze tes fõ jegy zõ,

Gyulaiakkal ünnepelték
a magyar kultúrát
Egy rendhagyó kezdeményezés
eredményeképpen idén Nagyszalonta
és a magyarországi Gyula város
önkormányzata közös ünnepségen
emlékeztek meg a magyar kultúra napjáról
és nagy szülötteikrõl, Arany Jánosról, illetve
Erkel Ferencrõl.

Gyulai vendégek az Arany Palotában

A polgármesterek,

dr. Görgényi Ernõ

és Török László

látták el

kézjegyükkel

az együttmûködési

szerzõdést
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Díjazták
az értékõrzõket

Nagy vá ra don az RMDSZ Bi har me gyei szer ve ze te és a
ma gyar or szá gi Be ret  tyó új fa lu ön kor mány za ta a két vá ros ban
együtt ül te meg a ma gyar kul tú ra ün ne pét. A je les na pon a
váradi Szig li ge ti Szín ház ban gá la es ten tün tet ték ki a kul tu rá -
lis ér té ke in ket fel ku ta tó, fel mu ta tó, õr zõ és gya ra pí tó Bi har
me gyei sze mé lye ket és ci vil szer ve ze te ket. Idén Ma gyar Kul -
tú rá ért Dí jat ka pott a Par tiu mi Ma gyar Nyug dí ja sok
Egye sü le te, a Par tiu mi és Bán sá gi Mû em lék vé dõ és
Em lék hely Tár  sa ság, a mezõtelegdi Pa csir ták Nép tánc -
együttes; em lék érem mel ju tal maz ták Kor  dics Im re nagy -
vá ra di mû em lék vé dõt, a Fe ke te Má ria ve zet te nagy sza lon tai
Sinka Ist  ván Kéz mû ves Kört, a szalacsi Sza bó Ist  ván
nyu gal ma zott pe da gó gust és Wilhelm Sán dor bi o ló gust; az
Élet mû dí jat pe dig Csíky Ibo lya szín mû vész és Pász tai Ot -
tó, a Pre mont rei Öreg di ák ok Egye sü le té nek el nö ke ve het te
át. A ta valy ala pí tott Jakobovits Mi klós-dí jat a szak mai ku ra -
tó ri um Ujvárossy Lász ló kép zõ mû vész nek ítél te, és a ta va -
lyi ki tün te tett, Jovián György ad ta át.

kultúra|

Mamárnehézlennepontosanmeghatá-
rozni, ki volt az,melyik népcsoport, ame-
lyik önazonosságának eszközéül elõször
használtzászlót,lobogót.Ezredévekbenle-
hetgondolkodni.KolumbuszKristóftólkez-
dõdõendatálódikahajókhovatartozásának
zászlóval valóazonosítása,amikésõbbkö-
telezõ jellegetöltött.Ahadizászlókatonai
jelkép volt,megmentéséért életeket áldoz-
tak. A vasúti közlekedésben, a légi forga-
lomban a zászlóhasználat gyakorlati ha-
szonnaltársul.

Anemzetizászlókviszonylagújkeletûek,
aXVIII.századvégén,aXIX.századelején
nyertek teret,amihezanemzetállamokki-
alakulása egyértelmûn hozzájárult. Már
nemcsakazazonosítástszolgálja,gyakorla-
tijellegeishátérbeszorultanemzetizászló-
nak,sokkalinkábbérzelmitöltethordozójá-
vá lényegült át.Az illetõnemzetet jeleníti
meg.Megsértése,meggyalázásaindulatokat
korbácsolfel.Ugyanakkoroltalmazó,védel-
mezõ,egyesítõerejeisvan.

Mindezektudatábannemkellcsodálkoz-
ni azon a torzsalkodáson, amit a székely

zászló kitûzése, közintézményeken való
használata keltett hisztizõ román naciona-
lista körökben, és nem csak ott. Mert a
gyõztesekmindigkitûztéksajátzászlajukat
azelfoglaltvártoronyra,jelezve,hogyottki
azúr.Aszékelyekegységéterõsítõ,amúgy
aligegyévtizedesmúlttalvértezettszimbó-
lum egyáltalán nem egyeztethetõ össze az
asszimilációs törekvések szekértolóinak
szándékával.

Mindezek közismert tények, a zászlók
harcapresztízskérdésséerõsödöttaSzékely-
földön.EzzelszembenazÉrmellékenakad
olyantelepülés,aholnémiügyességgel,ra-
finériával, egy román–magyar kulturális
központlétrehozásánakürügyén,amagyar
nemzeti lobogót szabadon lengeti a szél.
Bántatlanul.Ezörömreadhatnaokot,csak
éppenazászlóhasználatijogotmegöröklött
jelenlegitelepülésvezetésvajmikevéstiszte-
lettelvanemejelképiránt.Azászlóporlep-
te,esõverte,széltépte.Mocskos.Mégisvan
üzenete, hisz így vált igazán jelképévé
mindannak,amikörülveszi.

| Ér mel lé ki Elek

Zászlóbûvölõk gyalázata

Érmihályfalván a Máté Imre Városi Könyvtárban

gyûltek össze az irodalomkedvelõk a magyar

kultúra napján. A Várad és a Riport Kiadó

gondozásában megjelent legújabb kötetekkel

ismerkedhettek meg a szerzõk, Gittai István

költõ-író, Péter I. Zoltán helytörténész és Szûcs

László költõ, közíró, fõszerkesztõ jóvoltából.

A találkozó résztvevõi egy Biharország 2014-es

falinaptárral is gazdagodtak.
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|közélet

A hely be li ek jól tud ják, hogy az „ér de me ket”
nem mun ka he lyek te rem té sé vel ér ték el az elöl -
já rók, sõt, ame lyik nek le he tõ sé ge nyí lott rá, bu -
sás csú szó pénz fe jé ben meg aka dá lyoz ta, hogy
újabb be ru há zók ér kez ze nek a kis vá ros ba. Így a
ci põ gyá ros ok kon ku ren cia hí ján éh bér ért dol -
goz tat hat ják al kal ma zot ta i kat. Az egy kor jár ha -
tat lan Ma lom ut cát a nép nyelv Holczman
Straßeként em le ge ti, így ál lít va em lé ket a vá -
lasz tott ve ze tõ nek. Hos  szas ci vó dás tár gyát ké -
pez te a bel ga test vér te le pü lés tõl aján dék ba ka -
pott sze mély gép ko csi tu laj don jo ga is. A le kö -
szö nõ vá ros ve ze tõ jo got for mált az au tó ra, míg
az utá na jö võ a hi va talt tar tot ta meg aján dé ko -
zott nak. Nagy port ka vart a po foz ko dó elöl já ró
ese te, ami kor a vá ros ka el sõ em be re a ven dég -
lõ pin cér nõ jét bün tet te ek ként, ami ért az a cech
ki fi ze té sé re kér te.

A je len le gi pol gár mes ter, Bé res Csa ba kö rül
is több ször fel for ró so dott a han gu lat. Az ál la mi
bér la ká sok ki uta lá sa kor az zal vá dol ták, hogy
ön ké nye sen be le szólt a kér vé nyek el bí rá lá sá ba,
az ezer euróra rú gó hi va ta li te le fon szám lá ja

Aki tûzifával játszik,
megégeti magát?
Székelyhíd város „újkori” polgármesterei
közül szinte mindegyiknek sikerült
„maradandót” alkotnia. A hivatalban lévõ
elöljárót illegális fakitermeléssel vádolták
meg.

Béres Csaba

Nicolae Duþã

sem ma radt ti tok ban a nyil vá nos ság elõtt. Bé -
res ázsi ó ját az is ron tot ta, hogy hi va ta li ide je
alatt ke rült a test vé re, Bé res At ti la az AVE hul -
la dék gaz dál ko dá si cég he lyi ki ren delt sé gé nek
igaz ga tói szé ké be. Je len leg egy ja nu ár ban ki -
rob bant bot rány bor zol ja a szé kely hí di ak ke dé -
lyét. Az írott és a vi zu á lis mé di á nak kö szön he -
tõ en is mert té vált, hogy a pol gár mes tert a fent
em lí tett test vé ré vel együtt il le gá lis fa ki vá gá son
ér ték tet ten. Mind ezt Nicolae Duþã hoz ta nyil vá -
nos ság ra, aki egyút tal több érin tett ha tó sá gon
is fel je len tést tett.

A 12,6 hek tá ros te rü le tet, ahon nan a fát ki -
vág ták, Bé res Csa ba ma gán em ber ként bér li a
he lyi ró mai ka to li kus egy ház tól. A szer zõ dés ér -
tel mé ben hu szon öt év re vet te bir tok ba a te rü le -
tet, az el sõ két év ben nem kell fi zet nie a hasz -
ná la tért, majd évi 600 lej já ran dó ság ban egyez -
tek meg. Öt év el tel té vel új ra tár gyal ják a bér le -
ti dí jat. A te rü le tet 2011-ben kap ta vis  sza az
egy ház, és Bé res gyümölcsöstelepítés szán dé -
ká val vet te bér be. A pol gár mes ter el le ni leg fõbb
vád, hogy a te rü let egy ré sze be le esik a Csí kos-
tó Natura 2000-es ter mé szet vé del mi te rü let be,
ami nek õr zé sé vel, fel ügye le té vel Duþã van meg -
bíz va. Õ azt mond ja, hely re ál lít ha tat lan károk
ke let kez tek nem csak a ter mé sze tes nö vény vi -
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közélet|

lág ban, ha nem az ott élõ vé dett ál lat faj ok, ma -
da rak is meg síny let ték a tör tén te ket. Az ed di gi
fel mé ré sek sze rint mint egy
nyolc száz szál fát ta rol tak le,
ezek ér té ke több száz szo ro -
sa az amúgy gya nú san ala -
csony bér le ti díj nak – so rol -
ta Duþã. To váb bi kér dést vet
fel az a tény, hogy az AVE
tu laj do ná ban lé võ Sko da
sze mély gép ko csi mi fé le
szol gá la ti cél ból járt az omi -
nó zus he lyen. A ter mé szet -
vé del mi te rü let ron gá lá sán
kí vül a pol gár mes ter en ge -
dély nél kül szál lí tot ta köz -
úton a fát, ami szin tén tör -
vény be üt kö zõ – vé li a fel je -
len tõ.

Bé res Csa ba meg ke re sé sünk re el mond ta, fo -
gal ma sem volt ar ról, hogy ter mé szet vé del mi
te rü le tet vett bér be. Ez nem sze re pel a szer zõ -
dés ben, õ me zõ gaz da sá gi te rü le tet bé rel, amit
ígé re té hez hí ven ki ta ka rí tott a bo zót tól,
süsnyõtõl. Má sok is ha son ló an tisz tí tot tak már
ki föld te rü le tet. Most sem tör tént vol na sem mi
– vé li –, ha nem õ a pol gár mes ter, aki el len

szán dé kos le já ra tó kam pányt in dí tott Duþã,
ami ért a leg utób bi hely ha tó sá gi vá lasz tá son a
Szo ci ál de mok ra ta Párt szí ne i ben pol gár mes ter -
sé gért in du ló fe le sé ge alul ma radt ve le szem ben,
de még az al pol gár mes te ri szé ket sem si ke rült
meg ka pa rin ta nia. A je len le gi vizs gá ló dá sok ki -
de rí tet ték, hogy a bé relt te rü let bõl csu pán 60 ár
tar to zik a Natura 2000-es vé dett rész hez. Duþã
ál lít ja, hogy a pol gár mes ter nek tud nia kel lett ar -
ról, hogy til tott te rü le ten vág ja a fát, hi szen épp
Bé res volt az, aki az Érolaszit Szé kely híd dal
ös  sze kö tõ szenny víz el ve ze tõ ki épí té se kap csán
kér te tõ le a te rü let tér kép ét. Ugyan ak kor a ter -
mé szet vé del mi te rü let rõl szó ló egyik köz vi tán az
elöl já ró is je len volt, a he lyi és a me gyei ta nács
kö zös pro jekt je ként pe dig nem rég ter mé szet vé -
del mi köz pon tot ad tak át.

A föld te rü let va la ha er dõ rész volt, a kom mu -
niz mus ide jén vág ták ki a fá kat, de a tér ség is -
mét beer dõ sö dött. A ka to li kus egy ház nak ki ál lí -
tott tu laj don la pon sze re pel elõ ször me zõ gaz da -
sá gi te rü let ként. Mi nek az alap ján vet ték szán -
tó ként nyil ván tar tás ba? – hagy ta nyit va a kér -
dést Duþã.

Az eset kap csán te le fo non be szél tünk Du ma
Fe renc he lyi es pe res plé bá nos sal. Õ nem sze ret -
né, ha az eset rossz fényt vet ne az egy ház ra,
úgy vé li, hogy itt po li ti kai játsz ma fo lyik, ami
Bé res Csa ba el len irá nyul. Vé le mé nye sze rint
el sõ sor ban a Natura 2000 kép vi se lõ je hi bá zott,
hisz nem ér te sí tet te õket ar ról, hogy ter mé szet -
vé del mi te rü let van a bir to kuk ban. Õ ma ga elõ -
zõ leg nem járt a te rü le ten, Bé res el mon dá sá ra
ha gyat ko zott, nem tud ta, hogy ott te te mes fa -
men  nyi ség ta lál ha tó. Kér dé sünk re, hogy mi ért
nem bo csá tot ta li cit re a te rü let bér lé si jo gát, ily
mó don ele jét vé ve a szó be széd nek, Du ma azt
mond ta, hogy pró bál ták más nak is oda ad ni, de
nem volt rá je lent ke zõ. Nem áll szán dé kuk ban
fel bon ta ni a Bé res sel meg kö tött bér le ti szer zõ -
dést, an nak el le né re sem, hogy az elöl já ró ál tal
ki ter melt nagy men  nyi sé gû fa im már nem az
egy ház va gyo nát gya ra pít ja.

A vá ro si szó be széd hal la tán egy ér tel mû en
meg ál la pít ha tó, bár mi lesz is az ügy vég ki fej le -
te, Bé res Csa ba nép sze rû ség ének nem tesz jót,
aho gyan a he lyi ró mai ka to li kus egy ház nak
sem. Ez nem je len ti azt, hogy Nicolae Duþã az
igaz ság baj no ká nak sze re pé ben tet sze leg het.
Ró la is sok min dent be szél nek, és egy ál ta lán
nem hí zel gõ hang nem ben. Az ál ta lá nos vé le -
mény az, hogy a na gyok kon con va ló ma ra ko -
dá sa mind ez, mi köz ben a kis em be rek na pi gon -
dok kal küsz köd nek. Így tél víz ide jén leg alább a
kár öröm me len ge ti õket.

| Ér mel lé ki Elek

Letarolt erdõrész

A hulladék -

gazdálkodó cég

autója

a kitermelésen
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Jó ma gam a ’90-es évek ele jén ke rül tem kö -
ze leb bi kap cso lat ba Nagy Ká rol  lyal. Egy al ka -
lom mal azt a ta ná csot kap tam Szé kely hí don
(Hegyközszentmiklós köz igaz ga tá si lag a kis vá -
ros hoz tar to zik), hogy ha Szentmiklósról töb bet
aka rok meg tud ni, ko pog jak be Nagy Kar csi hoz.
En nek ered mé nye ként az el múlt több mint húsz
év so rán kö ze li ba rát ság ba ke rül tünk. Ezért is
szán tam rá ma gam, hogy a csa lád ról ír jak, hi -
szen ha va la ki Bi har me gyé ben meg ér dem li,
hogy meg is mer jék õket, ak kor õk azok.

A tél nek sem mi nyo ma, ami kor ja nu ár kö ze -
pén Szé kely hi dat el hagy va au tó val meg kö ze lít -
jük Hegyközszentmiklóst. A te le pü lés be já ra ta
elõtt meg ké rem a gép ko csi ve ze tõt – le á nyo mat
–, hogy áll jon meg, gyõ zõd jünk meg együtt ar -
ról, mi ért Hegyközszentmiklós en nek a te le pü -
lés nek a ne ve, hol van nak itt a he gyek. A fa lu
két ma gas domb kö zött te rül el. A dom bor zat ra

uta ló táj egy ség hez, a Hegy köz höz tar to zik, vi se -
li is az ezt jel zõ elõ ne vet, bár az itt élõk in kább
az Ér mel lék hez so rol ják. Az or szág út mel lett a
fû, bel jebb a bú za- és ár pa ve té sek szé pen zöl -
dell nek, mint ha ko ra ta vasz len ne.

Szõ lõs ben és pin cé ben

Nagy Kár oly gaz da, „az após” és Bu da Gá -
bor, a „võ” fo gad, de ott a há zi gaz da fe le sé ge,
Ilon ka is, no meg az öt uno ká ból az egyik kis -
lány. Nagy Kár oly azt ja va sol ta, néz zünk szét a
ha tár ban, ke res sük fel a szõ lõ ül tet vé nyek egy ré -
szét, a pin cé ket.

Nem akár mi lyen úton ve zet te a ko csi ját Bu da
Gá bor, de min den ho vá el ér tünk, aho vá akar -
tunk. Az egyik szõ lõ par cel lá juk nál meg áll va
Nagy Kár oly mu tat ja, mi lyen egész sé ge sek a
ves  szõk: „Ta lán el le het ne kez de ni a met szést,
de nem le het tud ni, mit hoz még ez a le he tet len
idõ já rás, még ki vá runk.”

Szép ta va szi as-té li es a táj, ven dég lá tó im ma -
gya ráz nak, meg tu dom né hány par cel la ne vét,
majd las san el ju tunk a szentmiklósi pin ce sor ra.
Ez nem ha gyo má nyos, mint mond juk a
szalacsi, ugyan is elég tá vol esik a fa lu tól, és
nagy sza bad te rü let, fõ leg gyü möl csös van a
pin cék kö ze lé ben.

Amikor csak Hegyközszentmiklóson járok,
nem megyek el úgy NAGY KÁROLY háza
elõtt, hogy be ne kopogtassak. Valahogy
úgy vagyok vele, mint a néprajzkutató, aki
a XIX–XX. század fordulóján írta:
„Ha a Fekete-Körös vidékén jársz, ne hagyd
ki Köröstárkányt.” De nem csak én vagyok
ezzel így, sokan felkeresik a Nagy családot.

Nagy Károly, Nagy

Ilonka, Buda

Gábor. Nem vágyik

el a család

Akár már

metszhetnének is.

Nagy Károly

az egyik

szõlõparcelláját

mutatja meg
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Elõbb a Gá bor pin cé jé ben kós to lunk meg két -
faj ta bort, majd a Nagy Kar csi é ban. A csa lád
2,5 hek tár szõ lõt mû vel, s egy át la gos év ben
6000 li ter bort ter mel. Mond ják, hogy a szõ lé -
szet na gyon ki van szol gál tat va az idõ já rás vi -
szon tag sá ga i nak, de a gaz dá tól is függ, mi lyen
lesz vé gül a ter més. Nem egy sze rû egy ek ko ra
ül tet vé nyen min den mun kát ide jé ben el vé gez ni.
„Az év nek szin te min den nap ján oda kell fi gyel -
nünk, mi tör té nik a szõ lõs ben. Ez sok mun ka,
nagy te her szá munk ra, a jö ve de lem pe dig nem
mond ha tó va la mi ma gas nak. Jó vi szont le men -
ni a pin cé be a ba rá tok kal, ven dé gek kel, és ott
hely ben el fo gyasz ta ni egy-két po hár bort.
Ugyan így kel le mes, ha ott hon iszunk meg egy-
egy po hár ká val csa lá di, ün ne pi ese mé nyen vagy
más ren dez vé nyen.”

Szó ba ke rül az egyik leg fon to sabb mun ká lat,
a szõ lõ met szés, en nek el vég zé sé re idény mun ká -
so kat kell al kal maz ni uk. „A met szést én fel ügye -
lem, vi gyáz ni kell, hogy min den ki szak sze rû en
dol goz zon. Én is ugyan úgy met szem a szõ lõt,
mint a mun ká sok. Sok szor mond ja pe dig a ve -
jem, hogy ne kem csak fel vi gyáz nom kel le ne” –
te szi hoz zá Kár oly.

„A szõ lõs kert ben egész év ben van mit ten ni –
mond ja Gá bor. – Na gyon fon tos, hogy ide jé ben
per me tez zünk és a meg fe le lõ sze re ket al kal maz -
zuk, de a ka pá lás vagy a szõ lõ kö tés is fon tos.”
Az tán jön a szü ret, azt is idény mun ká sok kal vég -
zik, mint egy 30-35 sze mél  lyel. „A szü re tet há -
rom nap alatt be kell fe jez ni” – szö ge zik le ven -
dég lá tó im. Majd so rol ják, még mi min dent kell
ten ni, hogy vé gül jó mi nõ sé gû, fi nom bor ke rül -
jön az asz tal ra.

Nagy Kár oly és Bu da Gá bor a Szentjobbon,
Szé kely hí don és a ma gyar or szá gi Létavér te sen
ren de zett bor ver se nye ken vett részt szép ered -
mé nyek kel, nem egy szer volt már arany ér mes a
bo ruk. „El sõ sor ban azért ne ve zünk be, mi vel ott
ta lál ko zunk más bo rá szok kal, el be szél ge tünk,
egy mást ta ná csok kal is el lát juk, no meg szá -
munk ra ez ki kap cso ló dá si le he tõ ség is a meg -
mé ret te tés mel lett” – mond ják.

Hi va ta lo san és tör vé nye sen

Vis  sza tér ve a csi nos csa lá di ház ba, me zõ gaz -
da sá gi vál lal ko zá suk ról fag ga tom Nagy Ká rolyt
és Bu da Gá bort. Az ál ta luk meg ala kí tott Bu da
Kft.-t 2008. már ci us 1-jén je gyez ték be. Szin te
ugyan an  nyi föld te rü let meg mun ká lá sá val in dul -
tak, mint amen  nyi vel ma is ren del kez nek: 120
hek tár szán tó föld, 2,5 hek tár szõ lõ és
ka szá ló. „Ez csa lá di vál lal ko zás, amit
azért ala kí tot tunk meg, hogy hi va ta lo san

Januári kora tavasz

a szentmiklósi

határban

Buda Gábor szent -

miklósi pincéjének

bejárata

Tiszta udvaros,

szép családi ház

a Nagy porta
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és tör vé nye sen le gyünk nyil ván tart va me -
zõ gaz da sá gi vál lal ko zás ként” – mond ja
Bu da Gá bor. Nagy Kár oly sze rint ar ra is

gon dol tak, hogy cé get ala pít va sok kal ered mé -
nye seb bek le het nek, mint ha csak ma gán gaz dál -
ko dó ként mû vel nék a föl det.

Van sa ját tu laj do nú föld jük, és bé rel tek is olyan
hely be li tu laj do no sok tól, akik ma guk már nem
tud ják meg mû vel ni. A 120 hek tár na gyobb ré sze
Szentmiklós ha tá rá ban ta lál ha tó, de van nak föld -
je ik Érköbölkúton is. Na gyon szét van ta gol va a
te rü let, leg alább nyolc van he lyen ta lál ha tók a ki -
sebb-na gyobb par cel lák, úgy hogy van mit jár kál -
ni a me zõ gaz da sá gi mun ká la tok ide jén. Ez meg -
ne he zí ti a mun kát, és a költ sé ge ket is meg eme li.
Jó vol na, ha si ke rül ne a föld je i ket ta go sí ta ni, ösz -
 sze von ni, hogy ke ve sebb par cel lá ban le gye nek,
de most er re nem lát nak le he tõ sé get.

El sõ sor ban bú zát, ku ko ri cát és nap ra for gót
ter mesz te nek – mond ja az ag ro nó mus vég zett -
sé gû Bu da Gá bor. A kul tú rák ál ta lá ban egy-egy
har ma dát te szik ki a te rü le tek nek, s ter mé sze te -
sen ar ra is vi gyáz nak, hogy a ve tés for gót be tart -
sák. Le het ne mást is ter mesz te ni, de ah hoz több
mun ka erõ re len ne szük ség, az meg nem igen
van ezen a vi dé ken. „Úgy ér té kel jük, hogy ezek -
nek a nö vé nyek nek a ter mesz té se a leg ki fi ze tõ -
dõbb szá munk ra, a leg egy sze rûbb az ér té ke sí té -
sük is. Éven te kö tünk szer zõ dést egy nagy ká ro -
lyi cég gel, mel  lyel na gyon jó kap cso la tunk ala -
kult ki, kor rek tül fi zet nek az át adott ter mény
után. Feb ru ár ban ese dé kes meg köt ni az idei
szer zõ dést. Itt ho ni rak tá ra ink ban csak an  nyi ga -
bo nát tá ro lunk, amen  nyit ki kell osz ta nunk az
áren dá ba vett te rü le tek tu laj do no sa i nak, vagy
amen  nyi sa ját fo gyasz tás ra szük sé ges” – tá jé koz -
tat Bu da Gá bor.

A me zõ gaz da sá gi mun ká la tok ban a csa lád
min den tag ja részt vesz, min den ki ab ban, ami -
hez ért. Bu da Gá bor dol go zik az ara tó-csép lõ
gép pel, õ vég zi a be ta ka rí tást, de õ ke ze li a ve -
tõ gé pe ket is. Van két idény mun kás al kal ma zott -
juk, két trak to ros, akik fõ leg a szán tást, a tár csá -

zást, a gyom ir tást és a ka szá lást vég zik. De Ilon -
ká nak, Nagy Kár oly fe le sé gé nek is ki jut a min -
den na pi mun ka, min dig ott van, ahol ép pen
szük ség van rá.

Nem vágy nak el

A csa lá di vál lal ko zás ál lat te nyész tés sel is fog -
lal ko zik. A szük sé ges ta kar mányt ma guk ter me -
lik meg, nem kell vá sá rol ni. Azt is el árul ják,
hogy a ko ráb bi ak hoz ké pest csök kent az ál lo -
mány, en nek oka el sõ sor ban az ér té ke sí té si
gon dok ban ke re sen dõ – mond ja Nagy Kár oly.
„Sze ret jük az ál la to kat, volt több te he nünk is, de
mi vel nem tud tuk ér té ke sí te ni a te jet, csök ken -
tet tük a szar vas mar ha-ál lo mányt. Ugyan ilyen
ne héz el ad ni a ser tést is. Most is van nak sül dõ -
ink, de csak né hány, fõ leg sa ját fo gyasz tás ra, de
jut el adás ra is va la men  nyi, a leg több eset ben is -
me rõ sök vá sá rol ják fel. Sok mun ká val jár ez is,
de egy gaz da mind ezt meg szok ja, a min den nap -
ja ink ré sze már” – hang zik el,

A csa lád ra gasz ko dik Hegyközszentmik lós -
hoz. „Ez na gyon szép fa lu, ez a hely, ahol szü -
let tem, és itt is élem le az éle tem – vall ja Nagy
Kár oly. – Na gyon sze re tek itt lak ni, nem tud -
nám fel cse rél ni más te le pü lés sel. Sze re tem a
me zõ gaz da sá got, sze re tem a pa rasz ti mun kát.
De ugyan ezt ta pasz ta lom a ve jem ben, Gabiban
is, így jól meg va gyunk, nem vá gyunk el in nen.
Õse im is itt él tek, a csa lá dom töb bi tag ja is itt él,
két lá nyom, ve je im és öt uno kám, de lesz egy
déd uno kám is. Olyan va gyok, hogy aki hoz zám
be tér, azt szí ve sen fo ga dom, sze re tem a ven dég -
lá tást, a ba rát sá got, és amíg egész sé gem en ge -
di, min dig így fo gok ten ni, a köl csö nös ba rát ság
je lent so kat szá mom ra.”

Szó ba ke rül az is, hogy Szentmiklós so kat fej -
lõ dött az el múlt évek ben, van új, gyö nyö rû kul -
túr há zuk, szin te min den ut ca le van asz fal toz va,
de a leg na gyobb hi á nyos ság, hogy nincs be ve -
zet ve az ivó víz. „Van rá ígé ret, ta lán egy szer azt
is el ér jük, hogy ve ze té kes ivó víz le gyen a
hegyközszentmiklósi ott ho nok ban” – zár juk a
be szél ge tést.

| De ák F. Jó zsef

Ø

|faluról falura

A disznóólban

azért van néhány

szép süldõ

Így tárolják a téli

tüzelõt a hátsó

udvaron
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Jó szer ve zés, ki vá ló pe da gó gus mun ka is
szük sé gel te tik a Szám adó Er nõ ne vé vel fém -
jel zett ese mény si ke ré hez. Faur Kis An gé la
érkeserûi ta ní tó nõ el kö te le zett hí ve a Szám -
adó-kul tusz éb ren tar tá sá nak. Õ és se gí tõi igye -
kez nek egy re szín vo na la sabb, vál to za to sabb
ke re tet te rem te ni ezek nek a ren dez vé nyek -
nek. A sza va ló ver senyt fel sõ ta go za tos di á kok
szá má ra szok ták ki ír ni, a me se mon dás ra pe -
dig a kör nyék be li is ko lák al só ta go za to sai je -
lent kez het nek. Ja nu ár ban ez utób bi ak meg -
mé ret te té se zaj lott, hat van két részt ve võ vel.

A köl tõ ne vét vi se lõ is ko lá ban meg tar tott
me se nap meg nyi tó ján Stretea Eri ka is ko la -
igaz ga tó kö szön töt te a meg je len te ket, majd
Pe tõ Csil la szak tan fel ügye lõ fe jez te ki örö mét
afö lött, hogy ilyen so kan van nak, akik nem -
csak hall gat ni sze re tik a me se hor doz ta cso -
dát, ha nem ma guk is örö möt sze rez nek má -
sok nak el be szél ve azo kat. Pe tõ Csil la rész vé te -
lé vel hat ta gú zsû ri lát ta el az íté szi fel ada to kat.
A díj ki osz tó idõ pont já ra meg ér ke zett Nyí ri
Sán dor, Kiskereki pol gár mes te re és Dandé
Ot tó al pol gár mes ter. Az elöl já ró meg kö szön te
a fel ké szí tõ ta ná rok és a szer ve zõk mun ká ját,
a me se mon dók helyt ál lá sát.

Az elõ ké szí tõ osz tály ba já ró gyer me kek kö -
zül az el sõ he lyen két margittai osz to zott:
Szõcs Mi lán és Töl csér Dá vid. Ugyan csak meg -
 osz tott he lye zés sel a má so dik díj ra ér de me sí tet -
ték Szász Alex Mi lánt (Érsemjén) és Tí már Dó -
rát (Margitta), a har ma dik ra pe dig Ga zsi Ágo ta
Me lin dát (Érsemjén) és Gá bor Krisz ti nát
(Kiskereki). A kiskereki Pál Zsa nett kü lön dí jas
lett. A má so di ko sok kö zött Fe hér Jáz min és
Hõgye Ta más (mind ket ten Margitta) lett az el -
sõ, õket kö vet te a rang so ro lás ban Dom bi Kris -
tóf (Margitta) és Lo vas Dominik (Érkeserû), a

har ma dik hely nek Bo tos
Bet  ti na (Érköbölkút) és Die -
nes Fru zsi na (Szé kely híd)
örül he tett. Kü lön dí jat a szé -
kely  hí di Mar tin Ing rid és
Hasz nosi Ben de gúz ka pott.
A III–IV. osz tá lyo sok ver -
sen  gé sé ben Tomuþa Mer cé -
desz (Margitta) bi zo nyult a
leg te het sé ge sebb nek, Ka -
ran csi Má tyás Bé lát (Ér ola -
szi) és Merca Sebastiant
(Szé  kely híd), il let ve Ki rály
Sán dort (Hegyköz szent mik -
lós) és Bot Ale xand rát (Ér -
ke serû) meg elõz ve. Kü lön -

díj ban Ba lajti Bar ba ra (Érkeserû), Nagy Délia
(Ér keserû) és Nyírõ Eni kõ (Érsemjén) ré sze sült.
A Szám adó Ernõ�nagydíjat Krisz tik Ré ká nak
(Margitta) ad ta a zsû ri.

A ver seny szü ne té ben és a díj ki osz tás iz gal -
mai után a je len lé võk meg te kint het ték a köl tõ
ha gya té ká ból ki ala kí tott em lék szo bát, mely -
nek egyik lel kes is tá po ló ja Oroszi Kál mán re -
for má tus lel ki pász tor, aki ma gyar or szá gi an tik -
vá ri u mok ban bú vár kod va ke re si Szám adó kö -
te te it. Ed dig nyolc könyv vel gaz da gí tot ta az
em lék szo bát. Az ér ték át adás szol gá la tát a
Balajti csa lád szõttesbemutatóval tá mo gat ta,
az érkeserûi szü le té sû Czirják Eni kõ kép zõ mû -
vész pe dig nép me sei mo tí vu mo kat hor do zó
mun ká it ál lí tot ta ki. Fe ke te Haj nal és Gav -
rucza Ti bor vá szon ra éne kel te a tá jat, a ma -
gyar or szá gi test vér te le pü lés rõl, Öcsöd rõl ér ke -
zet tek kí ná la tát pe dig mé zes ka lács, szal ma fo -
nat, csip ke mun kák éke sí tet ték. Is mé tel ten be -
mu tat ták a Gavrucza Ti bor gon do zá sá ban
nem rég meg je lent ÉrmellékimesékaHímes-
hátszigetrõl cí mû Szám adó-kö te tet.

| Érmelléki Elek

Félszáznál is több

kisiskolás

vállalkozott

mesemondásra

Számadó Ernõ vágya, jóslata beteljesedett,
õ valóban az ifjúság költõje lett.
Ezt mutatja az is, hogy Érkeserûben róla
nevezték el az évrõl évre egyre
sikeresebben megrendezett szavaló-
és mesemondóversenyt.
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Idén áp ri lis ban lesz 20 éve an nak, hogy
Salamonék cé get ala pí tot tak ke rék pár ülé sek
és ke rék pár tás kák gyár tá sá ra. Bé relt he lyi ség -
ben kezd ték el a mun kát Margittán, majd
Bályokon foly tat ták. Egy év el tel té vel a Szil ágy
me gyei Ippon is nyi tot tak egy rész le get, ahol
ke rék pá ros nad rá go kat ké szí tet tek. Ele in te bé -
rel ték a mun ka csar no kot, ké sõbb meg vá sá rol -
ták, és a nad rá go kon kí vül fel sõ me ze ket is
varr tak. Tíz év vel ez elõtt a vál la la tot új ra szer -
vez ték, és Margittán a Caragiale (Ma lom) ut -
cán vá sá rol tak meg egy elég gé le rob bant épü -
le tet; ezt tel je sen fel újí tot ták, he lyen ként új ra -
é pí tet ték, és ide he lyez ték át a cég szék hely ét.

Az át szer ve zett vál lal ko zás ból a csa lád va la -
men  nyi tag ja egy ne gyed rés  szel ré sze se dik:
Sa la mon Sán dor, Sa la mon Er zsé bet, ifj.
Sa la mon Sán dor, Sa la mon Ot tó. Bank köl -
csön bõl si ke rült meg ol da ni uk az új ra szer ve zést,
ez nem ke ve sebb mint 800 000 lej be ke rült.
Tel je sen új var ró gép sort kel lett be sze rez ni ük,
olyan esz kö zö ket, me lyek meg fe lel tek a pi ac

Két évtizede hozta létre a margittai
Salamon család a Bellotto néven
bejegyzett vállalkozását. Bicikliülésekkel
kezdték, ma már cégcsoporttá bõvülve
szabászattal is bõvítették profiljukat.
Az Országos Kerékpárszövetséggel is
együttmûködnek, ennek eredményeként
a város a kerekezõk országos túrájának
egyik fontos állomása.

ak ko ri el vá rá sa i nak. A tel jes gépsorcsere és át -
szer ve zés mint egy há rom évet vett igény be.
Ele in te kül föl di part ne rek kel dol goz tak együtt,
fõ leg ola szok kal, má ra már tel je sen önál ló ak és
füg get le nek. Je len leg 250 al kal ma zott juk van,
õk a cég nek kö szön he tõ en le het nek lét biz ton -
ság ban. A vál la la ton be lül még két cé get hoz -
tak lét re: ezek a Bikeotto és a Confedi. Elõ zõ
ke rék pár ülé se ket gyárt, utób bi pe dig a sza bá -
sza tot irá nyít ja, és a min tá zat nyom ta tá sát vég -
zi Ippon. A vál lal ko zá sok tu laj do no sai azo no -
sak, így cég cso por tot al kot nak.

A cég je len leg is fel fe lé íve lõ pá lyán van, mi -
vel a pro fi tot fo lya ma to san vis  sza for gat ják, fej -
lesz té sek re, új tech no ló gi ák ra köl tik. En nek kö -
szön he tõ, hogy a krí zis alatt is tal pon tud tak
ma rad ni. Nap ra ké szek az adók fi ze té sé vel, és
leg alább egy év re elõ re ter vez nek. Pá lyá zat tal
nyer tek egy 10 ezer eurós, vis  sza nem té rí ten -
dõ tá mo ga tást, ami bõl a min tá kat nyom ta tó
gép so ro kat mo der ni zál ták. Ar ra a kér dé sem re,
hogy mi kell egy si ke res vál lal ko zás hoz, Sa la -
mon Sán dor így vá la szolt: „El sõ sor ban reg gel -
tõl es tig dol goz ni, de kell hoz zá a szak ér te lem,
va la mint a pon tos és meg bíz ha tó mun ka. Jó
mi nõ sé gû mun kát kell vé gez ni, hogy a vá sár ló

A Salamon család férfi tagjai. A fiatalabbak maguk is

beállnak kerekezni az országos túra egy-egy rövidebb

szakaszán

A vál lal ko zás

székhá za
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part ner min dig elé ge dett le gyen. A ter mék fe -
lel jen meg az eu ró pai szab vá nyok nak, és min -
dig idõ ben le kell szál lí ta ni.”

Az árut sa ját ka mi on ja ik kal szál lít ják, ugyan -
úgy a nyers anya got is, így min dig be tud ják tar -
ta ni a ha tár idõ ket. Na gyon fon tos az is, mond -
ta a cég ve ze tõ, hogy az al kal ma zot tak elé ge -
det tek le gye nek a fi ze tés sel. Az el vég zett mun -
ka és a bé re zés min dig ará nyos le gyen. Olya -
nok nak kell len ni, mint egy nagy csa lád, ahol a
kö zös ér dek a biz ton ság, és ezért min den ki a
tõ le tel he tõ ma xi mu mot kell hogy ad ja. „Úgy
ér zem, mi va ló ban egy jól mû kö dõ nagy csa lád
va gyunk” – ér té kelt az üz let em ber.

Mi vel ke rék pá ros ru há kat és kel lé ke ket gyár -
ta nak, úgy érez ték, tá mo gat ni uk kell a ke rék pá -
ro so kat. Sa la mon kap cso lat ba lé pett a ha zai
ke rék pá ros szö vet ség gel, és kez det nek meg ter -
vez ték és el ké szí tet ték a ro mán nem ze ti csa pat
tel jes fel sze re lé sét. Utá na õk ké szí tet ték a fel -
sze re lést az olim pi ai csa pat nak is. Csak az
anyag árat szám láz ták, a töb bit tá mo ga tás kép -
pen aján lot ták fel. Meg té rült a be fek te té sük, mi -

vel is mert té vált a ter mé kük, így a ha zai klu bok
dön tõ több sé ge ma már nem kül föld rõl, ha nem
tõ lük vá sá rol. A mi nõ ség ugyan olyan jó, sõt ta -
lán még jobb, mint az im port cuc co ké, de sok -
kal ol csób ban ad ják. Így min den ki jól jár.

Is mert sé gük nek kö szön he tõ en si ke re sen
lob biz tak an nak ér de ké ben, hogy a Ro mán Or -
szá gos Ke rék pár tú ra Margittát is érint se. Ta -
valy elõtt a vá ros volt az ér ke zé si, ta valy pe dig
a rajt hely. Ez óri á si le he tõ sé get adott a vá ros -
nak is ar ra, hogy ha zai és nem zet kö zi szin ten
is mert ség re te gyen szert, mi vel a tú rán tu cat nyi
or szág ver seny zõi vesz nek részt. Már tár gyal -
nak a szö vet ség gel ar ról, hogy az idei tú ra út vo -
nal tér ké pén is sze re pel jen Margitta. Er re van
is esély. A ren dez vén  nyel nem csak a vá ros, ha -
nem bi zo nyos szin ten az egész me gye rek lám -
le he tõ ség hez jut. A cég a margittai ke rék pá ros
klu bot is fo lya ma to san tá mo gat ja – fõ leg fel -
sze re lé sek kel –, és társ tá mo ga tó kat ke res szá -
má ra a he lyi vál lal ko zók kö ré ben.

| Szõ ke Fe renc

Trikókat, nadrágokat,

kesztyûket varrnak

Itt készülnek

a bicikliülések

Tavaly Margittáról rajtolt az országos kerékpártúra
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A természetszeretet
nevelésfüggõ

|zöldövezet

–Megtudná-ehatározni,honnaneredez
a szenvedélyes természetszeretete, vagyis
családiörökség-eavagytanult,szerzettkész-
ség?

– Meg gyõ zõ dé sem, hogy a ter mé szet sze re -
tet ne ve lés füg gõ, de oly an  nyi ra, hogy né mi túl -
zás sal azt is mond hat nám: nem le het elég ko -
rán kez de ni egy gye rek nek a ter mé szet irán ti
sze re tet re va ló ne ve lé sét. Ezt el sõ sor ban sa ját
pél dám ból ki in dul va ál lí tom, amit ké sõbb a
mun kám is bi zo nyí tott. Belényesben szü let tem,
Bi har me gye ta lán leg fes tõ ibb vi dé kén. A kör -
nye zõ he gye ket Czárán Gyu la fe dez te fel tu -
risz ti ka i lag, õ je löl te meg az uta kat, de ta lán
nem vé let len, hogy õ is, más nagy ter mé szet -
imá dó hoz ha son ló an, elõ ször ér zel mi leg re a -
gált min den re, amit lá tott. Be val lom, én is
ilyen va gyok, ta lán ezért nem lett be lõ lem a kí -
sér le tek ben her me ti ku san el zár kó zó tu dós. Na
de vis  sza tér ve Czáránhoz, ne ki az egyik el kö te -
le zett hí ve volt az ak kor fi a tal Ioan Buºiþia be -
lé nye si rajz ta nár, Bar tók Bé la ba rát ja és a nép -
dal gyûj té sek ben se gí tõ tár sa. Buºiþia Czárán
szel le mé ben kezd te jár ni a he gye ket, ké sõbb
pe dig ugyan ilyen szel lem ben ne vel te a fi a ta lo -
kat, köz tük édes apá mat is, aki az tán én ne kem
ad ta át a ter mé szet irán ti sze re te tét. Két éves
vol tam, ami kor az el sõ há ti zsá ko mat kap tam
tõ le, és a nya ká ba ül tet ve el vitt ma gá val tú ráz -
ni. Tu da to san ne velt a kör nye zet vé del mé re és
sze re te té re: az el sõ in tel me, ami re em lék szem,
hogy a hó vi rág ott szép, ahol nõ, nem kell le -
tép ni, mert ott a he lye. Egy-egy szá lat vit tünk
csak anyá nak ha za a tú rá ink ról, vagy ül tet tünk
el ott hon a kert ben, ahol az tán ki haj tott.

– Ezek szerint a pályaválasztás magától
értetõdõvolt?

– Olyan ér te lem ben igen, hogy az osz tály -
tár sa im mal együtt, akik kel na gyon ös  sze tar tot -
tunk, biz to san olyan pá lyát akar tunk, ami a

ter mé szet tel ös  sze függ. A bo ta ni ká hoz az tán
az egye te men hú zód tam kö ze lebb, mert a nö -
vény tant job ban sze ret tem az ál lat tan nál. De
ha pon tos aka rok len ni, hoz zá ten ném, hogy a
kér dés en nél ös  sze tet tebb, mi vel nem egy for -
mán vol tak szá mom ra ro kon szen ve sek a kü -
lön bö zõ nö vé nyi és ál la ti cso por tok. A „spe -
nót csa lád” tag ja it pél dá ul nem ked ve lem, ho l -
ott a spe nót fõ ze lé ket na gyon sze re tem. Sok kal
job ban sze re tem az em lõ sö ket, mint a ma da ra -
kat, nem is szól va a bé ká ról, ami tõl ki fe je zet ten
iszo nyo dom. Per sze az én ro kon szen vem sem -
mi ben sem érin ti azt, hogy min den élõ lényt vé -
de ni és sze ret ni kell, hi szen mind egyik egy for -
mán fon tos, mi vel a ter mé szet lé nye ge a
biodiverzitás, a bi o ló gi ai sok szí nû ség.

–Azegyetemelvégzéseutánhogyanala-
kultapályája?

– Ta nár ként kezd tem, és a mai na pig a pe -
da gó gia áll hoz zám a leg kö ze lebb. Cso dá la tos
do log át ad ni a tu dást olyan em ber kék nek, akik
mint a szi vacs, szív nak ma guk ba min den is me -
re tet, új don sá got. Az tán be hoz tak Vá rad ra, a
tu do mány nép sze rû sí tõ tár sa ság hoz, de ott
nem iga zán sze ret tem dol goz ni, mert túl sok
volt a for ma li tás, fo lya ma to san olyan ak ci ó kat
kel lett szer vez nünk, ame lyek hang za to sak vol -
tak ugyan, de sen kit sem ér de kel tek, így hasz -
nuk sem igen volt. Az tán meg ürült a mú ze um -
ban egy bo ta ni ku si hely, és át men tem. Ez zel
mint egy ki tel je se dett az éle tem, mi vel ku tat hat -
tam is, de pe da gó gus is le het tem. Az zal kezd -
tem, hogy át la poz tam a Romániaflórája cí mû
ki ad vány ti zen há rom kö te tét, mert in du lás kor

MAROSSY ANNA biológus neve már jó ideje
összeforrott a Nagyvárad melletti
Püspökfürdõben élõ tündérrózsa
védelmével, illetve a bihari ökoszisztémák
nem ritkán harcos megóvásával.
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azt a célt ha tá roz tuk meg, hogy foly tat juk a
Kö rö sök vi dé ke fló rá já nak és ve ge tá ci ó já nak
fel tér ké pe zé sét. A mun kám hoz tar to zott a nö -
vé nyek her bá ri um ba gyûj té se, kon zer vá lá sa,
fel dol go zá sa és tu do má nyos köz zé té te le. Van a
mú ze um nak egy ki ad vá nya, a Nymphaea,
éven te je le nik meg, leg gyak rab ban eb ben kö -
zöl tünk. Ez zel nem csak a ha zai mú ze u mok
köz ti pub li ká ció cse ré ben, de nem zet kö zi szin -
ten is meg tud tuk is mer tet ni a mun kán kat.
Ahogy az anya gi hely zet meg rom lott, a ki ad vá -
nyunk kül föld re kül dé se el le he tet le nült. Fel ada -
ta im kö zé tar to zott a ki ál lí tá sok szer ve zé se és a
kap cso lat tar tás a nagy kö zön ség gel, ez utób bi -
ban ka ma toz tat ni tud tam pe da gó gi ai haj la mo -
mat. A leg na gyobb él ményt a leg ki seb bek kel
va ló ta lál ko zás je len tet te: 1970-ben tör tént,
hogy egy óvo dai cso port lá to ga tott el a mú ze -
um ba, én már az ér ke zé sük kor lát tam, hogy
óvó nõ jük jó pe da gó gus. Le ül tem hát kö zé jük,
és be szél get ni kezd tünk, kér dez tek min den fé -
lét, én pe dig igye kez tem min dent meg ma gya -
ráz ni ne kik. Et tõl kezd ve egy re több óvo dás és
kis is ko lás cso por tot fo gad tunk, de én is sok -
szor el men tem hoz zá juk. Nagy él mény volt,
ren ge teg ked ve zõ vis  sza jel zést kap tam, egyet
el mon dok, mert ta nul sá gos. Az egyik óvo dás
anyu ká ja me sél te, hogy a mú ze u mi lá to ga tás -
ról ha za tér ve gyer me ke meg ölel te, és azt
mond ta: „Anya, te egy vé dett ter mé sze ti je len -
ség (monument al naturii) vagy”. A nõ nem ér -
tet te, vis  sza kér de zett, mi ért, a gyer mek pe dig
el ma gya ráz ta, hogy a mú ze um ban hal lot tak
alap ján jött rá er re: az édes any ja is egyet len
„pél dány”, így ne ki édes ap já val együtt nem
csu pán sze ret ni ük kell, de meg is kell hogy véd -
jék ezt a rit ka ter mé sze ti cso dát. Na gyon ér de -
kes él mé nyek ben volt ré szünk az éven te Cseh -
szlo vá ki á ban meg ren de zett nem zet kö zi ter mé -
szet vé del mi tá bo rok ban is. Egy cseh ku ta tó há -
zas pár há rom kis gye rek ét is hoz ta ma gá val, a
leg ki seb bet há ti zsák ban. Má sok kal is jöt tek a
gye re ke ik, ezért úgy kel lett meg szer vez ni a tá -
bo ro zást, hogy va la ki min dig ma rad jon a gye -
re kek kel. Én szí ve sen ma rad tam, tõ lük ta nul -
tam azt az új faj ta já té kot, ami vel ké sõbb itt hon
is ne vel get tem a cso port ja i mat: raj zok se gít sé -
gé vel kön  nyebb a ki csik szint jén el ma gya ráz ni
a ter mé szet vé de lem lé nye gét, azt pél dá ul,
hogy fáj a fá nak, ha le tö rik az ágát, vagy ha le -
té pik a vi rá got.

–Akikóvodáskéntmegtanultákatermé-
szetvédelmét,késõbbismegtartották-e?

– Hogy ne, per sze! Volt egy olyan gyer mek -
dal, ami nek a lé nye ge, hogy a me zõ te le vi rág -
gal, szed jünk be lõ le mi nél töb bet. Elõ for dult,

hogy fi gyel mez tet nem kel lett egy-egy óvó nõt
vagy ta ní tó nõt, hogy ne olyan dalt ta nít sa nak,
ami nem a ter mé szet sze re te té re és vé del mé re
ne vel, mert a vi rá got nem le tép ni kell, az ott
szép, ahol nõ. Az egyik cso port tal, akik ezt kü -
lö nö sen meg je gyez ték, el men tünk a für dõ be
vi gyáz ni a ta vi ró zsá ra, egy szer csak ész re vesz -
nek egy fér fit, aki a vi rá gok közt hor gá szik. Az
egyik gye rek oda sza ladt, ki tép te a ke zé bõl a
pe ca bo tot, és lát tam, hogy va la mit na gyon
ma gya ráz ne ki. A fér fi szé gyen kez ve el kul lo -
gott. Ké sõbb de rült ki, hogy egy ak ko ri mi nisz -
ter volt az il le tõ, aki nek a gye re két a sza na tó ri -
um ban ke zel ték, õ pe dig idõ töl tés ként pe cáz -
ga tott. Elõ for dult olyan is, hogy a kör nye zet vé -
de lem nap ján fel vo nul tunk, és egy rend õr au tó
ide ge sen pö fö gött, mert nem tu dott tõ lünk to -
vább men ni. Egy cso port gye rek vi szont el -
mond ta a rend õrök nek, in kább ál lít sák le a
mo tort, mert õk nem haj lan dók a szen  nye zett
le ve gõt be szív ni. Az iga zi ér de kes ség az volt,
ami kor az im már kör nye zet tu da tos gyer mek
kezd te az oda nem fi gye lõ fel nõt te ket ne vel ni.
Egy ba rát nõm fo ko za ti vizs gá ra ké szült, kér te,
se gít sem va la mi jó öt let tel, ezt mond tam el ne -
ki, az tán rend sze rez tem én is a gon do la ta i mat,
és együtt meg ír tuk a felnõtt nevelési ta pasz ta la -
to kat. Ez 1979-ben tör tént, ami kor az
UNESCO gyer mek éve volt, s ha nem is köny -
 nyen, de Pá rizs ban is meg je lent a ta nul mány,
at tól kezd ve ilyen té má kat is gyak ran kér tek tõ -
lem, va gyis azt, aho gyan a gyer mek ne vel ni
tud ja ter mé szet sze re tet re a fel nõt te ket. Egy
szó, mint száz: ez eset ben is be iga zo ló dott az,
ami vel a be szél ge tést kezd tük, hogy men  nyi re
fon tos a sze ret ve ne ve lés. A vá ro si gye re kek
szá má ra kü lön öröm volt a vi dék, a ter mé szet
fel fe de zé se, em lék szem, men  nyi re cso dál koz -
tak, ami kor a ván dor ma da rak ról be szél tünk.
Ez zel kap cso lat ban sze ret nék még egy – ma
már vic ces nek tû nõ – tör té ne tet el mon da ni:
1990 elõtt tör tént, el jött a bu ka res ti té vé, hogy
fel ve gyen egy mú ze u mi fog lal ko zást a gye re -
kek kel. Sem mi nem volt elõ re meg be szél ve, én
min dent úgy tet tem, ahogy az elõtt. Ar ról be -
szél get tünk, hogy a ma da rak azért men nek el
õs  szel, mert nem ta lál nak en ni va lót, ugyan ak -
kor az itt hon ma ra dók szá má ra is men  nyi re
fon tos ma dár ete tõ ket ké szí te ni, hús da ra bo kat,
sza lon nát ki ten ni. Ami kor le ad ták a fil met, az
egész bõl lett egy ször nyû ség, mert ak ko ri ban
nem le he tett olyas mi rõl be szél ni, hogy nincs
mit en ni vagy hús da ra bok és sza lon na. Olyan
vi lág volt – mi lyen jó, hogy a mai gye re kek
kön  nyeb ben meg ért he tik a ma dár vé del met is.

| Mol nár Ju dit
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El sõ szol gá la ti he lye káp lán ként Várad-Olaszi
volt, majd Érsemjén, az tán a nagy vá ra di ba zi li ka
kö vet ke zett, eb ben az idõ szak ban a nagy vá ra di
Caritas al igaz ga tói tiszt sé gét is be töl töt te. Ké -
sõbb, Hegyközcsatár, Hegyköz tót te lek és Tas -
nád  szántó után ke rült 2004-ben Bi har dió szeg -
re, s mind a mai na pig ott szol gál.

–Önegynemmindennapi,soklemondás-
sal járó hivatást választott. Mi motiválta a
döntését,ésmikorérlelõdöttmegazelhatá-
rozása?

– Már ko ra gyer mek ko rom óta rend sze re sen
mi nist rál tam, ké sõbb pe dig igen csak ér de kelt és
so kat ol vas gat tam a szen tek éle té rõl. Ilyen tár -
gyú köny ve ket az ak ko ri plé bá nos, Men tes atya
adott ne kem, majd õ ké szí tett fel a pa pi hi va tás -
ra. Val lá sos csa lád ból szár ma zom, szü le im is jó
pél dá val szol gál tak. Az ott ho ni ne ve lés, plé bá -
no som pél dá ja és a szen tek éle te együt te sen se -
gí tet tek ab ban, hogy meg hoz zam dön té se met.

Min dig jól érez tem ma gam az is ten há zá ban,
ahol öröm jár ta át a szí ve met. Úgy ér zem, jól
dön töt tem.

– Már messzirõl látszik, hogy a szépen
rendbe tett templomnak jó gazdái vannak.
Hogyansikerültelõteremteniarávalót?

– A hí vek na gyon ren de sek, jó szán dé kú ak és
se gí tõ ké szek. Mi úgy va gyunk itt, mint egy nagy
csa lád. Egyet ér tés ben és sze re tet ben élünk. Ös z -
sze fo gás sal, ön erõ bõl tet tük szeb bé, job bá kör -
nye ze tün ket. El sõ lé pés ben az om la do zó, kö zel
300 éves plé bá ni át kel lett lak ha tó vá ten nünk.
Kí vül-be lül rend be tet tük, meg te rem tet tük a fû -
té si le he tõ sé get, ahol kel lett, csem péz tünk,
meg ja ví tot tuk a te tõ szer ke ze tet. Ez után a temp -
lo mot újí tot tuk fel kí vül rõl, a te tõ szer ke zet tel
együtt. Dió szeg ka to li kus temp lo ma 1936-ban
épült, vé dõ szent je Szûz Má ria, Vi lág Ki rály nõ je,
bú csú ün nep sé ge pe dig au gusz tus 22-én van.

–Úgytudom,Diószegenakatolikusközös-
ségaránylagkicsi…

– A köz ség la kos sá ga nagy já ból 7000 fõ,
több sé gük re for má tus, szám be li leg a má so dik
leg né pe sebb az or to dox kö zös ség. Most a ház -
szen te lés so rán meg szá mol tuk a ró mai ka to li kus
hí ve ket, és ki de rült, hogy csak kétszáz hu szon -
ketten va gyunk. Saj nos fo lya ma to san fo gyunk,
va la mi kor több mint 600 ka to li kus élt itt. Az idõ -
sek el tá voz nak, a fi a ta lok pe dig el köl töz nek. Az
I–VIII. osz tá lyok ban ös  sze sen alig tíz gyer me -

Összefogással, önerõbõl
Beszélgetés Bihardiószeg római katolikus plébánosával, Szûcs Attilával

Monospetriben született 1970-ben, ott
végezte el az általános iskolát, majd
a középiskolát Margittán. Érettségi
és a kötelezõ sorkatonai szolgálat után,
1990-ben kezdte el Gyulafehérváron
teológiai tanulmányait, ezeket két év után
püspöki ajánlásra Bécsben, majd
Bochumban (Németország) folytatta,
utóbbi városban diplomázott 1996-ban.
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künk van. Ezért ne kik a hit tan órát a plé bá ni án
tar tom meg. Az vi szont ör ven de tes, hogy egy-
egy va sár na pi mi sé re majd nem fél száz hí võ jön
el. Aki nem jön, azt a be teg ség vagy az egész
he ti mun ka utá ni ki me rült ség tart ja vis  sza. Saj -
nos itt hon nem sok a mun ka le he tõ ség, ezért in -
gáz ni kell, ami hos  szú tá von na gyon ki me rí tõ.
Eb bõl a szem szög bõl néz ve, bár nem bölcs do -
log, de ért he tõ, ha nem tud nak min den va sár -
nap je len len ni a szent mi sén. Örü lök azok nak,
akik ott van nak. Té len a le he tõ sé gek sze rint fû -
töm a temp lo mot. Ilyen kor fel ke lek haj nal ban,
és mi se kez de té ig fû tök, a „ma gad uram, ha
szol  gád nincs” el vet kö vet ve. Mi vel kán to runk
sincs, ne kem kell ezt a fel ada tot is el lát nom.

–Van-eegyháztanács,ésmibentudsegíteni?
– Öt fõs egy ház ta ná csunk van, s el mond ha -

tom, hogy a ta gok na gyon lel ke sek, min den ben
se gí te nek, le gyen az fi zi kai mun ka – te me tõ ta ka -
rí tás, bo zót ir tás – vagy lel ki prog ram, õk je len
van nak. Kü lön bö zõ a szak mai fel ké szült sé gük.

–Milyen települések tartoznakadiószegi
egyházközséghez? Azokban van-e templom,

illetverendszeresszentmise?
– Hoz zánk tar to zik Biharfélegyháza, Csokaly,

Nagyjanka és Kágya. Utób bi he lyen min den va -
sár nap dél ben van szent mi se. Saj nos elég ke vés
a fel nõtt, gye rek pe dig még ke ve sebb. Alig tí -
zen-ti zen ket ten van nak a szent mi sén, ho lott a
hí vek szá ma mint egy öt ven fõ. A töb bi te le pü lé -
sen hat-hét hí vünk van, de temp lom nincs. Õket
ház szen te lés kor lá to ga tom meg, vagy ha szük -
ség van rá.

–A fiatalokathogyan,mivel tudjákmeg-
szólítani?

– Az egy há zi ne ve lé sen túl igyek szünk szá -
muk ra ke cseg te tõ prog ra mo kat szer vez ni. Gon -
do lok itt lel ki na pok ra, tá bo ro zá sok ra, ki rán du -
lá sok ra, if jú sá gi ta lál ko zók ra, ka rá cso nyi mû sor -
ra. Szer ve zünk za rán dok uta kat bel föld re és kül -
föld re, eze ken fi a ta lok és idõ seb bek egy aránt
részt vesz nek.

–Sikerült-e visszaszerezni az egyház elor-
zottvagyonát?

– Saj nos csak rész ben. A ter mõ föld bõl öt
hek tár van a tu laj do nunk ban, pa pí rok kal iga zol -
va, per rel vis  sza kap tunk még tí zet, en nek a pa -
pír ja it most in téz zük, ez saj nos elég költ sé ges. A
ka to li kus is ko lát nem si ke rült vis  sza kap nunk,
mert a há bo rú alatt el vesz tek az iga zo ló ira tok,
meg az tán a jó szán dék és az aka rat is hi ány zik.
Most gaz dát la nul áll az épü let, és az ös  sze dõ lés
ve szé lye fe nye ge ti.

–Mitszeretnénekmegvalósítaniaközeljö-
võben?

– Na gyon sze ret nénk meg ol da ni a temp lom
fû té sét, és sze ret nénk egy ra va ta lo zó ká pol nát
épí te ni. Ez a ket tõ len ne a leg fon to sabb, és mi vel
ke ve sen va gyunk, így ke vés a be vé te lünk, ezért
egy elõ re en nél töb bet nem me rünk ál mod ni.

–Eddigmindent önerõbõl értek el.Nem
kapnak segítséget mondjuk a püspökségtõl
vagy az önkormányzattól? Sok önkormány-
zatugyanisbelefoglaljaaköltségvetésébeaz
egyházak évi fix támogatását. Önöknél ez
nemígyvan?

– A püs pök ség nek most nincs le he tõ sé ge, az
ön kor mány zat pe dig, ami ó ta én itt va gyok (tíz
éve), még nem tá mo ga tott sem mi vel. Hal lot tam
én is pap tár sa im tól, hogy sok he lyen fo lyó sí ta nak
ál lan dó vagy al kal mi tá mo ga tást, de úgy lát szik,
ná lunk más rend szer rel dol goz nak. Re mény ke -
dünk ab ban, hogy az ada ko zóbb ön kor mány za -
tok pél dá ja elõbb-utóbb át ra gad a mi enk re is.

–Zárszóként,mitüzenazolvasóknak?
– Egyet len mon da tot, Já nos apos tol el sõ le ve -

lé bõl, mely ben sze rin tem min den ben ne van:
„Aki sze re tet ben él, Is ten ben él és Is ten õben ne”.

| Szõke Ferenc

A diószegi római

katolikus templom

A plébánia 
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Az Ér mel lé ki Re for má tus Diakóniai Ala pít -
vány lét re ho zói cé lul tûz ték ki az egy ház me -
gyé ben fo lyó diakóniai mun ka meg szer ve zé sét
és tá mo ga tá sát, a krí zis hely zet ben lé võ em be -
rek nek nyújt va lel ki, anya gi és szo ci á lis se gít -
sé get. Mun ká juk ról be szél get tünk az ala pít -
vány szé kely hí di iro dá já ban Balla Jú lia di a kó -
nus sal, aki zi la hi szü le té sû, és a szin tén Szil ágy
me gyé bõl szár ma zó lel ki pász tor fér jé vel, va la -
mint kisfiukkal, Pé ter rel 2011 vé gén ke rült az
Ér mel lék re hat évi egy há zi szol gá lat után az
Arad me gyei Borossebesrõl. A csa lád fõ a
gálospetri re for má tus gyü le ke zet lel ké sze lett,
míg Jú lia as  szony hét pá lyá zó kö zül vizs gá zott
si ke re sen, ami nek ho za dé ka ként az el múlt év
au gusz tu sá tól töl ti be je len le gi tiszt sé gét.

Az ala pít vány mû kö dé sé rõl meg tud tuk,
hogy an nak ide jén négy mil lió le jes alap tõ ké vel
in dul tak, az óta tá mo ga tá sok, ado má nyok ré -
vén, va la mint pá lyá za ti úton igye kez nek tal -
pon ma rad ni. Az ÉRDA leg fõbb dön tés ho zó
szer ve a köz gyû lés, amely az ala pí tók kép vi se -
lõ i bõl áll. Há rom éven te tiszt újí tást tar ta nak,
meg vá laszt ják a hét ta gú igaz ga tó ta ná csot,
amely nek el nö ke a min den ko ri es pe res. Je len
eset ben Rá ko si Je nõ, aki egy ben a szé kely hí -
di gyü le ke zet lel ki pász to ra is. Emel lett vá lasz -
ta nak egy há rom ta gú el len õr zõ bi zott sá got,
amely az ala pít vány mun ká ját hi va tott fel -
ügyel ni.

A di a kó nus nak nincs kön  nyû dol ga, har -
minc hét gyü le ke zet rá szo ru ló it kell is tá pol nia,
nyil ván tar tást ve zet nie, tá mo ga tó kat fel ku tat -
nia, ta lál ko zó kat szer vez nie, lá to gat ni a rá szo -
ru ló kat. Nem ne héz meg ál la pí ta ni, hogy
mind ez nem egy em be res fel adat. Aho gyan õ
is mond ta, jó len ne mel lé egy ki se gí tõ, de hát

Alapítvány, mely magához
öleli a rászorulókat
Gellért Gyula bihardiószegi lelkipásztor
esperessége idején, az Érmelléki
Református Egyházmegye Közgyûlésének
1998/8. számú határozata alapján jött
létre az Érmelléki Református Diakóniai
Alapítvány (ÉRDA). Alapító tagjai
az egyházkerület igazgatótanácsa,
az esperesi hivatal és az egyházmegyét
alkotó egyházközségek.
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ek ko ra „lu xust” egy elõ re nem en ged het nek
meg ma guk nak. Ad dig is a he lyi lel ki pász to -
 rok  tól in for má ló dik a tá mo ga tás ra szo ru lók
hely ze té rõl, a pa pok jel zik, ha va la hol baj van,
hogy ide jé ben ér kez hes sen a se gít ség. Né hány
gyü le ke zet ben már si ke rült ön kén te sek re lel ni -
ük, s õk nagy se gít sé get je len te nek Jú lia asz -
 szony nak. A leg üd vö sebb az len ne, ha min den
te le pü lés rõl je lent kez né nek ön kén te sek.

Az ÉRDA a szo ci á li san hát rá nyos hely ze tû
csa lá dok kal, va la mint a szel le mi és tes ti fo gya -
ték kal élõk kel fog lal ko zik. Nyil ván tar tá sá ban
180 csa lád sze re pel, ami több mint öt száz sze -
mélyt je lent, eb bõl 75-en fo gya ték kal élõk. Si -
ke res kez de mé nye zés nek bi zo nyul tak a las san
ha gyo mán  nyá érõ jó té kony sá gi ko moly ze nei
kon cer tek, ed dig Hegyközszentmiklóson, Szé -
kely hí don, Érsemjénben és Mics kén ren dez tek
ilyet. A már jól be já ra tott ke nyér prog ram ak -
ci ót to vább akar ják vin ni, ez zel egy-két hó na -
pig biz to sít ják a min den na pit a leg in kább ne -
héz sé gek kel küz dõk nek. A leg kri ti ku sabb idõ -
szak a tél, ezért ilyen kor még in kább oda fi -
gyel nek a szük ség ben lé võk re. So kak nak a tü -
ze lõ hi ány je lent gon dot, az ilyen csa lá do kon is

igye kez nek se gí te ni. A lá tó kör ük ben lé võ több
mint fél ezer sze mély nél jó val több a rá szo ru ló
a tér ség ben, az õ fel tér ké pe zé sü kön mun kál -
kod nak, je len leg a gyü le ke ze ti lel ké szek ja vas -
la ta i ra ha gyat koz va. Több nyi re a lel ki pász to -
rok mond ják meg, hogy az il le tõ te le pü lé sen ki
ér de me sül tá mo ga tás ra. Is ko la kez dés kor tan -
szer cso ma go kat osz tot tak, be se gí te nek kü lön -
bö zõ ké rel mek meg írá sá ba, pél dá ul a szo ci á lis
se gé lyek igény lé sé hez szük sé ges do ku men tá -
ció ös  sze ál lí tá sá ba.

Év vé ge fe lé kö ze led ve az ÉRDA há za tá ján
még in kább meg sza po rod tak a ten ni va lók, na -
gyobb ün ne pek kor min den csa lád aján dék cso -
ma got kap. De cem ber ele jén ta lál ko zót szer -
vez tek Szé kely hí don, s ez a ka rá csony ra szánt
aján dé kok ki osz tá sa mel lett az is mer ke dés re is
al kal mat kí nált. Egy re gya ko rib bá kel le ne ten -
ni az ilyen együtt lé te ket, vé li a di a kó nus nõ,
hisz a kö zös gon dok meg be szé lé se erõ sí ti a
kö zös sé get, kö ze lebb hoz za az em be re ket az
egy ház hoz. Mert so kak nál épp az a gond,
hogy bár igény lik a se gít sé get, az egy há zi kö -
zös ség be még sem épül nek be szer ve sen, pe -
dig a gyer me kek nek eb be az irány ba va ló te -
rel ge té se leg alább an  nyi ra fon tos, mint a min -
den na pi ke nyér. A de cem be ri ta lál ko zó ilyen
szem pont ból is si ke res volt, hisz Da ra bont Ti -
bor ottományi lel ki pász tor igei ele del lel szol -
gált, míg a gyü le ke zet as  szo nya i nak kö szön he -
tõ en a fi nom ebéd is ki ke re ke dett, a gyer me -
kek pe dig éne kek kel, sza va la tok kal kö szön ték
meg a ven dég lá tást. A ma gyar or szá gi Ma gyar
Re for má tus Sze re tet szol gá lat nak kö szön he tõ -
en a Kék Vö dör ak ció ke re té ben kap tak tá mo -
ga tást, to váb bá 250 cipõsdoboz-ajándék is ér -
ke zett.

Az ÉRDA égi sze alatt mû kö dik a micskei
Sá mu el Bent la kás, ahol a hét ta gú sze mély zet
har minc két gyer mek el lá tá sá ról gon dos ko dik.
A ma gyar or szá gi Em be ri Erõ for rás ok Mi nisz -
té ri u má ban pá lyáz tak a micskei in gat la nuk fel -
újí tá sá ra, ami hez gyer me kek tá bo roz ta tá sa is
tár sul. Ha si ker rel jár nak, ak kor ez zel a hát rá -
nyos hely ze tû gyer me kek nyá ri üdül te té sét is
meg ol da nák.

Balla Jú lia a sze mé lyes is mer ke dés re nagy
gon dot kí ván for dí ta ni az el kö vet ke zen dõk -
ben, azt sze ret né, ha a ki vá ló ered mé nye ket
fel mu ta tó di á ko kat to váb bi tá mo ga tás ban tud -
nák ré sze sí te ni. Kár len ne, ha csak azért kal -
lód ná nak el fi a tal ja ink, mert sze gény csa lád ba
szü let tek. Ha ne kik esélyt adunk, az zal egy há -
zun kat, kö zös sé gün ket is erõ sít jük – mond ta a
di a kó nus.

| Ér mel lé ki Elek

Telt házas

jótékonysági

koncert. Elõtérben

Balla tiszteletes,

ölében

a hároméves Péter 

A micskei Sámuel

Bentlakás kis

diákjainak mûsora
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Nem tel het el úgy egy hó nap Tenkén, hogy
ne szól jon leg alább egy ren dez vény ma gyar
kul tú ránk ról vagy tör té nel münk rõl. A re for -
má tus egy ház köz ség ke re té ben mû kö dõ, de
min den ér dek lõ dõ elõtt nyi tott Iro dal mi és
Hon is me re ti Kör meg an  nyi ér dek fe szí tõ elõ -
adást szer ve zett már. A jó két év ti zed del ez -
elõtt meg fo gant gon do lat sze rint – al kal mat
kell te rem te ni a kö zös sé gi élet fej lõ dé sé nek,
le he tõ sé get kell ad ni a he lyi ér tel mi sé gi ek nek,
a gon dol ko dók nak, va la mint a nem ze ti ér té ke -
ink, ha gyo má nya ink, az anya nyel vünk és tör -
té nel münk iránt ér dek lõ dõk nek a ta lál ko zás ra
– lét re jött a tenkei ma gyar ság leg újabb ko ri
leg fon to sabb ön kép zõ kö re, és mes  sze me nõ en
be vál tot ta a hoz zá fû zött re mé nye ket. A ta lál -
ko zó kon mind a rend sze res rész ve võk nek,
mind az al kal mi lá to ga tók nak csak ha mar egy -
ér tel mû vé vál hat, hogy va la men  nyi ren dez -
vényt az ér ték köz pon tú ság jel lem zi, füg get le -
nül az aktuál- vagy párt po li ti ká tól, az ide o ló gi -
ai né ze tek tõl. És et tõl vá lik va ló ban ér té kes sé,
be csü len dõ kez de mé nye zés sé, amely nem azt
vi lá gít ja meg, ami el vá laszt ja az em bert az em -
ber tõl, ha nem azt, ami ös  sze kö ti.

Ber ke Sán dor tenkei parókus re for má tus
lel kész, az Iro dal mi és Hon is me re ti Kör élet re
hí vó ja és ta lál ko zó i nak szer ve zõ je sze ré nyen
ugyan, de cél tu da to san me sélt a ki csiny ma -
gyar kö zös ség le he tõ sé ge i rõl, a he lyi szel le mi
és tár sa dal mi ál la po tok ról. Már hu szon egy
esz ten de je meg szü le tett a szo mo rú fel is me rés,
hogy a te le pü lé sen „min den le épül, vis  sza fej -
lõ dik”, ezért szük sé gét lát ta, hogy al kal mat te -

remt sen az ér té ke ink be mu ta tá sá ra, hogy
anya nyel vün kért és nem ze ti iden ti tá sun kért te -
gye nek va la mit.

Haj da nán ak tív kö ri élet volt Tenkén, mû -
kö dött pél dá ul pa raszt kör, le ány kör vagy fér fi -
kör, ezek nek sa ját könyv tá ra ik is vol tak,
1886-tól 1920-ig pe dig há rom da lár da (re for -
má tus, ró mai ka to li kus és egy ve gyes köz sé gi)
is volt. Az im pé ri um vál tás, az tán a kom mu niz -
mus rá nyom ta bé lye gét az ér tel mi ség te vé -
keny sé gé re. Né hány év ti zed del ez elõtt még
meg tar tot ták a ki sebb csa lá di és kö zös sé gi ün -
ne pe ket (név es té ket, disz nó to ro kat) is, a ki -
lenc ve nes évek re azon ban ez a ha gyo mány
tel je sen el tûnt. Az em be rek el ide ge ned tek és
el hi de gül tek. Ezt igyek szik a lel kész el len sú -
lyoz ni az zal, hogy kul tú rán kat, ha gyo má nya in -
kat és tör té nel mün ket nép sze rû sí tõ kez de mé -
nye zést in dí tott út já ra az Iro dal mi és Hon is me -
re ti Kör ke re té ben.

A mai vi lág ban, ami kor a mé dia je len tõs he -
lyet fog lal el éle tünk ben, na gyon fon tos meg ta -
lál ni a ha tárt az ér ték és az ér ték te len kö zött.
Mert a saj tó egy szer re kö zös ség rom bo ló és
-épí tõ ha tá sú is – mond ja Ber ke Sán dor.
Ugyan  ak kor tud ja, a min den na pi prob lé mák

„Jó együtt, mert
érték az ember”

A Fekete-Körös mentén fekvõ Tenkén
a községekhez mérten pezseg a kulturális
élet. A dél-bihari településen, ha esik, ha
fúj, megtartják a helyi református
egyházközség égisze alatt mûködõ
Irodalmi és Honismereti Kör havi
találkozóit. BERKE SÁDOR lelkipásztorral,
az önképzõkör megálmodójával
és fõszervezõjével beszélgettünk.

Berke Sándor
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meg ha tá roz zák az em be rek éle tét, sok a fi zi kai
vagy lel ki ér te lem ben vett cson ka csa lád, ezek
tag ja i nak a hét köz na pi ki hí vá sok is sok szor
meg ha lad ják ké pes sé ge i ket, elõ tér be he lye zõd -
nek a ma te ri á lis prob lé mák. So kan van nak
olya nok, akik nek még a vis  sza szol gál ta tott
szán tó föld is nyûg, mert nincs pén zük meg mû -
vel ni. „Vas kos sor va dás fo lyik” – ál la pít ja meg a
tisz te le tes, aki ugyan ak kor hi szi, hogy min dig a
fé lig te li po ha rat kell lát ni és nem azt, hogy csak
fé lig van az a po hár. Fon tos a po zi tív élet szem -
lé let és az, hogy el hig  gyük, csak a jé zu si úton
ha lad ha tunk elõ re, és az õ ta ní tá sa mu tat ja meg
ne künk az iga zi ér té ket.

A tenkei re for má tus egy ház köz sé get ez elõtt
hu szon négy esz ten dõ vel 750 lé lek al kot ta,
nap ja ink ban már 400-an sin cse nek a re for má -
tu sok. A fo gyó ma gyar kö zös ség ben va la mit
ten ni kell – is mer te fel a tisz te le tes. Ber ke Sán -
dor egy má sik döb be ne tes adat tal is szol gált:
ed dig 85 ma gyar csa lád utol só sar ját te met te
el. „Iszo nya to san nyo masz tó, hogy a te me tõ
sok kal na gyobb ér zel mi kö tõ dést je lent az el -
szár ma zot tak nak, mint az élõ kö zös ség” –
mond ja a lel ki pász tor. Az el öre ge dés, az el ha -
lá lo zás és a fi a ta lok hi á nya, el ván dor lá sa jel -
lem zi most a he lyi ma gyar sá got, ezért egy ál ta -
lán nem mind egy, mi tör té nik azok kal, akik
ott hon ma rad nak. A lel ki élet ugyan is bel sõ és
kül sõ öröm is egy ben. A kö zös sé gi öröm meg -
élé sé nek egyik al kal ma az is ten tisz te let, a má -
sik a kö zös ség te rem tés és -mûvelés al kal ma, je -
len eset ben az Iro dal mi és Hon is me re ti Kör ta -
lál ko zói. Ber ke Sán dor hang sú lyoz za, „olyan
kul tu rá lis örök ség bir to ko sai va gyunk, ame lyet
is mer nünk, óv nunk és to vább ad nunk kell”.

Az iro dal mi, tör té nel mi es tek rész ve võ i nek
éven te egy-egy ki rán du lást is szer vez nek. A
költ sé ge ket a Ke resz tyén Se gít ség Egye sü let

áll ja, ame lyet a tenkei re for má tus egy ház köz -
ség ho zott lét re. Ugyan ez a szer ve zet tá mo -
gat ja ci vil esz kö ze i vel az idén húsz esz ten dõs
idõs ott hont és az if jú sá gi te vé keny sé get is. Pá -
lyáz nak, és ha nyer nek, ab ból gaz dál kod nak.

„Ál lí tom, hogy csak az evan gé li um szem üve -
gén át néz ve lát hat juk meg egy más ban az ér té -
ket” – mond ja Ber ke tisz te le tes. Ami kor ar ról
kér dez zük, si ke rült-e el ér ni ük kez de ti cél ja i kat,
azt vá la szol ja, „mes  sze me nõ en tel je sí tet ték”
azt, amit an nak ide jén ki tûz tek ma guk elé. Mert
az al kal mak so rán az ér té ket ke re sik és lát tat -
ják, ezért nem el sõd le ges, hogy men  nyi en vesz -
nek részt egy-egy ta lál ko zón (egyéb ként 15-en,
20-an, né ha 30-an is). „Ér de mes ha von ta más -
fél-két órát rá szán ni és el jön ni az elõ adá sok ra,
mert olyan dol got ka punk, ami meg fi zet he tet -
len és ma ra dan dó: együtt él jük meg örö me in -
ket és tör té nel mi ku dar ca in kat. Az együtt lét
örö me pe dig meg ma rad. Jó együtt, mert ér ték
az em ber” – mond ja a lel ki pász tor.

To váb bi ter ve ik is van nak, az el sõd le ges az,
hogy foly tas sák a ha vi ta lál ko zók so ro za tát.
Ja nu ár vé gi be szél ge té sünk kor már az idei el -
sõ fél évi prog ram is ki ala kult. Meg tud tuk, az
esz ten dõ el sõ elõ adá sát egy vis  sza já ró hol lan -
di ai ven dég, Gerrit van Dijk tar tot ta. A feb ru -
á ri ta lál ko zón Ugrai Gá bor be szélt II. Rá kó czi
György rõl. Már ci us 6-án Drienyovszky Fe renc
épí tész a la kás tör té net rõl ér te ke zik, áp ri lis 24-
én tart ják meg a ja nu ár ról el ha lasz tott, a Don-
ka nya ri ka taszt ró fá ról szó ló elõ adást, ez zel
Bo ros Gyu la és Fofiu Len ke ké szül. Má jus 29-
én az Iro dal mi és Hon is me re ti Kör ben is meg -
ün nep lik a re for má tus egy ház ál tal húsz éve
mû köd te tett idõs ott hont, jú ni us 12-én pe dig
Fofiu Len ke tart majd ér dek fe szí tõ nek ígér ke -
zõ ér te ke zést Rej tõ Je nõ rõl.

| Bor si Ba lázs

A tenkei Irodalmi

és Honismereti Kör

egyik találkozóján
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A je get elõ ször Margitta tör te meg, lét re -
hoz va egy ama tõr szín ját szó tár su la tot 1994-
ben. Érmihályfalván is vol tak pró bál ko zá sok,
de az át tö rés 2000-ben tör tént, ami kor Sza bó
Já nos meg ala pí tot ta a he lyi ama tõr szín ját szó
tár su la tot. Õ Te mes vár ról köl tö zött az ér mel -
lé ki vá ros ba, szín ját szói múlt ja és szí né szi vé -
ná ja itt is Thalia szol gá la tá ba irá nyí tot ta. Kez -
det ben hét lel kes em bert nyert meg az ügy -
nek, õk let tek az ala pí tó ta gok. A szer ve zõ és
ren de zõi fel adat Sza bó Já nos vál lát nyom ta.

Szig li ge ti Ede Acigány cí mû nép szín mû vé -
vel de bü tál tak a he lyi kö zön ség elõtt, ta lán
még ál ta luk sem várt ki rob ba nó si ker rel. A ren -
de zõ nek szin te va dász nia kel lett a sze rep lõk re,
de mint utóbb ki de rült, jó va dász nak bi zo nyult.
A si ke res be mu tat ko zás után már akad tak je -
lent ke zõk, és át tér tek az évi egy elõ adás ról a
ket tõ re, majd há rom ra, 2004-ben pe dig be -
mu tat ták el sõ szil vesz te ri ka ba ré ju kat is. Az óta

egy év bú csúz ta tó sem múl hat el a „mó ká zá -
suk” nél kül. Ál ta lá ban szil vesz ter kor szû kebb
kö zön ség gel mu lat nak együtt, ké sõbb pe dig
telt ház elõtt meg is mét lik a ka ba rét. Nem csu -
pán a szil vesz te ri mu lat ság ra te lik meg a kul túr -
ház, ha nem min den fel lé pé sük kor is, fel tû nõ
len ne, ha né ha akad na egy-két üres szék.

Bo hó za to kat, ko mé di át, tra gé di át egy aránt
ját sza nak, és a he lyi kö zön sé gen kí vül a kör -
nyék be li te le pü lé se ken, sõt az anya or szág ban
is szí ve sen fo ga dott ven dé gek. Né hány az elõ -
a dott mû vek kö zül: Úrimuri,Atanítónõ,Égi
madár, mely õs be mu ta tó nak szá mí tott, Öz-
vegyKarnyóné, Rej tõ Je nõ-ka ba ré je le ne tek.
Ezen kí vül igen sok sa ját hu mo ros rö vid je le ne -
tet ad nak elõ, és ze nés-ver ses iro dal mi es te ket
is ös  sze ál lí ta nak egy meg adott té má ra.

A csa pat he ten te két szer pró bál, ki -
vé ve egy két he tes nyá ri szü ne tet. Szí ve -
sen fo gad ják az új ta go kat, ne kik egy

Telt ház elõtt „mókáznak”
Érmihályfalván, akárcsak a megye többi
vidéki településén, igen ritkán lépett
színjátszó társulat a mûvelõdési ház
színpadára. A kiszállások nem voltak
kifizetõdõk egy hivatásos csapatnak,
másrészt a kultúrházak nem feleltek meg
még a minimális követelményeknek sem,
ezért aztán tartalom nélkül árválkodtak.
Az igényes helyi közösségek saját
színjátszó csoportot alakítottak, ilyen
a Móka is, amely telt házas elõadásokkal
bizonyítja népszerûségét.
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Telt ház, mint

rende sen

Je le net a leg újabb ka ba ré ból

Sza bó Já nos
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rö vid ké pes ség vizs gán kell át es ni ük.
Nem szi go rú ez a „vizs ga”, in kább az a
cél ja, hogy a je lent ke zõ ön ma ga el -

dönt hes se, van-e he lye a csa pat ban. Sze ren -
csés hely zet ben van a cso port, mi vel a tár su lat
ja va ré sze pe da gó gus, s õk ál lan dó kap cso lat -
ban lé vén a fi a ta lok kal, gon dos kod nak az után -
pót lás ról. Éven te há rom-négy új da rab bal ké -
szül nek, eze ket ott hon há rom szor ad ják elõ. Ez
9-12 elõ adást je lent egy év ben, ezen kí vül szí -
ve sen ele get tesz nek a meg hí vá sok nak. Szám -
ta lan el is me ré sük kö zül leg büsz kéb bek az Er dé -
lyi Di ák szín ját szó Fesz ti vál II. dí já ra, Haj dú ná -
ná son pe dig meg kap ták a vá ros kü lön dí ját;
eze ken kí vül egyé ni dí ja kat is be sö pör tek.

Elõ adá sa ik in gye ne sek, de ön kén tes hoz zá já -
ru lást a per sely be el fo gad nak. Az ön kor mány -
zat is párt fo gás ba vet te õket, fõ ként a mos ta ni,
két éve meg vá lasz tott ve ze tõ ség. A pró bá kat a
mû ve lõ dé si ház ban tart ják, a fel lé põ ru há kat
min den sze rep lõ sa ját ma gá nak te rem ti elõ.

A tár su lat ala pí tó-ren de zõ je, Sza bó Já nos
Nagyszentmiklóson szü le tett, ott kezd te el ta -
nul má nya it, majd Te mes vá ron fe jez te be. Ott
„fer tõ zõ dött” meg az ama tõr szín ját szás sal,
ami egy élet re el kí sér te, és há la is ten nek õ is
„meg fer tõ zött” ve le má so kat. Érmihályfalvára
nõ sült 1994-ben, és hat év múl va meg ala pí -

tot ta a mû ked ve lõ tár sa sá got. A kö zön ség sze -
re ti õket, õk is imád ják a szín pa dot, sok köz -
tük a fi a tal te het ség, így va ló szí nû leg van jö võ -
je en nek a nagy sze rû csa pat nak.

Bo ros Jó zsef nyu gal ma zott ta nár nak szin tén
van szín ját szói ta pasz ta la ta, s szí ve sen ad ja át a
fi a ta lok nak. Meg gyõ zõ dé se, hogy mi nél fi a ta -
labb kor ban kell szín pad ra szó lí ta ni az em be re -
ket, mert ak kor na gyobb esély van ar ra, hogy
meg sze res sék a szín ját szást. A Mó ka si ke re a
tár su lat tag ja i nak te het sé gén túl ta lán an nak is
kö szön he tõ, hogy a kö zön ség szí ve sen lát ma -
ga kö zül va ló kat a vi lá got je len tõ desz ká kon.

| Szõ ke Fe renc

Újraterveznek a tanügyben

oktatás|

A jog sza bály mó do sí tá sa alap ján a IX. osz tály
vis  sza ke rül kö zép is ko lá ba, és a kö zép is ko la el sõ
két évét lesz kö te le zõ el vé gez ni, el mé le ti vagy
szak kö zép is ko lá ban. Kiss Má ria, a nagy sza -
lon tai Arany Já nos El mé le ti Lí ce um al igaz ga tó -
ja el mond ta, hogy is ko lá juk ban nem okoz gon -
dot a tan ügyi új don sá gok gya kor lat ba ül te té se.

„Hoz zá szok tunk a fo lya ma tos vál toz ta tá sok -
hoz, és pró bá lunk meg fe lel ni a kö ve tel mé nyek -

Az oktatási minisztérium legújabb változtatásai
közé tartozik, hogy a következõ tanévtõl
bevezeti a kötelezõ 11 osztályos oktatást.
A két éve hatályos oktatási kerettörvény tíz
osztály elvégzését tette kötelezõvé, beleértve
az iskolai elõkészítõ – úgynevezett nulladik –
osztályt és a kilencediket, amit az általános
iskola felsõ tagozatához sorolt.

nek, igyek szünk a le he tõ leg ru gal ma sab ban vi -
szo nyul ni a vál to zá sok hoz. A gon dot csak ott
lá tom, hogy mi ért nem le het vég re ki dol goz ni
egy sta bil, nem kor mány füg gõ tan ügyi tör -
vényt, amit nem kell éven te több ször is vál toz -
tat ni, vagy mi ért nem le het a meg lé võ szö ve get
si mán élet be lép tet ni, ide jé ben ki dol goz ni a
meg fe le lõ me to do ló gi á kat, hogy mind an  nyi an
kel lõ kép pen fel ké szül hes sünk a vál toz ta tá sok -
ra” – nyi lat koz ta ér dek lõ dé sünk re a pe da gó gus.

A szak is ko lák vis  sza lép te té sét IX.-be hasz -
nos nak tart ják. Mint mond ta: „Ná lunk ez sem -
mi lyen ne héz sé get nem je lent, leg fel jebb any -
 nyit, hogy már megint ké sõn je lent meg a mó -
do sí tás, ezért újabb ve ze tõ ta ná csi gyû lés és be -
is ko lá zá si terv ös  sze ál lí tá sa kell a vál toz ta tá sok
el fo ga dá sá ra. Te szem azt a nyá ri va ká ció elõtt
vagy alatt is meg je len het tek vol na a vál toz ta tá -
sok, hogy ne kell jen dup lán táb lá za to kat ki töl -
te ni, ér te kez le te ket tar ta ni” – tet te hoz zá.

| B. A.

Min den

szilveszterkor

„mókáz nak”
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A nõ vé rem ke resz tül-ka sul jár ta ve lem Be -
ret  tyó új fa lut, mi kor ki csi vol tam. Több ször is
fel em le get te: hát nem em lék szel? Hát nem. De
mi kor a Hajdú-bihariNapló mel lék le te, a Táj-
kép meg szü le tett, nem csak szer kesz tet tem, a
ri por tok mel lett elõ sze re tet tel ír tam, fo tóz tam
is a vi dék ér de kes ar ca it. Gár do nyi egy hely rõl
írt Azénfalumban, ne kem ha tá ron in nen és
tú li hely szí ne ken állt ös  sze a kép ze let be li fa lu:
épü le tek kel, ál la tok kal és az em ber rel.

A bé ké si me gye ha tár hoz kö zel esõ, Haj dú-
Bi har me gyei Csökmõ mel let ti Kórósszigeten
élõ Sáfián Ti bort elõ ször Bakonszegen kap -
tam len cse vég re, de nem én va gyok az el sõ,
aki nek meg akadt a te kin tet te az öreg ju há -
szon, hisz Kun ko vács Lász ló ne ves fo tó mû -
vész fel vé tel ét már a het ve nes évek óta is me -
rik az et nog rá fu sok. A Sár rét Íze Fesz ti vál ra is
ak kor hív tam meg, 2007-ben, aho vá a fia kí -
sé ri el min den esz ten dõ ben. Nem hi á nyoz hat
on nan az öreg ju hász pity kés mel lé nyé ben,
mert õ a fesz ti vál „ar ca”. Most a Sinka Ist ván
Vá ro si Könyv tár ban, Be ret  tyó új fa lu ban idéz -
zük fel az em lé ke ket.

– Ré gi fa mí lia a mi énk – mond ja mo so lyog -
va, ami kor az elõ dök rõl kér de zem –, hisz a
Sáfiánok és a Vajnák is több száz esz ten de je
fog lal koz nak ju há szat tal. A csa lá di em lé ke zet
úgy tart ja, hogy ami kor elõ ször ide haj tot ták a
nyá jat Er dély bõl, az 1600-as évek vé gén, na -
gyon meg tet szett ne kik ez a vi dék. Ha za küld -
ték a boj tá ro kat, õk pe dig itt ma rad tak. Meg -
volt a ma guk rang so ra ab ban az idõ ben a
pász tor em be rek nek. Kon dás, ju hász, gu lyás
és vé gül a leg ran go sabb, a leg rá tar tibb, a csi -
kós. Úgy is nõ sül tünk, ahogy a szó lás tart ja:
su ba a su bá hoz, gu ba a gu bá hoz, tud tuk a he -
lyün ket a vi lág ban.

– Ha jól emlékszem, van kötõdése
Nagyrábéhoz,azértisválasztottákaSárrét
ÍzeFesztiválarcának.

– Édes apám 1924-tõl 28-ig Kisrábé-
pusztán szol gált a káp ta la ni bir to kon, ott, ahol
Sinka Ist ván kap ta a fe ke te boj tár be vet a gá -
nyó lá nyok tól. Az tán itt he lyez ke dett el, Kó rós -
szigeten. Ez is káp ta la ni bir tok volt. Nem
messze, Barsa-pusztán ha tal mas ho dá lyok vol -
tak, a négy ök rös sze kér is meg for dult ben nük.
Szé les ge ren dák tar tot ták ös  sze õket, ta lán ez
is lett a vesz tük, mert el bon tot ták a fel sza ba du -
lás után azt a jó anya got. Har ma dik gye rek -
nek szü let tem 1943-ban. Ko rán mun ká ra fog -
tak, de nem kel lett en gem no szo gat ni, hisz
min den ér de kelt, ami a bir ká val kap cso la tos.

Sáfián Tibor még

most is tart

néhány birkát

Hét éve

a Sárrét Íze

Fesztivál „arca”

Tibi bácsi

„A mi földünkön is van olykor siralom,
de több az örömünk. Nincsen se pénzünk,
se posztónk; náddal födjük a házunkat,
és cseréptányér van az asztalunkon,
de azért, amint végigmegyek a falun, látom,
hogy mindenki vidám.” Ezt a vidámságot
nem mindig találom, pedig Gárdonyi idején
sem lehetett az élet könnyebb, mint most.

A juhásznak jól van dolga?
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–Miótadolgozikjuhászként?
– At tól kezd ve, hogy el vé gez tem a nyolc ál -

ta lá nost. Per sze ad dig is be kel lett se gí te nem.
Amíg nem kényszerítették be apá mat a té esz -
be, ma szek vi lág volt. Igaz, az öt ve nes évek
ele jén min den kit meg nyo mo rí tott a be szol gál -
ta tás, de utá na pár esz ten de ig jó vi lág volt. A
szü le im sze ret ték vol na, ha to vább ta nu lok, de
en gem nem ér de kelt, csak a ju há szat. Pe dig
apám min dent el kö ve tett, hogy meg utál jam.
Ko ra ta vasz tól ké sõ õszig vál tás nél kül, éj jel-
nap pal kint vol tam a pusz tán, és sem mit sem
akart meg mu tat ni a mes ter ség gel kap cso lat -
ban. A nagy le ge lõn min dig volt négy-öt nyáj -
ju hász, de az öre gek be fo gad tak. Volt, hogy
el sza lasz tot tak, hogy „hoz zál egy li ter bort”,
de jól el vol tunk. Ha gyo mány tisz te lõ em be rek
vol tak a ju há szok. Ami kor di vat ba jött a fe hér
sváj ci sap ka, vet tem egyet 22 fo rin tért, büsz -
kén vi sel tem, de a töb bi ek ug rat tak, hogy „azt
hit tük, egy lég gömb száll itt a le ge lõn”, apám
is meg je gyez te, hogy „a lóf… is hajdonfõtt
jár”. Ros  szab bul esett, mint ha meg ütött vol -
na. Meg ta nul tam, hogy a ju hász nak ka la pot
vagy kucs mát kell vi sel nie. Ké sõbb azért, ha
fej tem, még egy szer-két szer, ha nem lát ták, a
fe jem re ke rült a fe hér sváj ci. Az tán el múlt ez a
vi lág is. 1961-tõl az ál la mi gaz da ság ban dol -
goz tam, de el kell is mer nem, hogy ci vi li zál tabb
élet volt. Ren des la kás ban lak tunk. Kez det ben
800 Ft volt a fi ze tés, és 10-20 fil lért kap tunk
li te ren ként a fe jé sért is. El ment már saj nos az

uj ja im ból az erõ, hi szen ki fej tem ez zel a két
ke zem mel leg alább ne gyed mil lió li ter te jet.

–Nemmozdultakelanyájmellõlsosem?
– Ki sebb ün nep nek szá mí tott, ha ku tya ol tás

volt. Olyan kor volt, hogy fe jet len ma radt a bir -
ka. De még na gyobb ün nep nek szá mí tott a
gyap jú szál lí tás. Olyan kor több adag ételt fõz -
tek a kocs má ban. Sör, bor és pá lin ka is ke rült
az asz tal ra. Nem be szél ve a ré gi nagy vá sár ok -
ról, ami kor lá bon haj tot ták oda a jó szá got.
Nem hasz nál tak ak kor te her au tót meg után fu -
tót. Az tán, ha jól si ke rült a vá sár, ál do mást is
it tak be csü le te sen, vagy ha né zet el té rés tá -
madt, bi zony ös  sze is kap tak. De nem vol tam
én an  nyi ra el zár va a kül vi lág tól, hi szen 1957
óta já ra tom a Hajdú-bihariNaplót, és még
most is ol va som a KistermelõkLapját és a
SzabadFöldet. Ne kem is volt Szokol rá di óm,
hall gat tam is ele get, de má ra már meg ad ta
ma gát. Az tán hat van hét ben meg nõ sül tem.
Darvasi lány lett a fe le sé gem, a fi am vi szony -
lag ké sõn szü le tett. Saj nos a fe le sé gem
meg halt, a fi am el ke rült a fõ vá ros ba,
ma gam ma rad tam. Ami kor gye rek vol -

Az öreg juhász

felügyeli a nyírást 

Szamárháton a Kilenclyukú hídnál 1983-ban

Fõzni is tudniuk

kellett a

pásztoroknak

Hortobágyi

találkozón

1982-ben

Ø
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tam, kö zel nyolc va nan jár tunk az is ko -
lá ba Kórósszigeten, most az egész te le -
pü lés ré szen élünk har min can.

–Úgytudom,egyidõutánszervezettenis
találkozottapásztorokkal…

– Ha jól em lék szem, 1966-ban Bé res And -
rás el kezd te szer vez ni a pász tor ta lál ko zót. Fel -
ke re sett min ket is. Egy szer-két szer meg je lent
ke rék pá ron, és le ült ve lünk sza lon nát süt ni. Az
el sõ hor to bá gyi ta lál ko zó kon még li ba pász tor
is volt. Vol tunk vagy hat van-het ve nen. Ha jó
han gu lat ke re ke dett, volt, hogy két na pot is
rá húz tunk. Az tán jár tam Ró zsa Pé ter hez is
Vókonyára, rend sze re sen meg for dul tam Hód -
me zõ vá sár he lyen is, Új kí gyó son Ha ran go zó
Im re ba rá tom fo ga dott, Csökmõre is szok tak
hív ni újab ban. 2007 óta meg min den áp ri lis
utol só szom bat ján ott va gyok Nagyrábén.
Meg né zem, hogy Pálfi La jos ba rá tom ho gyan
nyír ja meg a bir kát, és nem gyõ zök be tel ni az -
zal a sok étel lel, amit a mû ve lõ dé si ház park -
já ban fõz nek ilyen kor. Per sze a ju hász is fõ zött
birkapörköltet, slambucot, de az csak amo lyan
hob bi fõ zés volt. Több nyi re a csa lád tag ok hoz -
ták ki az ebé det, mert nem volt olyan na gyon
mes  sze a le ge lõ a la kott te rü let tõl. Ha még is
meg éhez tem, leb bencs, sza lon na min dig ke -
rült, és a go mo lya tú rót sem tud tam meg un ni
so se. Sze re tem is meg nem is né ze get ni a ré -
gi ta lál ko zók fel vé te le it. Saj nos so kan kö zö -
lünk már csak az égi me zõn te rel ge tik a nyá -
jat, ezért is van, hogy a mos ta ni pász tor ta lál -
ko zók nak szá mom ra már nincs meg az a fel -
hõt len han gu la tuk.

–Ajuhásznaknemmegyjóladolga?

– Hát nem! Aki azt ének li, hogy jól megy,
az még csak fény kép rõl lá tott pász tor em bert,
mint ezek a mos ta ni új gaz dag ok, akik meg fo -
gad ják a ju hászt, és azt hi szik, hogy a nyáj el
is tart ja õket. Ha meg el lett a bir ka, utá na egy
kis idõ el tel té vel két szer fej tük na pon ta. Elõ -
ször haj na li két-há rom óra kö rül, majd má sod -
já ra ko ra dél után. Ol csó a pász tor, nincs be -
csü le te, mert ha van va la mi je, azt mond ja a
mon dás, azt ös  sze lop ta, ha meg nincs, ak kor
elkorhelykodta. Meg kel lett dol goz ni a zsí ros
ke nyé rért, meg volt an nak a ma ga ter he. Per -
sze, volt más ál la tom is, mert a tú ri vá sár sá -
tor nél kül, a jány sze re tõ nél kül, a ju hász meg
sza már nél kül nem lé tez het. A leg utol só négy
éve pusz tult el. Ma radt né hány csir ke, tyúk,
mert a tá pos jó szá go kat ki nem ál lom, fel áll a
ka ro mon a szõr is tõ lük. Nem sze re tem a ma -
ra dé kot se, ha bog rács ban ké szí tem az ételt,
mi re meg fõ, jól la kok be lõ le, a töb bi meg jó
lesz a ku tyá nak. Van né hány bir kám, me ri nó,
meg gyimesi rac ka, olya nok, ami ket az õse im
hoz tak va la mi kor. Fej ni már nem fe jem, nyír -
ni sem én nyí rom õket, de ezek már meg ma -
rad nak az éle tem vé gé ig, mert úgy hi szem,
hogy elõ ször én me gyek el, és csak utá na a
birka…

| Kocsis Csaba

Álmodók –

a szerzõ

fotómontázsa

Az állami gazdaság

juhászaként

1969-ben

Pásztoremberek:

juhászok,

gulyások, csikósok

az 1984-es

hortobágyi

találkozón
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Köröstárkányban min den ki csak Dádó
And rás ként is mer te a né hai gé pész-gép la ka -
tost. An tal Ka ti né ni me sél te, hogy né hai fér -
je há rom év alatt Belényesben ki ta nul ta a gé -
pész–gép la ka tos szak mát egy Izsák Pis ta ne vû
mes ter mû he lyé ben. Már 1952-ben meg volt a
fa rá más csép lõ gé pe, ame lyet a Be lé nyes mel -
let ti Mé zes rõl (Mizieº) vett, az tán az Arad me -
gyei Soborsinban (Sãvârºin) vá sá rol ta meg az
ön já ró gõz gé pet, és te her vo nat tal szál lít tat ta a
be lé nye si ál lo más ra.

A szé rû a fa lu ha tá rá ban, Ta tár fal va (Toto -
reni) fe lé volt, ara tás után meg kezd ték a csép -
lést, és majd egy hó na pig tar tott. An tal And -
rás csé pelt Köröstárkányban és a kö ze li ro -
mán fal vak ban is. A csép lés he lye a fa lu szé li
na gyobb te rü le te ken, a szé rû kön volt. Mi e lõtt
hoz zá lát tak vol na, a gaz dák sor já ba, osz ta gok -
ba rak ták a bú zát. A csép lõ gé pet egy vég te le -

ní tett, hos  szú szíj se gít sé gé vel haj tot ta a gõz -
gép. Ezt a ma si nát ál lan dó an fû te ni kel lett,
ezért mun ka köz ben olyan for ró sá got árasz -
tott, hogy alig le he tett mel let te meg ma rad ni –
em lék szik vis  sza Ka ti né ni.

A me zõ gaz da sá gi gõz gé pek vi rág ko ru kat a
XIX. szá zad vé gé tõl a XX. szá zad kö ze pé ig él -
ték. A me zõ gaz da ság szá má ra gyár tott gõz lo -
ko mo bil az ang li ai Lin coln ból, a Clayton &
Shuttleworth cég tõl 1845-ben in dult vi lág hó -
dí tó út já ra. A tárkányi An tal csa lád tu -
laj do ná ban le võ ke vés ko ra be li fény -
kép egyi ke az ön já ró gõz gé pet örö kí - Ø

A gõzgépet Antal

András vezeti,

a kazánkezelõ

„eteti”, és fent ül

rajta a két gyerek,

András és Ferenc

Antal András hívta fel a figyelmemet arra,
hogy néhai nagyapjának, ANTAL
ANDRÁSNAK Köröstárkányban az 1960-as
évek elõtt cséplõgépe és gõzkazánja volt.
Felkerestem az özvegyet, a 82 éves
ANTALNÉ BENEDEK KATALINT,
s õ elmesélte a gõzgépes ember történetét.

A gõzgépes emberek

Dádó András két fiával a benzines motorbiciklin
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tet te meg, amint von tat ja a csép lõ gé -
pet. Lát ha tó a gõz gé pet ve ze tõ And -
rás, a ka zán ke ze lõ, aki tett a tûz re, és

ott lát juk a két fi át, And rást és Fe ren cet is.
Az 1952–1960-as idõ szak ban Dádó And -

rás nak két csép lõ gé pe volt, egy fa rá más és
egy vas rá más. Egyi ket a gõz ka zán mû köd tet -
te, a má si kat pe dig Forzon trak tor ja, ame lyet
kör mös trak tor nak is ne vez tek.

Az 1960-as évek ben az erõ sza kos kol lek ti -
vi zá lás sal meg kez dõ dött a gaz dák mun ka esz -
kö ze i nek – trak to rok, csép lõ gé pek – ki sa já tí tá -
sa. And rást ku lák lis tá ra tet ték – mert volt
csép lõ gé pe. Az ön já ró ka zánt be kel lett ad ni a
kol lek tív be, az tán az ak ko ri ve ze tõk ócs ka vas -
ként ér té ke sí tet ték. Utá na nem volt más gé -
pész–csép  lõ gé pes a fa lu ban – kom bájn nal
arat  ták a bú zát egye ne sen a me zõ rõl.

Dádó And rás 1996-ban hunyt el. Fe le sé gé -
nek el mon dá sa sze rint fog lal ko zott ben zin mo -
tor ok kal is, meg vet te hi bá san, meg ja ví tot ta és
el ad ta õket. Volt olyan ben zin mo tor ja is, ami -
vel té len vág ta a fát a fa lu ban. Gyer me kei
nem fog lal koz tak gé pé szet tel, de ap juk tól sok

Antal Katalin

Cséplõmunkások

pihenõn

a kicsépelt gabona

mellett

A Trafikásék

idejében

Tárkányban

használt

gõzgéptípus egy

kiskohi (Chiºcãu)

magán -

gyûjteményben

Ø
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min dent meg ta nul tak a gé pek ja ví tá sá ról és
kar ban tar tá sá ról.

Dádó And rás elõtt Tárkányban még volt két
csa lád, akik nek volt csép lõ gép ük és gõz gép ük.
Si ke rült fel ku tat ni a 68 éves Szat má ri Lász lót,
az egyik uno kát. Nagy ap ja, Szat má ri Fe renc
1896-ban szü le tett, a fa lu ban Trafikás né ven
is mer ték. Lász ló úgy tud ja, hogy nagy ap já nak
már 1921-ben meg volt a csép lõ- és gõz gé pe.
Ko vács mes ter volt Fe renc, és az I. vi lág há bo -
rú ból jö vet, Nagy vá ra don ta nult fû tõ nek és gé -
pész nek. El ad ta ke vés ke föld jét, fel ha gyott a
ko vács mes ter ség gel, vett csép lõt és gõz gé pet.
Az utód, Szat má ri Lász ló em lé kei sze rint a
Ma gyar Ál la mi Gép gyár, Bu da pest fel irat állt a

gé pe ken, egy VI-os csép lõ gé pen és egy III-as,
ki sebb csép lõ gé pen. 1962-ben eze ket is el vet -
te a „kol lek tív”, és a gõz ka zánt tu do má sa sze -
rint Mold vá ba vit ték.

A har ma dik köröstárkányi csép lõ gép ész rõl,
akit Ka ra Ferkóként is mer tek – és Lõ rinc Fe -
renc nek hív tak –, az egyik utód já tól, egy be teg
idõs as  szony tól an  nyit si ke rült meg tud nunk,
hogy már 1941-ben meg volt a csép lõ gé pe és
Forzon tí pu sú trak to ra.

| Miklós János
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A magán -

gyûjtemény másik

szép darabja

a vasrámás

cséplõgép, amilyet

Kara Ferkóék

használhattak

Egy régi traktor,

amelyik valamikor

cséplõgépet

mûködtetett

Mezõgazdasági gépek cégemblémái



|a régi Várad

Ifj. Rimanóczy Kál mán 1902-re meg al kot ta
a leg na gyobb, leg je len tõ sebb váradi mû vét, a
vá ros há zát. Ugyan eb ben az év ben, 1902. áp -
ri lis vé gé re el ké szí tet te az Ideg- és El me gyó -
 gyá sza ti Kór ház ter vét, az ak kor még új nak
szá mí tó pa vi lon rend szer ben a Kór ház (ma
Pas teur) ut ca 26. szám alat ti te lek re. Ter vét
má jus ban el fo gad ta a rend kí vü li vár me gyei
köz gyû lés, hogy utá na a bel ügy mi nisz ter elé
ter jes  szék jó vá ha gyás vé gett. Az 540 ezer ko -
ro ná ban meg sza bott be ru há zás ki vi te le zé sé re
ki írt ár lej tés gyõz te se ugyan ezen év au gusz tu -
sá ban úgy szin tén a fi a ta labb Rimanóczy lett.
Az épü le tek ala po zá sá hoz a kö vet ke zõ hó nap -
ban kezd tek hoz zá. A mun ká la tok fel ügye le té -
vel a ke res ke del mi mi nisz ter a nagy vá ra di ál -
lam épí té sze ti hi va tal ré szé rõl Bartha Mór ki rá -
lyi fõ mér nö köt bíz ta meg. Ok tó ber ben már
azt ír ták az új sá gok, hogy rö vi de sen te tõ alá
ke rül a ha tal mas fõ épü let.

A terv sze rint 1903 szep tem be ré re ad ták
vol na hasz ná lat ba a kór há zat, de nyá ron a
nap szá mo sok bér har ca hát rál tat ta a mun kát.
Az épít te tõ a sztráj kot vis maiornak te kin tet te,
ezért ki tol ták az át adás ha tár ide jét. A to váb bi -
ak ban a mun ka len dü le te sen ha ladt, a na pi -
lap ok szep tem ber ben már ar ról ír tak, hogy az
új el me kór ház tel je sen el ké szült, meg nyit ha tó
ál la pot ban áll. Az át vé telt 1903. ok tó ber 1-jé -
re ter vez ték. Ak kor rész le ge sen meg is nyílt a
kór ház, de tel jes ka pa ci tás sal csak az 1904.
feb ru ár 16-án meg tar tott hi va ta los át adás
után mû kö dött.

Köz vet le nül a kór ház át vé te le után a Nagy-
váradiNapló be mu tat ta ol va só i nak az új lé te -
sít ményt: „Kö rül be lül nyolc hold nyi tel ken
épült fel ifj. Rimanóczy Kál mán mû épí tész va -
ló ban zse ni á lis ter ve alap ján. A fõ épü le ten kí -
vül ki lenc pa vi lon áll a be te gek be fo ga dá sá ra.
A fõ épü let ben a ve ze tõ fõ or vos lak osz tá lya, a
se géd or vos ok szo bá ja, az igaz ga tói iro da, a
fel vé te li he lyi ség lel he lyet, e mel lett itt van a
ha tal mas ará nyú dísz te rem, mely ben a be te -
gek szó ra koz ta tá sá ra es té ket fog az igaz ga tó
ren dez ni. Az eme le ten a kü lön bö zõ val lás fe le -
ke ze tek ima ter mei van nak. Ugyan csak eb ben
az épü let ben van nak a mo só kony hák, s az ad -
mi niszt rá ci ó hoz szük sé ges he lyi sé gek.

Tá gas ud var vá laszt ja el a fõ épü le tet a be te -
gek pa vi lon ja i tól, me lyek a te rü let emel ke dé se
mi att lép csõ ze te sen, mind ma ga sab ban van -
nak. Ol dalt a bonc te rem, a ra va ta lo zó he lyi -
ség, a hát tér ben a kony ha van el he lyez ve. Az
épü le te ket kis par kok vá laszt ják el egy más tól,
s min den pa vi lon elõtt par kí ro zott ud var áll a
be te gek sé ta he lyé ül. Min de nütt ra gyo gó tisz ta -
ság, de rû, s a pa vi lo nok cif ra fe de lük kel, zöld -
re fes tett ab lak- s aj tó ik kal in kább egy ke dé lyes
vil la te lep be nyo má sát te szik a szem lé lõ re. Az
épü le tek vil lany vi lá gí tás sal van nak világítva…”

Az ek lek ti kus stí lu sú két szin tes fõ épü let
hang sú lyos középrozalitját man zárd te tõ fe di.
Föld szint jén zö mök pil lé rek kel alá tá masz tott
ko csi fel já ró ta lál ha tó, amely szeg mens ívû ár -
ká dok kal nyit a hom lok zat ra. A koronázó pár -
ká nyon ez ol vas ha tó: SALUTI ET SOLATIO
AEGRORUM (az az: A be te gek egész sé gé re és
vi gasz ta lá sá ra). Az épü let a va ko lat ból ké szült

Korszerû kórház
épült 110 éve

Az Ideg-

és Elmegyógyászati

Kórház fõépülete

A modern városalakító munkát, amelyet
id. Rimanóczy Kálmán kezdett el, fia,
ifj. Rimanóczy Kálmán folytatta.
Tanulmányainak, külföldi tapasztalatainak
és mûszaki zsenialitásának egész
kincsestárát alkalmazta, hogy Nagyvárad
valóban szép, nagy, a vidéki települések
sorában élenjáró város legyen.
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fal táb lá kat le szá mít va men tes a ké sõ ek lek ti ká -
ra jel lem zõ stuk kó dí szek túl bur ján zá sá tól.

Az Ideg- és El me gyógy ásza ti Kór ház új don -
ság ként ha tott a váradiakra, ta lán emi att is
me rült fel az öt let, hogy a Fõ (Republicii) ut cá -
ra épí tett Bi har Me gyei Köz kór há zat ki te le pí -
tik a Kór ház ut ca vé gé re, az el me gyógy ásza ti
kór ház szom széd sá gá ba. A na pi lap ok 1908-
ban már el dön tött tény ként tá lal ták ezt, nem is
cso da, mi vel a vár me gye a terv pá lyá za tot is ki -
ír ta, s azt 1909 ok tó be ré ben Schoditsch La jos
épí tész ta nár nyer te meg. Az új köz kór ház,
akár csak a né hány év vel elõbb fel épí tett ideg-
és el me gyógy in té zet, pa vi lo nok ból állt vol na.
Azt is el dön töt ték, hogy a ré gi kór ház he lyé re
a vár me gye há za köl töz zék, mert a Szé che nyi
(ma Traian) té ri ódon épü le tet rég ki nõt te a
me gyei ad mi niszt rá ció. A szép terv bõl azon -
ban nem lett sem mi, mi vel ki tört az el sõ
világháború…

To váb bi „ju bi lá ló” épü le tek

Az Ideg- és El me gyógy ásza ti Kór ház zal egy -
azon év ben emel tek még né hány, a vá ros ké -
pet meg ha tá ro zó épü le tet. Kö zü lük az egyik
leg je len tõ sebb a Be ret  tyó Víz sza bá lyo zó Tár -
su lat szék há za a Fõ ut ca 56. szám alat ti tel -
ken. A ki írt terv pá lyá za ton részt vett ifj. Rima -
nóczy Kál mán is, de „csak ” di csé ret ben ré sze -
sült, a bu da pes ti Mér nök- és Épí tész egye sü let
zsû ri je a fõ vá ro si Fe hér La jos és Ritter Ig nác
pá lya mun ká ját vá lasz tot ta. Még ugyan ab ban

az év ben el is
ké szült az egy -
eme le tes épü let,
s ké sõbb egy
má so dik eme let -
tel is meg tol dot -
ták. A két vi lág -
há bo rú kö zött a
Not re-Da me de
Sion In té zet ott -
ho na, egy jó
ide je már az ál -

lam vas utak nagy  vá ra di kór há za ka pott ben ne
he lyet.

A Bémer (ma Regele Ferdinand) tér nyu ga ti
ré szén, a Szalárdi (Teatrului) ut ca sar kán ta lál -
ha tó az egy ko ri Pan nó nia Szál lo da épü le te,
amely úgy szin tén idén „ün nep li” épí té sé nek
110. év for du ló ját. Ifj. Guttman Jó zsef hely be li
épí tész 1903 jú li u sá ban kezd te el bon ta ni az it -
te ni föld szin tes Knapp-há zat, õs  szel már ja vá -
ban folyt a jö ven dõ szál lo da épí té se, s meg nyi -
tó ja a kö vet ke zõ év nya rán volt. A szál lo da a
két vi lág há bo rú kö zött Palace, 1944–1990 kö -
zött Transilvania né ven volt is mert. Mos ta ni tu -
laj do no sa iro da épü let ként hasz nál ta. Ja vá ra ír -
ha tó, hogy ta valy kül sõ leg pél dá san fel újít tat ta,
és ál lí tó lag azt fon tol gat ja, hogy a bel sõ res ta u -
rá lás után is mét szál lo da ként fog ja hasz no sí ta ni.

Egy má sik szál lo da is épült 1904-ben, bár
ki sebb, a Fõ ut ca 69. szám alatt. Ez volt az Eu -
ró pa Szál ló, me lyet Ren des Vil mos épí tész -
mér nök ter ve zett és ki vi te le zett. Jó né hány év -
ti ze de már az eme le ten la ká sok van nak, a
föld szin ti részt üz let he lyi ség ként hasz nál ják.

Két je len tõ sebb bér ház is épült eb ben az év -
ben. Az egyik a dísz tég la bo rí tá sú Stacho-ház,
a Mé szá ros (Grigorescu) ut ca 4. szám alatt, ezt
Sandy Gyu la bu da pes ti mû épí tész ter vez te.
Rit ka, hogy egy váradi há zon a ter ve zõ re uta -
ló em lék táb la le gyen, mint eb ben az eset ben.
A má sik em lí tés re mél tó bér ház a kö ze li Rima -
nóczy (ma Iosif Vulcan) ut ca 14. szám alat ti,
Or bán Ig nác-fé le ház. E két eme le tes bér ház
ér de kes sé ge az aszim met ri kus alap rajz, amely
vél he tõ en a te lek vo na lát kö ve ti.

De ha már a Rimanóczy ut cá nál tar tunk,
em lé kez zünk meg az 5. szám alat ti, im már
120 éve meg lé võ Rimanóczy-házról is, me lyet
an nak ide jén az idõ sebb Rimanóczy ter ve zett
és épí tett. Az ut cá ra né zõ el sõ eme le ten sa ját
lu xus lak osz tá lya volt, míg a fe let te le võ eme le -
ten az iro dá ját ren dez te be. E bér ház több sé gi
tu laj do no sa – aki a Transilvania szál ló gaz dá ja
is – ezt a há zat is igen hi te le sen újít tat ta fel,
akár csak az e tel ken le võ, de már a Kö rös
part já ra né zõ, 17. szám alat ti eme le tes há zat
is. Ez utób bi fa lán 2013-ban a két Rimanóczy
em lé két egy már vány táb lá val örö kí tet ték meg.

Még négy 120 éves in gat lant min den kép -
pen meg kell em lí te ni: a Bémer té ri Lévay-
házat, a ma már a Gojdu Lí ce um hoz tar to zó
sar ki Sonnenwirth-házat, il let ve a Ka pu ci nus
(Moºoiu) ut ca 6. és a Zöld fa (Alecsandri) ut ca
7. szám alat ti Munk-féle há za kat. E két utób bi
in gat lan át já ró ház, egy han gu la tos, jobb sors -
ra ér de mes ud var kö ti õket ös  sze.

| Péter I. Zoltán

A Berettyó

Vízszabályozó

Társaság egykori

székháza, a mai

vasúti kórház

A sarki Poynár-ház

mellett áll

a Stacho-féle ház
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Rádl Ödön 1848. már ci us 30-án szü le tett a
Bi har me gyei Alsólugoson, ahol aty ja gróf Zichy
Ödön élesdi ura dal má nak fel ügye lõ je volt. Kö -
zép is ko lá it Nagy vá ra don vé gez te, ugyan ott ta -
nult jo got is, majd a ki rá lyi aka dé mi án a bí rói
vizs gát le tet te, s a ne gyed évi jog ra Bécs be ment.
1873-tól Nagy vá ra don foly ta tott ügy vé di gya -
kor la tot. 1870-ben a nagy vá ra di De ák-párt visz -
 sza hív ta Bécs bõl, és a két he ten te meg je le nõ
NagyváradiLapok szer kesz té sét bíz ta rá. 1871
õszé tõl vér há nyás mi att fél esz ten dõt Olasz or -
szág ban kel lett töl te nie gyógy ke ze lés vé gett,
köz ben be utaz ta az egész or szá got. 1872 nya -
rán alig hogy ha za ér ke zett, a deb re ce ni De ák-
pár ti ak a Tiszavidék cí mû, he ten ként öt ször
meg je le nõ po li ti kai lap szer kesz té sét bíz ták rá,
azon ban ezt a la pot is né hány hó nap múl va
meg szün tet ték.

Már 1867-ben el kez dett iro da lom mal fog lal -
koz ni, ami kor tár cái, ta nul má nyai je len tek meg
a Fõvárosi Lapokban (1867: Az újabbkori
csehköltészet, 1868: Arománköltészetrõl,
1869: Tanulmányok Théodore de Banville,
ÉmileAugier,Pierre-JeandeBéranger,André
Chénier, Théophile Gautier, Victor Hugo,
Alphonse de Lamartine költészetérõl) és a
Szana Ta más Figyelõjében (1870: Amateria-
lismusazújabbnémetlyrában, 1871: Avilág-
fájdalomjogosultságaaköltészetben). 1871-
tõl a Nagyvárad cí mû po li ti kai na pi lap nak volt
az ál lan dó mun ka tár sa, ké sõbb azon ban leg in -
kább csak szí ni kri ti ká kat írt a Nagyváradba.
1875-ben a fõ vá ro si Új Idõkbe írt tár sa dal mi
cik ke ket, majd né met bõl for dí tott el be szé lé se -

ket. 1877-ben a Pe tõ fi Tár sa ság tag ja lett.
1882-ben a Koszorúban je lent meg a Legújabb
költészetünkhatástalanságáról, il let ve Akor
irányzata és a modern szépirodalom cí mû
hos  szabb elem zé se; a Nagyváradban 1899-ben
kö zölt egy je len tõ sebb ta nul mányt Azirodalom
éstársadalmiharc té ma kör ében.

A Szig li ge ti Tár sa ság

Az egye sü let meg ala kí tá sát Endrõdi Sán dor
köl tõ kez de mé nyez te. A cél ki tû zést így fo gal -
maz ta meg: „Nagy vá rad és Bi har me gye tár sa -
dal mi egye sü lé se a szel le mi élet eme lé sé re, el -
hunyt je le se ink ke gye le tes kul tu szá ra, ezek élet -
vi szo nya i nak, mû kö dé sé nek ku ta tá sá ra, eset le -
ges fel dol go zá sá ra és ki adá sá ra; egye sü lés a tu -
do má nyok nép sze rû sí té sé re, a ma gyar és a vi -
lág iro da lom, va la mint a mû vé szet irán ti ér dek lõ -
dés fo ko zá sá ra s ez ál tal a nem ze ti köz mû ve lõ dés
elõ se gí té sé re.”

A tiszt ség vá lasz tó köz gyû lé sen (1892. ok tó -
ber 2.) el nök ké a már nagy te kin té lyû Rádl
Ödönt, al el nök ké Sipos Or bánt, tit kár rá Ador -
ján Ár mint és Sas Edét, tisz te let be li tag gá
Schlauch Lõ rinc bí bo ros püs pö köt, Nogáll Já -
nos püs pö köt, Bunyitay Vin ce ka no no kot,
Endrõdi Sán dort, Ritoók Zsig mon dot és Dob sa
La jos drá ma írót vá lasz tot ták. In du lás kor a tár sa -

A Szigligeti Társaság
elsõ elnöke

RÁDL ÖDÖN jogász, író, a védõügyvédként,
tanulmányszerzõként, a közélet
animátoraként is jeleskedõ, konzervatív
beállítottságú férfiú legnagyobb érdeme:
egyik alapítója volt a Nagyvárad kulturális
életét évtizedeken át befolyásoló, a város
mûvelõdési intézményeit, íróit, költõit –
még Ady Endrét is! – támogató, Szigligeti
nevét viselõ egyesületnek.

A Bémer tér. A város gyúpontja körül nagy szellemi

csaták zajlottak
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ság nak 70 mû kö dõ és 48 pár to ló tag ja volt,
1901-re az elõb bi ek szá ma 115-re emel ke dett,
a pár to ló ta go ké 233-ra. A Szig li ge ti Tár sa ság
tag ja volt a he lyi ro mán szel le mi élet két je les
kép vi se lõ je is: Iosif Vulcan és Atanasie Ma ri an
Marienescu.

Az el sõ fel ol va só ülést 1892. de cem ber 1-jén
tar tot ták, ezen Endrõdi Sán dor ver se ket, Iványi
Ödön pró zát ol va sott fel. Ké sõbb gyak ran sze re -
pelt Csép lõ Pé ter ar che o ló gus, Hegyesi Már ton,
Iványi Ödön, Nagy Már ton, Rádl Ödön, Sas
Ede, a fi a ta lab bak kö zül Biró La jos, Dutka Ákos,
Ju hász Gyu la, Nagy End re. Rádl Ödön biz ta tá -
sá ra Ady is fel vé tel ét kér te a tár sa ság ba; a Szig-
ligetiTársaságÉvkönyvei kö zül az 1901-es ben
két ver sé vel (Betûkünnepe és Zsókabúcsúzó-
ja) sze re pelt.

A tár sa ság mû kö dé sé nek ki emel ke dõ tel je sít -
mé nye volt a vá ros ál lan dó szín há zá nak lét re ho -
zá sa. A nyi tó ün nep sé get em lék al bum örö kí tet te
meg Sas Ede szer kesz té sé ben. Szig li ge ti Ede
em lé két más for má ban is ápol ták: min den esz -
ten dõ már ci u sá ban em lék ülé sen ér té kel ték
mun kás sá gát, a szín ház Szig li ge ti-nép szín mû vet
mu ta tott be, meg ko szo rúz ták a szü lõ há za fa lán
el he lye zett em lék táb lát, s ala pot hoz tak lét re egy
Szig li ge ti-szo bor fel ál lí tá sá ra.

A vá ros kép zõ mû vé sze ti éle té nek fel len dí té sét
is cé lul tûz ték ki, így már 1900. ok tó ber 24-én,
az új ke res ke del mi pa lo ta nagy ter mé ben nagy
si ke rû kép ki ál lí tást ren dez tek. Az iro dal mi te vé -
keny ség ser ken té sé re pá lyá za to kat ír tak ki: az
el sõt 1894-ben Csép lõ Pé ter nyer te Akunhal-
mokrejtelmei cí mû ar che o ló gi ai mun ká já val, a
má so di kat 1896-ban Ritoók Em ma (ér te ke zé sé -
nek cí me: Természettudományiirányaszép-
prózában). Anya gi se gít sé get sza vaz tak meg
Ady nak a Mégegyszer cí mû vers kö te te ki adá sá -
ra, s 1903-ban új ra se gélyt ka pott a tár sa ság tól.
Tá mo gat ták más he lyi szer zõk köny ve i nek ki -
adá sát is (Naményi La jos: A nagyváradi ma-
gyar színészet története és A nagyváradi
nyomdászat története, At. M. Marienescu: A
magyarnépnéveredete).

A Szig li ge ti Tár sa ság kez de mé nye zé se volt
Nagy vá rad vá ro si köz könyv tá rá nak lét re ho zá sa,
s en nek fel ügye le te az Ador ján Ár min el nök le te

alatt mû kö dõ könyv tár-bi zott ság ha tás kö ré be
tar to zott. A köz könyv tár, mely nek az I. vi lág há -
bo rú elõtt már 6000 kö te te volt, a vá ros há rom
ke rü le té ben nép könyv tá rat is lé te sí tett: az el sõt
Vá rad-Ve len cén 1897-ben, majd – sa ját könyv -
ál lo má nyá nak fo lya ma tos gya ra pí tá sa mel lett –
Új vá ro son, Ré ten is. Ké sõbb ez a nép könyv tár -
há ló zat ki ter jedt Bi har me gye 17 te le pü lé sé re.
Ezt a fá ra do zást a váradi sza bad kõ mû ve sek
Szent Lász ló pá ho lya is tá mo gat ta.

A tár sa ság fel ol va só ülé se ket tar tott Vá ra don,
ezek kö zül ki emel ke dett az 1898. au gusz tus
26-i, ahol a ma gyar szín ját szás cen te ná ri u má ról
em lé kez tek meg, az 1899. jú ni us 25-i, ame lyet
Pe tõ fi Sán dor ha lá lá nak 50. év for du ló ja, to váb -
bá az, ame lyet Vö rös mar ty Mi hály szü le té sé nek
cen te ná ri u ma al kal má ból ren dez tek. Mik száth
Kál mán ról is meg em lé kez tek 1910-ben, ha lá la
után. Több vi dé ki ki szál lá suk is volt. Rádl Ödön
1916. de cem ber 20-án hunyt el, a he lyé be Sas
Edét vá lasz tot ták el nök nek.

„Po é ták ma rad tunk mind a ha lá lig”

A XX. szá zad ele ji Nagy vá rad pezs gõ szel le mi
éle té nek sa já tos, kü lö nös vol tát mi sem szem lél -
te ti be szé de seb ben, mint az, hogy bár a kon zer -
va tív Rádl Ödön és a ra di ká lis Ady End re ál lan -
dó harc ban ál lot tak egy más sal, Rádlék még is tá -
mo gat ták a köl tõ el sõ váradi kö te té nek meg je le -
né sét. Ez köz vet le nül az után tör tént, hogy Ady
új ság írói te vé keny sé ge kez de tén ha mar ös  sze üt -
kö zés be ke rült a kon zer va tív fel fo gá sú el nök kel:
részt vett egy hír la pi vi tá ban, amely ben két új -
ság író tár sá val és ba rát já val, Biró La jos sal és
Nagy End ré vel együtt til ta ko zott Rádlnak Arégi-
ekésamodernek cí mû, a Tár sa ság 1900. már -
ci us 25-i ülé sén tar tott elõ adá sá ban ki fej tett né -
ze tei el len, ma guk ra vé ve vád ja it.

„Dob juk el a tol lat, nem sza bad ne künk ír ni.
Mél tat lan utó dok lé ha, ma gun kat is te ní tõn üres
fe jû Ti tán La cik va gyunk. Kor zó dal no kok,
kozmopolitáskodó nyeg lék, Rádl Ödön mond ta.
A nagytudású, a nagy te kin té lyû, a tisz te let re
mél tó Rádl Ödön. […] Mert szép do log, is te ni
gyö nyör lesz az utol só jó zan perc ben át gon dol -
ni, hogy sa ját szí vünk, éle tünk árán is esz mét
akar tunk le hel ni egy eszmétlen kor ba, célt akar -
tunk ad ni a cél ta lan ság nak, hal ha tat lan sá gért
har col tunk szá raz ke nyér mel lett: po é ták ma rad -
tunk mind a ha lá lig. Hogy a tö meg ész re sem
vett, aki meg ész re vett: meg rú gott ben nün ket –
fog-e fáj ni ak kor? Nem úgy él tünk, s nem an  nyit
tûr tünk mi el.” (Szabadság,1900. már ci us 29.)

| Szil ágyi Ala dár ös  sze ál lí tá sa

A Szent László páholy. A szabad kõmûvesek

támogatták a népkönyvtárakat
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1896-ban, egy fran ci á ul köz zé tett írá sá ban
hasz nál ja elõ ször Sigmund Fre ud a pszi cho a -
na lí zis ki fe je zést, 1900-ban lát nap vi lá got
egyik fõ mû ve, az Álomfejtés, 1904-ben pe -
dig a tévcselekményekkel fog lal ko zó köny ve,
Amindennapiéletpszichopatológiája. Fu tó -
tûz ként ter jed a ma freu diz mus nak ne ve zett lé -
lek elem zõ mód szer, sor ra ala kul nak elõbb Eu -
ró pá ban, de 1910-ben már az Egye sült Ál la -
mok ban is a pszi cho ana li ti kus tár sa sá gok,
1913-ban Bu da pes ten is lét re jön egy cso port
Ferenczi Sán dor ve ze té sé vel, akit elõ zõ év ben
be vá lasz tot tak a pszichoanalitikusok el mé le ti
és gya kor la ti te vé keny sé gé nek el len õr zé sé re
és a moz ga lom szer ve zé si kér dé se i nek meg ol -
dá sá ra lét re ho zott bi zott ság ba.

Az új mód szer iránt fo gé ko nyab bak kö zé az
írás tu dók tar toz tak, mert a ro man ti ka ide jén
kulcs sze re pet ját szó va ló ság–álom el len tét-
pár hu za mot ér de kes, mo dern tar ta lom mal töl -
töt te meg az zal, hogy az al ko tó fan tá zia mel -
lett az azt fe lül író, tu do má nyos mód sze rek kel
vég zett em be ri lé lek vizs gá la tot ál lí tot ta a kö -
zép pont ba.

A XX. szá zad el sõ fe lé nek ma gyar iro dal -
mát dön tõ mó don meg ha tá ro zó Nyugat el sõ
nem ze dé ke – Ady, Ba bits, Kosz to lá nyi, Ka rin -
thy – az el sõk közt épí ti be mû ve i be a pszi cho -
a na lí zis ered mé nye it. Ig no tus, a Nyugat el sõ
fõ szer kesz tõ je tag ja volt a Ferenczi Sán dor
pro fes  szor ve zet te pszi cho ana li ti kus cso port -
nak.

A freu diz mus for ra dal mi újí tá sa a tu da tos és
az ön tu dat lan ál la pot ban, min de nek elõtt az ál -
mok ban fel szín re tö rõ tu dat alat ti én ket tõs lé -
té nek fel is me ré se volt, ami azt is je len tet te,
hogy az em be ri sé get a kez de tek tõl fog va fog -
lal koz ta tó ál mok je len té se és je len tõ sé ge egé -
szen új di men zi ó kat ka pott. El hí re sült Ka rin -
thy parodisztikus meg fo gal ma zá sa mind er rõl:
„Ál mom ban két macs ka vol tam, és ját szot tam
egy más sal.” De elõ ször ta lán Ady End re
1907-es Vérésarany kö te té nek sej tel me sen
bor zon ga tó, AHalálrokona cí mû nyi tó cik lu -
sá ban je le nik meg ilyen té má jú vers: „Az a kis -
fiú jár el hoz zám / Mos ta ná ban, ne vet ve, hol -

tan, / Aki vol tam. // Édes kö lyök: be teg, me -
ren gõ, / Kö rül len gi s bab rál ja lá gyan / Sze -
gény ágyam. // Vé nü lõ ar com né zi, né zi /
Cso dál va s kön  nyét ej ti egy re / A sze mem re.
// S én gyer mek ként éb re dek sír va / Száz szor
is egy ba bo nás éjen / Úgy, mint ré gen.” (Egy
ismerõs kisfiú) E vers hor doz za a ké sõb bi
ked velt té mát, a fi a ta labb ko ri én nel va ló
szem be sü lést, il let ve lát szat és va ló ság ket tõs -
sé gét, mely Ba bits írá sa i ban mes ter fo kon je le -
nik meg.

Ba bits Mi hály 1908-ban ki adott Levelek
Irisz koszorújából cí mû kö te té ben két pár -
vers, a Theosophikusénekek és a Strófáka
wartburgidalnokversenybõl is kap cso ló dik a
té má hoz, ér de kes sé gük, hogy a szer zõ ugyan -
azt a té mát két el len té tes szem szög bõl lát tat ja,
de nem dönt egyik mel lett sem, az ol va só ra
bíz va az eset le ges dön tést. A Theosophikus
énekekben a ke resz tény és az in dus hit vi lág
túl vi lág ké pe sze re pel, a Strófák…pe dig a kö -
zép ko ri tru ba dúr köl té szet két fé le sze re lem áb -
rá zo lá sa: Wolf ram von Eschenbach a tá vol ról
imá dás, Tannhäuser pe dig a for ró ero ti ka hí -
ve. A kö tet ben más ver sek is a freu diz mus ha -
tá sá ról árul kod nak: a Golgotai csárda ar ról
szól, ho gyan ve tik ki koc kán a ró mai ka to nák

Ba bits Mi hály

NÁdPÁLCA NéLKüL

„Álmomban két
macska voltam…”
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a ke reszt re fe szí tés után a ha lott kön tö sét. Kü -
lön ér té ke, hogy a mé lyen hí võ ka to li kus Ba -
bits nem csak meg je lö li a cím után: „Egy is -
mert pas sió-ének dal la má ra”, de hi te nem el -
len zi ér tel mé nek és meg gyõ zõ dé sé nek, hogy
ki mond ja: min den je len ség nek van szí ne és fo -
nák ja.

Ké sõbb Ba bits köl té sze té ben hát tér be szo -
rul ugyan a lát szat és a va ló ság pár hu za mos lé -
te zé se, pró zá i ban vi szont egy re na gyobb sze -
re pet kap. El be szé lé sei kö zül a Novella az
emberihúsróléscsontról cí mû ar ra épül, mi -
vé lesz a fõ hõs Lovagh éle te, ami kor vá rat la -
nul „rönt gen sze me” lesz, va gyis a tet sze tõs
kül sõ mö gött csak a lé nye get, a tes tet tar tó
cson to za tot lát ja. Az el sõ ese tet, egy ope ra -
elõ adás ba lett-je le ne té nek ha lál tánc cá vál to zá -
sát még meg pró bál ja hu mo ro san fel fog ni, de
a je len ség ma kacs ki tar tá sa egy re nyo masz -
tób bá vá lik, a te tõ pon tot a rég óhaj tott sze rel -
mi légy ott be tel je sü lé sé nek el ma ra dá sa je len ti:
„Sa rol ta a tü kö rig lép ke dett a fény fo lyó ban és
le bon tot ta a ha ját. Az tán ka cé ran rá ne ve tett
Lovaghra. Le eresz tet te szép hím zett in gét és
ki lé pett be lõ le. S eb ben a pil la nat ban egy csúf,
szür ke, szög le tes csont váz je lent meg a kály ha
vér vö rös fé nyé ben.”

Az álom és va ló ság, a tu dat és a tu dat alat ti
ös  sze mo só dá sá nak csúcs tel je sít mé nye az
1913-ban meg je lent kis re gény, Agólyakalifa.
Ba bits a cím mel fél re ért he tet len né te szi a kap -
cso ló dást Wilhelm Hauff hí res me sé jé hez, a va -
rázs ital lal gó lyá vá vál to zott, de a vis  sza vál to zás
jel sza vát el fe lej tõ ka li fa és nagy ve zír tör té ne té -
hez. A kap cso ló dást Ba bits meg told ja még egy
„lé pés sel”: Hauffnál a va rázs szó a Mutabor, a
kis re gény fõ hõs ét pe dig Tábory Elem ér nek
hív ják. A tör té net Elem ér gye rek ko rá ban kez -
dõ dik egy álom mal, ami az tán to vább kí sé ri, és
egy adott pon ton már nem tud ja, me lyik vi lág

az iga zi. Az ös  sze mo só dást se gí ti, hogy a tu -
dat alat ti ma kacs fel buk ka ná sát Elem ér tu da to -
san meg is fo gal maz za a ma ga (az ol va só) szá -
má ra: „Most már tisz tán lát tam, mi lyen sza -
bott, ki játsz ha tat lan tör vé nyei van nak en nek az
álom já ték nak, me lyek a ter mé sze ti tör vé nyek
pon tos ös  sze füg gé se i re em lé kez tet nek. Ek kor
fo gam zott meg ben nem elõ ször az a misz ti kus -
nak lát szó gon do lat, hogy ha a személyiség -
meg oszlás tü ne mé nye i nél egy test ben két lé lek
la kik, ad dig az én ese tem ben az én egy lel kem
két kü lön bö zõ test ben él és la ko zik fel vált va.
(…) Mi kor a díj nok em lé ke el len har co lok, ak -
kor vol ta képp ennenmagam el len har co lok, az
én rossz énem el len. (…) De az én rossz énem -
nek tes te is van. (…) Va ló ban, egy ál ta lán sem -
mi ben sem fizikaibb Elem ér éle te, mint a díj no -
ké. Mért tart son te hát igényt Elem ér test re, és
a díj nok nem?” A kér dés csak rész ben kap vá -
laszt a kis re gény ka tar ti kus be fe je zé sé ben, ami -
hez sok ban ha son lít, vagy akár azo nos -
nak is mond hat nám azt, amit a pszi -
cho a na lí zis bugy ra it a leg tel je seb ben

Ba bits Mi hály

és Ady Endre

Ka rin thy Fri gyes
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be já ró Jó zsef At ti la Amitszívedberej-
tesz cí mû, Fre ud 80. szü le tés nap já ra
írott 1936-os ver sé nek kez dõ és zá ró

sza ka szá ban el mond: „Amit szí ved be rej tesz, /
sze med nek tárd ki azt; /amit sze med del sej -
tesz, /szíveddel várd ki azt. (…) Amit sze med -
del sej tesz, / ke zed del fogd meg azt. / Akit szí -
ved be rej tesz, / öld, vagy csó kold meg azt!”

„Már túl jár tam éle tem fe lén, ami kor egy
sze les, ta va szi na pon eszem be ju tott Es ti Kor -
nél. El ha tá roz tam, meg lá to ga tom, s föl újí tom
ve le ré gi ba rát sá gun kat. Tíz éve nem érint kez -
tünk ak kor. Hogy mi tör tént kö zöt tünk? Is ten
tud ja. Nem ha ra gud tunk mi egy más ra. Leg -
alább is nem úgy, mint a töb bi em be rek. De
mi u tán el múl tam har minc éves, ter hem re kez -
dett len ni. Sér tett a lé ha sá ga. Un tam ódi va tú,
ma gas-nyi tott gal lér ja it, vé kony-sár ga nyak -
ken dõ it, és vas tag-zöld szó já té ka it is. Fá rasz -
tott az ere de ti es ke dé se. Ál lan dó an ki sebb-na -
gyobb bot rá nyok ba ke vert. (…) At tól tar tot -
tam, hogy eset leg ve szé lyez te ti az én ko moly -
sá gom is. Egy szót se szól tam ne ki. Még is –
be val lom – ne megy szer pi rul tam mi at ta. Õ
ma ga ha son ló an le he tett én ve lem. Be lül, a lel -
ke mé lyén, va ló szí nû leg le né zett, hogy öt le te -
it nem mél tá nyo lom an  nyi ra, amen  nyi re meg -
ér de mel nék. Ta lán meg is ve tett. Nyárs pol gár -
nak tar tott, mert elõ jegy zé si nap tárt vá sá rol -
tam, na pon ta dol goz tam, s be le he lyez ked tem
a tár sa dal mi köz szo kás ok ba. Egy íz ben sze -
mem re lob ban tot ta, hogy el fe lej tet tem fi a tal -
sá go mat. Hát eb ben le he tett né mi igaz ság. De
ez az élet rend je. Min den ki ezt te szi.” Ha té te -
le sen nem is te szi min den ki ugyan ezt, amit
Kosz to lá nyi de zsõ tesz Es ti Kor nél nak ne -
ve zett egy ko ri én jé vel va ló új ra ta lál ko zá sai so -
rán, de Ka rin thy Fri gyes, aki vel ba rát sá guk
gyö ke re a ser dü lõ kor ból épp ki lé põ éve i kig
nyú lik, meg te szi. Nem az Es ti Kor nél mel lett
ál lan dó an je len lé võ Kanicky bõ ré ben, ha nem
sa ját mû ben, a Találkozásegyfiatalemberrel
cí mû, meg ren dí tõ el be szé lé sé ben.

Kosz to lá nyi ti zen nyolc da rab ból ál ló tör té -
net fü zér ben idé zi fel élet be in du ló ön ma gát és
a hoz zá leg kö ze lebb ál ló kat, Ka rin thy egyet len
no vel lá ban. „Za var tan hall gat tam. Az tán el -
szé  gyell tem ma gam. Ne vet sé ges. Egy ti zen -
nyolc éves fi a tal em ber! A ta lál ko zás kü lö nös,
de fel kell hogy ta lál jam ma gam. El fo gu lat lan
le szek. Örül jön, hogy al kal ma volt meg lát ni
en gem.” De öröm rõl nem lesz szó, mert ami -
kor vég re be szél ni kezd, a fi a tal em ber sor ra
szá mon ké ri a ka masz ál mo kat. Sem mit sem
si ke rült meg va ló sí ta ni, il let ve sem mit sem úgy,
mint az ere de ti el kép ze lé sek ben. A min den na -

pi élet, a meg él he té si gon dok meg al ku vást
hal moz tak meg al ku vás ra. A már be fu tott író
szá nal mas ma gya ráz ko dá sok ra kény sze rül, a
fi a tal em ber pe dig csa ló dot tan hagy ja ma gá ra,
de bú csú zó ul még meg for dít ja a ta lál ko zás ele -
jén hasz nált ki ok ta tó han got: „– Em lé kezz rá,
hogy egy szer még, utol já ra, ta lál koz tál
velem… És ha van még ben ned va la mi be lõ -
lem, mártsd tol la dat a le nyug vó nap tü zé be, s
írd meg nekik… írd meg ezt a találkozást… és
írd meg ne kik, hogy hagy ta lak el, és hogy tûn -
tem el, be lé ol vad va az al ko nyo dó ég be, if jan,
szé pen és vég te le nül sza ba don, hogy ne lás sa -
lak többé… Eze ket na gyon mes  szi rõl hal lot -
tam már, és a kar csú alak vé ko nyo dott, el folyt,
fel emel ke dett. Még néz tem, azt hi szem, hogy
lá tom, de az tán rá jöt tem, hogy a vö rös égen
egy vé kony fel hõ le beg csak .” A lí rai so ro kat
Ka rin thy iro ni kus-ha nyag ra for dít ja a no vel la
zá ró so ra i ban, fel te he tõ leg azért, hogy ne fáj -
jon an  nyi ra a meg idé zett szem be sü lés. „– A
té ma szép – mond tam ma gam ban fel vi dul va.
– Vers nek ki csit hos  szú vol na. De egy no vel lát
le het be lõ le csi nál ni. Rö vi den, sza ti ri ku san.
Ma úgy is kedd van, szál lí ta nom il lik va la mit.
Pa pírt kér tem, és rö vid ha bo zás után le ír tam a
cí met: »Találkozás egy fiatalemberrel«… És
csak tom pán fájt már a seb.”

Kosz to lá nyi vi szont Es ti Kor nélt meg aján -
dé koz za még egy vers sel is, köl tõi hit val lá sá -
nak egyik gyöngy sze mé vel. A Szép iro dal mi
Ki adó 1966-os EstiKornél kö te té nek utó sza -
vá ban idé zi Rónay György is az EstiKornél
éneke né hány, a Ka rin thy -el be szé lés be fe je zõ
gon do la tá ra em lé kez te tõ so rát – „ó hõs, kit a
ha lál-arc / ré mé tõl el föd egy víg / álarc…”
Sze ret ném ezt a ta lá ló idé ze tet meg tol da ni a
ha lá lá hoz kar nyúj tás nyi ra ke rü lõ Kosz to lá nyi -
nak a ver sét tar tó két pil lé ré vel is: „Az éle ten,
a szin ten, / a fény be kell kerengni, / légy mint
a min den, / te sem mi” – ír ja a má so dik sza -
kasz ban, az utol só ban pe dig: „Menj mély fö lé
de reng ni, / bur kol va, ját szi szín ben, / légy
mint a sem mi, / te min den.”

| Mol nár Ju dit

Kosz to lá nyi De zsõ

Ø
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A hang ver seny es ten köz re mû kö dött a nagy -
vá ra di fil har mó nia ze ne- és ének ka ra, va la mint a
deb re ce ni Ko dály Kó rus. A kon cert ven dég kar -
mes te re Pad Zol tán (Deb re cen) volt. A be ta ní tás -
ban köz re mû kö dött Lászlóffy Zsolt kar igaz ga tó.
Az ese mé nyen két szó lis ta, Sze re lem Csil la
(szop rán, Deb re cen) és Nicolae Bejan (te nor,
Nagy vá rad) lé pett fel.

A Krisztus ora tó ri um Liszt leg na gyobb sza bá -
sú, ró mai al ko tó pe ri ó du sá nak leg jel lem zõbb mû -
ve. Kom po zí ci ó já ban fel fe dez he tõ a wei mari
nagy ro man ti kus stí lus és a ké sei Liszt asz ke tiz -
mus sá sû rû sö dött ze nei nyel ve ze te, akár a fi a tal -
ko ri né pi es, pasztorális hang vé tel re, akár az imp -
res  szi o niz must elõ le ge zõ stí lu sá ra gon do lunk. A
gre go ri án dal la mok a tel jes mû vet ös  sze tar tó jel -
le get ké pez nek. A mû I. ré sze Krisz tus szü le té sé -
nek bib li kus tör té ne tét idé zi. A ze ne kar ra kom -
po nált 1. szám az egész mû leg szebb, leg exp resz -
 szí vebb té te le. Két rész bõl áll: a sej tel mes han gu -
la tú Andante sostenuto be ve ze té sé bõl és a
Roratecoelibõl (Har ma toz za tok, égi ma ga sok),
ahol még meg szó lal a Hal le lu ja me ló di á ja is. A 2.
szám, a Pastorale és Annunciáció (Luk ács
2,10–14) mo no lóg ja kez det ben kí sé ret nél kül,
sza ba don re ci tá ló gre go ri án az An ge lus
antifonából (ke ret vers, a li tur gi á ban a zsol tá ro kat

köz re fo gó és ezek kel azo nos hang ne mû ének). A
3. szám cí me Stabat mater speciosa (Áll az
anya imád koz ván), ezt or go na kí sé ret tel a nõi kar
szó lal tat ja meg. For mai váz la ta a kö vet ke zõ: 1.
Ki az, aki nem örül?; 2. Lát ja ked ves szü lött jét;
3. A kis Krisz tus a já szol ban; 4. Az anya a sze re -
tet kút fe je; 5. Szü löt ted az ég hû sé ges aján dé ka;
6. Tedd, hogy együtt örül jek ne ked; 7. Ki vált sá -
gos szü zek szü ze; 8. Add, hogy vi gyáz zak szü löt -
tem re (a szö veg As si si Szent Fe renc Virágoskert
cí mû ver sé nek szö ve gé re épült).

A 4. szám cí me: Pásztorokjászolánál. A rész
két té má jú: né pi es han gú be ve ze tés után pasz to -
rá lis me ló dia hang zik el, a zá ró rész pe dig a há -
rom ki rá lyok tör té ne tét tar tal maz za (Má té
5,3–10). A nap ke le ti böl csek vo nu lá sát fes tõ ze -
ne moz gal mas in du ló jel le gû, ugyan ak kor meg -
szó lal az An ge lus dal la ma is. Fel is mer he tõ itt is a
ver bun kos, ma gya ros jel leg.

A kon cert má so dik fe lé ben Ver di Négyszent
éneke (1889) csen dült fel. A négy önál ló ének -
ka ri al ko tást tar tal ma zó mû Palestrina és Mar -
cello ha tá sát is mu tat ja. Az I., az AveMaria a
cappella (kí sé ret nél kü li ve gyes ka ri rész). „Rej té -
lyes ská la négy szó lam ra har mo ni zál va” – a szer -
zõ sza va i val. A II. a Stabatmaterdolorosa (Áll
az anya ke ser vé ben) ve gyes kar ra és ze ne kar ra
írt rész; fáj dal mas han gu la tú drá mai és lí rai ele -
mek ke ve red nek ben ne. A III. a Laudi alla
VergineMaria (Min den di csér je Szûz Má ri át), a
cappella nõi kar ad ja elõ. A rész Dan te Isteni
színjátékából idéz (a Paradicsom rész utol só
éne ke). A IV., a TeDeum (Té ged, Is ten, di csé -
rünk) ha gyo má nyos gre go ri án dal lam ra ala pul.

A Pad Zol tán ve zet te ze ne- és ének kar igen si -
ke re sen mu tat ko zott be. Át élt és szug gesz tív,
ízig-vé rig rit mi kus és min den rész le té ben ki fe je zõ
volt az elõ adás. Az együt tes ki tû nõ en va ló sí tot ta
meg a kar mes ter el kép ze lé se it. A mu zsi ka áhí ta -
tot te rem tett. A kar mes ter mes te ri irá nyí tá sa kez -
det tõl fog ja ün ne pi han gu la tot va rá zsolt, rá fi gyel -
tet vén a hang zás szép sé gé re, ne mes sé gé re. A
szó lis ták is igen meg ra ga dó tel je sít ményt nyúj tot -
tak. Az el sõ rész ben Sze re lem Csil la ki vé te le sen
szép szop rán ja hoz ta kö zel a mu zsi ka ki fe jez te
ér ze lem vi lá got. Szó la mát ki egé szí tet te Nicolae
Be jan te nor ja. Je len tõs sze re pet ját szott Lász -
lóffy Zsolt kar igaz ga tó – mû vé szi el kép ze lé sét bi -
zo nyí tó – be ta ní tó mun ká ja. A hall ga tó ság szûn -
ni nem aka ró taps sal ju tal maz ta a ki vé te les tel je -
sít ményt.

| Tuduka Osz kár

Liszt Ferenc Krisztus oratóriumának I. része
hangzott el országos bemutatóként tavaly
december 19-én a nagyváradi filharmónia
hangversenytermében. A háromrészes
oratórium (1862–1866) I. tétele,
a Karácsonyi oratórium csendült fel.

Országos bemutató
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zon a má ju si reg ge len, mi kor nyi kor gó
ke re kek kel be vo nul tak a cir ku szi ko -

csik, sen ki sem sej tet te, hogy az
Amar Cir kusz meg je le né se fe ne -
kes tül fog ja fel for dí ta ni az

Arany sár kány egy né mely ven dé gé nek éle tét.
A kis park har mat ver te fá in ál mo san nyúj tóz -
tak a ri gók, benn a kony há ban Nénnyuka ké -
szü lõ dött a zöld ség pu co lás hoz, kinn az Arany -
sár kány elõtt Pu szi úr ven dég lõ si mi nõ sé gé ben
épp az az na pi hí re ket tár gyal ta meg Szeredi
bá csi val, az öreg min de nes sel. Szeredi bá csi
min den reg gel egy po hár pap ra mor gó val in dí -
tot ta a na pot Pu szi úr nál, cse ré be sep rû jé vel
lel ke sen pas kol ta az ut cán a port vagy fél órá -
ig, az tán be ült meg pi hen ni egy kis fröccs re.
Bor sos elv társ szol gá la ti Po be dá ja ép pen elõ -
állt, a so fõr, Cse ri Bé la pá rat tö rölt még a ma -
ku lát lan szél vé dõn, majd új ság ja mö gül el mé -
lyül ten fi gyel te a sür gés-for gást a kis té ren.

Az Arany sár kány ban las san gyü le ke zõ ven -
dé gek ér dek lõd ve néz ték a cir ku szo sok sá tor -
ve rés ét, majd egy ki fo gás ta lan ele gan ci á val öl -
tö zött úri em ber, monsieur Amar, a cir kusz tu -
laj do no sa lé pett be, és ékes fran cia nyel ven
afe lõl ér dek lõ dött Pu szi úr nál, mer re ta lál ja a
vá ros elöl já ró ját, in té zen dõ az ilyen kor szo ká -
sos en ge délyt. Ha va la ki azt gon dol ná, Pu szi úr
szá má ra bár mi lyen gon dot oko zott Gal lia nyel -
ve, elég csak ar ra em lé kez ni, mi lyen gon dos -
ság gal ne vel te a meg bol do gult Pa pa az egyet -
len fi át, mint ál do zott ki sebb va gyont ar ra,
hogy nya ran ta min dig más or szág nyel vét, szo -
ká sa it is mer je meg.

Dél re járt az idõ, mi re Pu szi úr a te mér dek
in for má ci ó tól kis sé zú gó fej jel ka ron fog ta a
lel ke sen ka rat  tyo ló monsieur Amart, és el ka la -
u zol ta Bor sos elv társ iro dá já hoz, ahol a fris sen
fodrászolt tit kár nõ be je len tet te õket a fõ elv -
társ nál. Bor sos elv társ nak jó nap ja volt, ked -
venc fo ci csa pa ta be ju tott a dön tõ be, és két
nap ja el múlt a gyo mor égé se, ezért nagy lel kû -
en meg ad ta az en ge délyt, hogy monsieur
Amar cir ku sza egy hó na pon át szó ra koz tas sa
a mun kás osz tály tag ja it. A di rek tor per gõ
nyelv vel em le get te Bor sos elv társ „zséné rozi -
téját”, és sû rû meg haj lá sok kö ze pet te át nyúj -
tott szá má ra egy cso kor tisz te let je gyet az el sõ
es ti elõ adás ra.

Bor sos elv társ a cir kusz tisz te le té re új nyak -
ken dõt kö tött és le vág ta a kör me it, fe le sé ge
ha ját seb té ben csi nos konty ba fé sül te a fod -

rász szö vet ke zet leg ügye sebb fod rász nõ je,
egye dül Mar git ka, Bor sos elv társ egyet len le á -
nya volt dur cás, mert es té re mo zi ba ké szült a
ba rát nõ jé vel, az tán most ez a hü lye cir kusz!
Ám mér ge csak ad dig tar tott, amíg meg nem
pil lan tot ta a tra pé zon ele gán san len gõ lég tor -
nászt.

Eugén Ducati ap ja a mes  szi Ele fánt csont -
part ról ér ke zett Pá rizs ba, fe ke tébb volt a leg sö -
té tebb ében nél, de ab szo lút hal lás sal szü le tett,
és rö vi de sen egy kis bár ban zon go rá zott, a Rue
Ti vo lin, két sa rok nyi ra a Moulin Rouge-tól. Ha -
ma ro san kis fia szü le tett egy fél vér lány tól, de
az új don sült anya egy nap úgy dön tött, in kább
Mar seille -ben pró bál sze ren csét, és le lé pett. A
kis Eugén alig öt esz ten dõs volt, mi kor
monsieur Amar cir ku szá hoz csa pó dott, és ka -
ma toz tat va rend kí vü li ügyes sé gét és bá tor sá -
gát, vé gig jár va a cir kusz rang lét rá ját, ak ro ba ta -
ként bû völ te el a nagy ér de mût. A Nagy Ducati,
ahogy ne ve a pla ká ton sze re pelt, majd egy mé -
ter ki lenc ven cen tis kar csú tes tén ki dol go zott
iz mok ug rál tak, szép vo na lú fe jén ten ger nyi
ap ró csi ga fürt, dús aj ka él ve teg, any já tól örö -
költ lágy te kin te te és vil lo gó mo so lya hó dí tott.
Fe szes, ezüst szín tri kó ja ki emel te iz mai já té kát,
s nem ha gyott két sé get afe lõl, hogy a ter mé -
szet bõ ven el lát ta fér fi úi ékes ség gel.

Csak egy pil la nat volt, egy rá cso dál ko zás ott
a ma nézs iz zadt ság sza gú mi li õ jé ben, ami kor
elõ adás után Bor sos elv társ csa lá dos tul gra tu -
lált a szé dí tõ mu tat vá nyok hoz. Bor sos elvtárs -
né tág ra nyílt szem mel le gel tet te te kin te tét a
pas  szen tos tri kón, és ap ró só hajt nyo mott el
ma gá ban Bor sos elv társ ki sebb gö rög din  nye
mé re tû ha sá ra gon dol va. Mar git ka ki szá rad ni
érez te tor kát, ami kor elõt te állt ez a cso dá la tos
fe ke te gö rög szo bor fu ra fer de sze mé vel, ró -
zsa szín mar ká ba zár va az õ ke zét. Mi lyen kü lö -
nös, kun co gott ma gá ban Mar git ka, el né ze get -
ve a fa héj szín kör mö ket, va jon min de nütt ilyen
fe ke te?

Nem, nem volt min de nütt fe ke te, és ezt Mar -
 git ka rö vi de sen meg ta pasz tal ta. Ele in te Pu szi
úr nál ta lál koz tak, az Arany sár kány ban, lé vén õ
tol má csa a fi a tal szí vek nek. Néz ték egy mást a
Bam bi fö lött ös  sze ha jol va, és Mar git ka azt érez -
te, õ so se volt még ilyen sze rel mes. Nem, még
ak kor sem, mi kor a szom széd Pis tát kí ván csi -
ság ból been ged te ma gá hoz pár es te.

– Qu el le est votre nom, ma belle? – sut tog -
ta sze rel me sen a fiú.

|lektûr

Jenci, a hintás szerecseny
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– Hogy mi a ne ve? – né zett Eugén vér eres
sze mé be Pu szi úr. – Hát Mar git.

Az bol do gan fel ka ca gott:
– Máhhhgittt! – har sog ta fe hér fo ga in ro -

pog tat va a hang ta lan r-eket, és két ke zé be fog -
va a lány ke zét, szen ve dé lye sen meg csó kol ta.

– És ne ki, ne ki mi a ne ve, Pu szi úr? – tu da -
kol ta Mar git ka csil lo gó szem mel, mi u tán ki sza -
ba dí tot ta a ke zét. 

– Eugén – íz lel get te Pu szi úr a szo kat lan
hang zá sú szót iz za dó fe jét va kar gat va, mi re
Nénnyuka meg szó lalt a kony ha aj ta já ban:

– Jen ci lesz az, lel kem. Az szép név.
Köz ben tom bolt a nyár ba haj ló má jus, sze re -

lem tõl nyög tek a bok rok a kis té ren, és Mar git -
ka ha ma ro san meg fe led ke zett a mo zi ról. A
for ró dél elõt tö ket a kö ze li stran don töl töt ték,
és Mar git ka szû kü lõ pu pil lá val néz te, amint
Jen ci ap ró, for más fe ne ke ví gan fic kán do zik a
fecs ke alatt, mi kor fe jest ug rik a me den cé be.

– Na, a hin tás Jen ci, a szerecseny, jól fel csi -
nál ta Bor sos elv társ lá nyát! – mond ták a vá ros -
ban, ami kor Mar git ka a nyílt ut cán le hány ta a
sa ját lá bát. Bor sos elv társ li lu ló fej jel olyat or dí -
tott az iro dá ban, mint egy ber ber orosz lán. A
tit kár nõ re meg ve csuk ta rá az aj tót, és ké sõbb
meg es kü dött Nénnyukának, hogy csak egy szer
hal lot ta így ki a bál ni a fõ nö két, ami kor az a
Bugyi király jó vol tá ból bõ rönd nyi fe hér ne mût
ta lált az asz ta lán.

– Most mi lesz? – tö röl te meg iz za dó ar cát
Bor sos elv társ, és Man ci ká val szó da bi kar bó nát
ho za tott, mert ki újult a gyo mor fá já sa.

– Mi len ne? Ha fel csi nál ta, el ve szi, és kész!
– csa pott az asz tal ra Pu szi úr, és Bor sos elv társ
fel jaj dult. Fel jaj dult és el kép zel te, mint lesz ég -
re szó ló bot rány a párt ban, mint vá dol ják meg
nyu ga ti el haj lás sal, és mint vég zi im pe ri a lis ta
ügy nök ként egy mun ka tá bor ban az is ten há ta
mö gött. Ta lán ép pen Szi bé ri á ban.

– Elv társ, ta lál junk ki va la mit! – né zett köny -
 nyes szem mel Pu szi úr ra, és es té re ös  sze ült a
ve zér kar az Arany sár kány ban. Ott volt min -
den ki, aki nek a sza va szá mít, és még is Nény -
nyuka volt, aki meg ta lál ta a meg ol dást.

– Te gyük fel – néz te mo so ga tás tól elformát -
la nodott uj ja it Nénnyuka –, hogy a hin tás Jen -
ci nek rab szol ga volt a ked ves nagy pa pá ja Af ri -
ká ból.

– Igen? – né zett éle dõ re mén  nyel Bor sos
elv társ az öreg sza kács né csu pa ránc ar cá ba.

– Ak kor a Mar git ka és Jen ci elv társ há zas sá -
ga fel ér egy fel sza ba dí tás sal – fe jez te be mon -
da ni va ló ját Nénnyuka, és új ra töl töt te az üres
po ha ra kat.

Egy év múl tán, ami kor csokibõrû uno ká já -
nak cso dá já ra jár tak a vá ros ban, Bor sos elv társ
szép ki tün te tés ben ré sze sült, a Ha za Leg böl -
csebb Fia gra tu lált ne ki a meg ha tó és szo kat lan
gesz tus hoz, mely nek so rán há zas ság gal pe csé -
tel ték meg két, so ká ig el nyo más alatt élõ nép
ba rát sá gát.

– Ezt csi nál ják utá nunk a re ak ci ós, im pe ri a -
lis ta ban dák! – mond ta el is me rõ mo sol  lyal a
Ve zér, és a hát tér bõl fel zú gott a taps.

| Szil ágyi Perjési Ka ta lin
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Pöszi várja a tavaszt
|gyereksarok

Sziasztok,gyerekek!
Nemtudom,hogymiavéleményetekerrõlatélrõl,

de én határozottan állítom, hogy havasabb, de azért
napsütésbengazdagabbteletterveztem.Sajnosazidõ-
járástnemtudombefolyásolni(pedignéhajólenne),de
mostmármégisaztmondom,hogyinkábbjöhetneata-
vasz,mintsemhogymégahúsvétinyusziisfagyottba-
juszkávalérkezzenhozzánk.Mostmárvirágokatszeret-
néklátni,talánatavaszérkezésévelamegfázásbóliski-
gyógyulok végre. Addig is elhoztam nektek, amiket
mostanábanolvasgattam.Olvassátoktiisszeretettel!

1. Fél be hajt juk a
négy zet ala kú pa pírt,
majd ki nyit juk.

2. A két fel sõ csú -
csot a fe le zõ vo na lig le -
hajt juk.

3. Az al só részt hajt -
suk fel a két fül al já ig.

4. A for ma mind két
szé lét hajt suk be a kö -
zép vo na lig.

5. Kész az ülõ ci ca
tes te.

6. Ké szí tünk egy
ugyan olyan for mát,
mint a ci ca tes te,
(1–5.) majd meg for dít -
juk, és fej te tõ re ál lít -
juk.

7. Fel hajt juk az al só
csú csot, ez lesz a ci ca
fe je.

8. Há tul ra ra gaszt -
juk az elõ zõ leg ki vá -
gott far kat.

Ez után kö vet kez het
a dí szí tés: meg raj zol juk
a ci ca „ar cát”, a csík ja -
it. Eset leg kis mas nit is
ra gaszt ha tunk a nya -
ká ba.
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gy öreg as  szony jó ba rát ság -
ban élt a szom széd fi a tal asz -
 szon  nyal, akit egy es te az
anyó sa meg vá dolt, hogy
húst lo pott tõ le, és nyom -

ban el is ker get te a há zá ból.
– Ho vá men nél, te sze ren csét len? –

kér dez te az öreg as  szony. – Majd én el -
in té zem, hogy az anyó sod vis  sza fo -
gad jon.

Ma rék szal mát hú zott ki a ka zal ból,
át ment ve le a fi a tal as  szony anyó sá -
hoz.

– A ku tyá im ös  sze ma ra kod tak va la -
mi lo pott hú son – mond ta. – Sze ret -
nék vin ni egy kis tü zet, hogy a tûz vi -
lá gá nál jól el ver jem õket.

Az anyós, ezt meg hall va, azon nal
szol gát sza laj tott a me nye után, vis  sza -
hív ta a há zá ba. Az egy sze rû öreg asz -
 szony nem volt va la mi ékes szó ló, és
nem te kint he tõ a bé kí tés szo kott mód -
já nak az sem, ha ma rék szal má val
men nek a szom széd ba tü zet kér ni, de
ha az em ber he lyes dol got cse lek szik,
an nak meg lesz a gyü möl cse.

Találós
kérdések

gyereksarok|
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TóTH ÁGNES

Kerek perec
Sütik a friss perecet,
kacskaringós kereket.
Sós, ropogós a bundája,
szimatol a pék kutyája.
El is csen egy perecet,
kacskaringós kereket.
Hiába old kereket,
elfogják a gyerekek,
de már késõ,
megette a perecet,
örömében hosszú farka
perec formán tekereg.

Az okos öregasszony

Ugrik, pedig lába nincsen,

Röpül, pedig szárnya sincsen,

mindig pufók, kerek arca

piros, sárga, kék vagy tarka.

Mi az?

TTTTTTTTTTTTTTTT

Száz foga van, mégsem rág,

fejed búbján rendet vág.

TTTTTTTTTTTTTTTT

Melyik állat kiabálja folyton a saját nevét?

(labda)

(fésû)

(kakukk)

2014. február|Biharország|41



|életmód

– Általában hogyan reagálnak a szülõk,
amikor megtudják, hogy gyermekük szerel-
mes?

– Saj nos a leg több szü lõ in kább szo rong va,
mint sem bol do gan gon dol ar ra, hogy gyer me -
két el ta lál ta Ámor nyi la, ugyan is nem tud ják ke -
zel ni ezt a tényt, el fo gad ni, hogy a sze re lem ter -
mé sze tes ér zés, amely ser dü lõ kor ban már bár -
mi kor je lent kez het. Eb bõl az tán konf lik tu sok
adód hat nak a szü lõ és gyer me ke kö zött, a fél re -
ér té sek pe dig so sem ve zet nek jó ra.

–Mittegyenaszülõakonfliktusokelkerü-
léseérdekében?

– Ar ra kell tö re ked ni el sõ sor ban, hogy a szü -
lõ meg ért se, a ser dü lés ter mé sze tes fo lya mat,
ami nek nor má lis ve le já ró ja a sze re lem. Fon tos
tu do má sul ven nie, hogy a ser dü lõ kor a leg több
vál to zás sal já ró élet sza kasz, amit a ka masz nak
bi zony nem egy sze rû meg él nie, hi szen meg vál -
to zik a kül se je, a sze mé lyi sé ge. Et tõl nem kell
meg ijed ni, hi szen gyer me kük alap ja i ban ugyan -
az ma rad, füg get le nül at tól, hogy más képp vi sel -
ke dik eb ben az élet sza kasz ban. A fi a tal nak érez -
nie kell, hogy szü lei tá mo gat ják, hogy min dent
el mond hat ne kik, hogy meg bíz hat ben nük. Fon -
tos le gyõz ni a gát lá so kat, és õszin tén be szél ni a
ka mas  szal, bár mi lyen kér dés rõl le gyen is szó.

–Hogyansegíthetiaszülõgyermekétaser-
dülõkorban?

– A leg fon to sabb, hogy a ser dü lõ ko ri vál to zá -
sok ról, köz tük a sze re lem ér zé sé rõl is mer jünk
nyíl tan be szél ni gyer me künk kel. A fi a tal nak eb -
ben az idõ szak ban sok in for má ci ó ra, út mu ta tás -
ra van szük sé ge, el kell ne ki mon da ni, hogy a
vál to zá sok az élet ter mé sze tes fo lya ma tá hoz tar -
toz nak, és azt jel zik, hogy las san nõ vé, fér fi vá
cse pe re dik, ami re igen is büsz ke le het. A fi a tal
eb ben az élet kor ban kezd önál ló sod ni, fon tos,
hogy a szü lõ se gít se ezt a fo lya ma tot, nem sza -
bad ma gunk hoz köt ni, mert an nál ne he zebb lesz
ne ki helyt áll ni a ve le egy ko rú ak kö zös sé gé ben.

Ke rül ni kell az úgy ne ve zett „túl óvást”, mert ha
nem kap elég önál ló sá got a gye rek, ak kor bi zo -
nyos szi tu á ci ó kat nem tud majd ke zel ni.

–Hogyanlehetmegóvniaszülõésgyerme-
keközöttibizalmat?

– A kulcs szó a meg ér tés és a tü re lem. Eze ket
szem elõtt tart va kö ze lít sünk min dig a gyer me -
künk höz. Ad junk ne ki te ret, hagy juk, hogy fel -
sza ba dult le gyen, hi szen ha jól ér zi ma gát és bol -
dog, ak kor szí ve seb ben és kön  nyeb ben be szél a

gond ja i ról. S ugye bár ez a
cél, hogy meg le gyen a szü lõ
és gyer me ke kö zött a bi za -
lom, hogy bár mi rõl tud ja nak
be szél ni, le gyen szó a sze re -
lem rõl vagy akár a sze xu a li -
tás kér dé sé rõl.

–Azegyik legnehezebb
témakétségkívülaszexua-
litás. Hogyan beszéljünk
azilyenkérdésekrõlagyer-
mekünkkel?

– Ne le gyünk za var ban,
gyer me künk va ló szí nû leg
már az elõtt hal lott né hány
dol got a sze xu a li tás té ma kö -

ré rõl, még mi e lõtt az a szü lõk kel szó ba ke rül ne,
ezért bi zo nyá ra a leg több in for má ció nem lesz új
ne ki, azon ban na gyon fon tos, hogy tisz táz zuk a
dol go kat. Nem is hin nénk, mi lyen so kat szá mít,
hogy a szü lõ mi ként vi szo nyul a fi a tal sze xu á lis
éle té hez, na gyon fon tos, hogy a szü lõ se gít se,
irá nyít sa gyer me két ezen a te rü le ten is.

–Mirekellakamaszokszüleinekleginkább
figyelniük?

– Eb ben az élet sza kasz ban fon tos, hogy mi nél
több idõt és fi gyel met for dít sunk a gyer me künk -
re, érez tes sük, hogy sze ret jük és tö rõ dünk ve le,
hogy ér dek lõ dünk irán ta. Ugyan ak kor le gyünk
tü rel me sek, ad junk ne ki idõt, s ami kor be szél
hoz zánk, hall gas suk fi gye lem mel, így más kor is
szí ve sen mond ja majd el a prob lé má it. Fon tos a
be szél ge tés, ne fél jünk be szél ni ve le a ser dü lõ ko -
ri tes ti és lel ki vál to zá sok ról, vá la szol junk a kér -
dé se i re. Tart suk szem elõtt, hogy ne le gyünk to -
la ko dók, hagy juk, hogy ak kor és an  nyit mond -
jon el a ka masz, ami kor és amen  nyit akar. A
ma gán élet tisz te let ben tar tá sa a ser dü lõ ese té -
ben is ugyan olyan fon tos. Te ret kell ne ki ad ni s
hagy ni önál ló dön té se ket hoz ni, így vá lik majd
be lõ le egész sé ges fi a tal fel nõtt.

| Ba lázs Ani ta

Az elsõ szerelemnek különleges jelentõsége
van, olyan élmény, amire életünk végéig
emlékezünk, maradandó nyomot hagy
a lelkünkben. VARGA IMOLA
pszichológussal a tiniszerelemmel
és a serdülõkorral kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókat járjuk körül.
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Tiniszerelem
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Elõ ször 23 év vel ez elõtt szer vez te meg a
nagy sza lon tai Midesz a Ka rá csony Szé pe el ne -
ve zé sû meg mé ret te tést, az óta év rõl év re ös  sze -
mé rik szép sé gü ket a sze re tet ün ne pén a vá ros
és a kör nye zõ te le pü lé sek lá nyai. Így tör tént ez
ta valy is. A lá nyok elõ ször ele gáns vi se let ben,
majd sza bad idõ ru há ban, utá na für dõ ru há ban,
vé gül es té lyi ben mu tat koz tak be. Amíg a lá nyok
át öl töz tek, ad dig az Arny Dance, az Infinity és
a No Li mit tánc cso port ok szó ra koz tat ták a kö -
zön sé get, szín pad ra lé pett Nagy sza lon ta hí res-
hír hedt rappere, Mr. Siid, és a sep si szent györ -
gyi Ráduly Bo tond „Ma nó” kon cer te zett.

Az if jú szép ség ki rály nõ vel a na pok ban be -
szél get tünk.

–Néhányszóban,kérem,mutatkozzékbe
olvasóinknak!

– A nagy sza lon tai Arany Já nos El mé le ti Lí -
ce um XI. osz tá lyos ta nu ló ja va gyok. Van egy
kis öcsém, Mi lán, akit na gyon sze re tek, és a sza -
bad idõ met bol do gan töl töm ve le; ezen kí vül na -
gyon sze re tek ke rék pá roz ni, fut ni, szí ve sen ol -
va sok és ki rán du lok, ját szom a kis ku tyám mal,
ezek olyan idõ töl té sek, ame lyek iga zán ki kap -
csol nak. Ked venc éte lem a ra kott ká posz ta, ita -
lom a na rancs lé, csil lag je gyem a Mér leg.

– Miért döntött úgy, hogy jelentkezik a
szépségversenyre?

– El sõ sor ban sze ret tem vol na ki pró bál ni ma -
gam egy ilyen meg mé ret te té sen is. A csa lá dom
és a ba rá ta im na gyon biz tat tak, mon do gat ták,
hogy pró bál jam meg, mert sze rin tük van esé -
lyem. Így utó lag már na gyon örü lök, hogy vé -
gül be le vág tam.

–Bízottagyõzelemben?
– El ját szot tam a gon do lat tal, hogy mi lyen jó

is len ne, ha meg nyer ném, de na gyon nem

mer tem be le él ni ma ga mat, in kább csak re -
mény ked tem, hogy az el sõ há rom he lye zés va -
la me lyik ét én ka pom majd.

–Milyenérzésvolt,amikorkimondtáka
nevét,éstudatosultönben,hogymegnyerte
aversenyt?

– Elõ ször fel sem fog tam, ter mé sze te sen na -
gyon örül tem, de nem akar tam el hin ni, hogy
tény leg jól hal lot tam. Örök él mény ma rad az a
pil la nat.

–Vanpéldaképe,shaigen,kiaz?
– Igen, az édes anyám az, aki re pél da kép ként

te kin tek. Õ nagy sze rû anyu ka, aki min dent
meg tesz ér tem és a test vé re mért. Re mé lem,
majd egy szer én is ilyen anyu ka le szek.

–Tervezi esetleg, hogy a jövõben szeren-
csétpróbálaszépségiparban?

– Nem hi szem, so ha sem von zott an  nyi ra a
szép ség ipar, sem a modellkedés, nem ez az
élet cé lom, vi szont ha mond juk kap nék egy fel -
ké rést, ak kor le het, hogy el gon dol kod nék raj ta.

–Holszeretnemajdto-
vábbtanulni?

– Érett sé gi után a Ma ros -
vá sár he lyi Or vo si és Gyógy -
sze ré sze ti Egye te men sze -
ret nék majd to vább ta nul ni
ál ta lá nos or vos tu do mány
sza kon. Re mé lem, si ke rül
be jut nom, de ad dig még
hát ra van az érett sé gi, il let ve
most az an gol nyelv vizs gá ra
kon cent rá lok, sze ret ném a
kö zel jö võ ben le ten ni.

– Mi a legnagyobb vá-
gya?

– Nin cse nek ki emel ke dõ
vá gya im, sze ret ném, ha
bol dog len nék, és tud jak se -
gí te ni az em ber tár sa i mon.

–Hogyanképzelielma-
gáttízévmúlva?

– Ezen még nem gon dol -
kod tam, de bí zom ben ne,
hogy si ke rül el ér nem a cél -
ja i mat, és bol dog, ki egyen -
sú lyo zott éle tem lesz.

| Ba lázs Ani ta
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A hagyományokhoz híven a 2013-as
karácsony sem múlhatott el
a hajdúvárosban szépségverseny nélkül.
Ezúttal az egzotikus szépségû VARGA
VIVIEN érdemelte ki a Karácsony Szépe
címet, gyönyörû mosolyával és magabiztos
fellépésével lenyûgözte a zsûrit.

Orvosnak készül
Nagyszalonta szépe
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A Nem zet kö zi Lab da rú gó-szö vet ség Vi lág -
baj nok sá ga (an gol ne vén FIFA World Cup) a
nem zet kö zi fut ball élet leg fon to sabb és leg nép -
sze rûbb meg mé ret te té se. A FIFA-tag nem ze ti
fér fi lab da rú gó-vá lo ga tot tak ver sen ge nek a ku -
pá ért, és azt a négy éven te meg ren de zett dön tõ
nyer te se kap ja meg. Az el sõ dön tõt 1930-ban
ren dez ték Uru -
guay ban, és a
ku pát az óta min -
den ne gye dik év -
ben ki ad ták, ki -
vé ve 1942-t és
1946-ot, ami kor
a má so dik vi lág -
há bo rú mi att
nem ren dez tek
vb-t. Bra zí lia má sod szor lesz há zi gaz dá ja a tor -
ná nak, igaz, az 1950-ben meg tar tott fi ná lét
csa ló dot tan zár ták a dél-ame ri ka i ak, mert Uru -
guay „el oroz ta” tõ lük a tró fe át. Az ed dig ren de -
zett 19 dön tõ ben mind ös  sze nyolc nem zet
nyert ku pát, a leg több ször (öt ször) a bra zil.

Az idei tor nán sem a ma gyar, sem a ro mán
vá lo ga tott nem vesz részt, elõb bi 28 (1986,
Me xi kó ban), utób bi 16 éve (1998, Fran cia or -
szág, nyolcaddöntõ) nem járt vi lág baj nok sá gon.
Ott lesz nek vi szont 32 nem zet kép vi se lõi, s jú -
ni us 12. és jú li us 13. kö zött küz de nek
majd a ser leg el hó dí tá sá ért.

A nyi tó mec  csen a há zi gaz da Bra zí lia el len fe le
Hor vát or szág lesz; a tor na leg több mér kõ zé sét
ro mán idõ sze rint ké sõ es te, il let ve ko ra haj nal -
ban játs  szák majd. Egy rang adó ra rög tön a má -
so dik na pon sor ke rül: a B cso port ban Spa nyol -
or szág és Hol lan dia a 2010-es vi lág baj nok ság
dön tõ jé nek „vis  sza vá gó ját” játs  sza – ez az el sõ al -
ka lom, hogy egy dön tõ két sze rep lõ je a kö vet ke -
zõ vb-n egy cso port ba ke rül. A nyolcaddöntõben
a cso por tok to vább ju tói ját sza nak egy más sal.
Egy adott cso port két to vább ju tó ja – az ágak ki -
ala kí tá sa mi att – csak a dön tõ ben vagy a bronz -
mec  csen ta lál koz hat egy más sal.

A fõ esé lyes a bra zil vá lo ga tott, de a cím vé dõ
spa nyo lok, az ar gen ti nok, a hol lan dok, a né me -
tek, de akár az ola szok, az an go lok vagy Uru -
guay is be fu tó le het. A bra zí li ai vi lág baj nok sá gon
nem ki zá ró lag az el len fe lek kel kell meg har col ni:
a vá lo ga tot tak nak fel kell ké szül ni ük a tá vol sá -
gok ra, az idõ já rá si szél sõ sé gek re és ar ra is, hogy
ezek hez na po kon be lül al kal maz kod ja nak. Az
1994-es, egye sült ál la mok be li vb óta elõ ször for -
dul elõ, hogy több idõ zó ná ba es nek a hely szí nek.

| Hajdu At ti la

Spa nyol or szág

a világ baj no ki

címvé dõ

Fuleco, a bra zí li ai fut ball-vb ka ba la fi gu rá ja. A ve szé -

lyez te tett faj ként szá mon tar tott há rom öves tatu vész -

hely zet ben lab dá vá göm bö lyö dik 

Ha 2014, akkor labdarúgó-világbajnokság.
Kell ennél nagyobb sportesemény a futball
szerelmeseinek? Az idei vb iránti
érdeklõdést csak fokozza, hogy a torna
házigazdája az ötszörös bajnok Brazília
lesz, amely azonban még nem tudott
nyerni hazai pályán.
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Foci-vb nekünk csak
a tévéképernyõkön
Brazil szamba, argentin tangó, spanyol paso doble vagy német precizitás?

Svájc
Ecuador
Franciaország
Honduras

E cso port

Argentína
Bosznia-Hercegovina
Irán
Nigéria

F cso port

Németország
Portugália
Ghána
EgyesültÁllamok

G cso port

Belgium
Algéria
Oroszország
Dél-Korea

H cso port

Brazília
Horvátország
Mexikó
Kamerun

A cso port

Spanyolország
Hollandia
Chile
Ausztrália

B cso port

Kolumbia
Görögország
Elefántcsontpart
Japán

C cso port

Uruguay
CostaRica
Anglia
Olaszország

D cso port
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Marcel Puºcaº, aki lab da rú gó ként a Bi har
FC-nél ne vel ke dett, majd a Bu ka res ti Steaua csa -
pa tá val já té kos ként és el nök ként is baj no ki cí met
nyert, nyu ga ti min tá ra sze ret né át szer vez ni az
egész ro mán lab da rú gást. „A Ro mán Lab da rú -
gó-szö vet ség alap sza bály za tát át kell ala kí ta ni, a
Nyu ga ton jól és ha té ko nyan mû kö dõ min tát kell
ala pul ven ni, s vé get kell vet ni az évek óta ural -
ko dó ne po tiz mus nak. A fej lõ dés hez ez el en ged -
he tet len” – hang sú lyoz ta Puºcaº, aki per rel fe -
nye get te meg az RLSZ ve ze tõ it, mert a sza bá lyo -
kat meg szeg ve ha tá roz ták meg a vá lasz tás idõ -
pont ját.

A „ke reszt apa ként” (naºu) em le ge tett Mir cea
Sandu 1990 au gusz tu sa óta ve ze ti a szak szö vet -
sé get, el sõ man dá tu mát akár a ro mán fo ci fény -
ko rá nak is le het ne ne vez ni (a vá lo ga tott ál tal
1994-ben, az Egye sült Ál la mok ban el ért ha to dik
hely mind ed dig a leg jobb nem zet kö zi ered mé nye
az együt tes nek). Ké sõbb azon ban egy re hal vá -
nyabb lett a fut ball mind vá lo ga tott, mind pe dig
klub szin ten, s jól tük rö zi a szö vet ség me nedzs -
ment jé nek „hoz zá ér té sét” az a tény, hogy leg -
utóbb 2008-ban tu dott ki jut ni a vá lo ga tott ran -
gos nem zet kö zi tor ná ra, az oszt rák–sváj ci kö zös
ren de zé sû Eu ró pa-baj nok ság ra, míg vi lág baj nok -
sá gon leg utóbb 1998-ban, te hát 16 éve járt utol -
já ra az együt tes.

Évek óta fo lyik a vé get nem érõ vi ta a ro mán
lab da rú gás ban, so kan San dut, va la mint a Pro fi
Li gát ve ze tõ Dragomirt tar tot ták a prob lé ma fõ

oká nak. Utób bit ta valy no vem ber ben le vál tot ták,
he lyét Gino Iorgu lescu vet te át. Fo ci ber kek ben
most ab ban bíz nak, hogy ked ve zõ en vál to zik az
RLSZ ve ze té se.

A már ci us 5-i vá lasz tá son öten száll nak majd
harc ba az el nö ki posz tért, kö zü lük a leg esé lye -
sebb a volt vá lo ga tott já té kos, Gheor ghe Po -
pes cu. Nyolc éve még el len fe le volt Sandunak,
most vi szont él ve zi a „ke reszt apa” tá mo ga tá sát,
így va ló szí nû leg õ lesz az RLSZ kö vet ke zõ el nö -
ke. Olyan volt ki vá ló sá gok tá mo gat ják, mint
Gheor ghe Hagi, Dan Petrescu vagy Miodrag
Belo dedici.

Raj ta kí vül az el nö ki szék re pá lyá zik a Ro mán
Já ték ve ze tõi Bi zott ság váradi szár ma zá sú volt el -
nö ke, a pár éve meg vesz te ge té si bot rány ba ke -
ve re dett Vasile Avram; a Ro mán és az Eu ró pai
Minifutball Szö vet ség el nö ke, Rãzvan Burleau;
a volt FIFA-bíró Patriþiu Abrudan; va la mint
Paul Zarna egye te mi ta nár, aki nyolc éve már
pró bál ko zott, de nem fe lelt meg a je lölt ség fel té -
t e le i nek. Zarna az Arad me gyei Bé len szü le tett, s
az Egye sült Ál la mok ba emig rált; 2002-ben tért
vis  sza Ro má ni á ba, és az zal vált is mert té, hogy
azt han goz tat ta, az õ ta ná csa i nak kö szön he tõ,
hogy az 1994-es vi lág baj nok ság nyolcaddöntõ jé -
ben Ro má nia le gyõz te Ar gen tí nát. „Ha Anghel
Ior dãnescu szö vet sé gi ka pi tány a své dek el le ni
ne gyed dön tõ elõtt is rám hall ga tott vol na, ak kor
Ro má nia dön tõt ját szott vol na a vb-n” – vált szál -
ló igé vé fo ci ber kek ben Zarna pro fes  szor nyi lat ko -
za ta. Ez zel nép sze rûbb nem lett ugyan, de leg -
alább mo solyt csalt a fut ball ba rá tok ar cá ra egy
ered mé nyek szem pont já ból igen csak szür ké nek
ne vez he tõ kor szak ban.

| Hajdu At ti la

Vízválasztó
elnökválasztás?

Elnökválasztásra készül a Román
Labdarúgó-szövetség (RLSZ); 23 éve regnáló
vezetõje, Mircea Sandu nem száll harcba
újabb mandátumért. A jelöltek között van
egy váradi származású sportember is.

Mircea Sandu

(jobbról) távozik,

de kijelölte utódát

Gheorghe Popescu

(baloldalt)

személyében
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Paul Zarna

a román foci

„megváltója”

szeretne lenni

Marcel Puºcaº reformot akar a román fociban
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No ha be ve ze tés ként igen ér de kes len ne e
tárgy kör ben év ez re dek re vis  sza te kin te nünk,
idõ és tér hí ján elé ged jünk meg a pol gá ro su lás
más fél száz esz ten de jé vel. Ek kor je len tek meg
ama tár sa dal mi cso por tok, me lyek tag ja i nak a
rang lét rán el fog lalt he lyük sze rint járt ki az üd -
vöz lés és a meg szó lí tás más-más szö ve ge.

En nek szem lél te té sé re be ik ta tom egy bot lá -
so mat, mely 1942-ben esett
meg ve lem. A ser dü lõ kor ból
ki nõtt fi a tal em bert szü lei az zal
bíz ták meg, hogy ko pog tas -
son be a fõ szol ga bí ró ne jé -
hez, és ér dek lõd jön bi zo nyos
dol gok fe lõl. Út köz ben a
meg szó lí tás vál to za ta it so ra -
koz tat tam föl. Te kin te tes asz -
 szony nak nem ne vez het tem,
mi vel ezt az ipa ro sok, ke res ke -
dõk és fe le sé ge ik vár ják el má -
sok tól. Lép jek egy fok kal fel jebb!
Le gyen nagy sá gos as  szony! Ami -
kor ez zel tisz tel tem meg, tüs tént rám
ri pa ko dott: Nem tu dom, hogy õ mi lyen
ran gos tiszt vi se lõ nek a ne je? Õt a mél tó sá gos
cím il le ti meg! (Még jó, hogy nem a ke gyel mes
cím re tar tott igényt, mi vel ez csak a
kormányzó né nak járt ki.)

No, de pár év múl tán az úri élet mód hoz és
a sa já tos meg szó lí tás hoz ra gasz ko dó nagy bir -
to ko so kat, ve ze tõ tiszt vi se lõ ket el sö pör te az
idõk sze le. A re ánk te le pe dett kom mu niz mus -
ban min den ál dott lé lek elv társ lett. Az igaz sá -
gos nak hir de tett kö szön té si for ma szám ta lan
fu ra, ne vet sé ges hely ze tet te rem tett. Mi ként
vál ha tott elv tár sá vá az el ve ket, vi lág né ze tet
nem is me rõ ta nít vány fel nõtt és dip lo más ta ní -
tó nõ jé nek, majd ta ná rá nak? Egy meg gyõ zõ -
dé ses mar xis ta szá já ból hal lot tam ezt a nyil -
ván va ló ide o ló gi ai bot lást: „lel kész elv társ”.

No, de en nek az elvtársozásnak is vé ge sza -
kadt, mint a vé ge lát ha tat lan ke rék nyom nak a
hor to bá gyi komp nál, és egy re sür ge tõb ben te -
võ dik fel az ép pen ség gel nem köl tõi kér dés:
mi ként szó lít sam meg az is me ret sé gi kö rö mön
kí vül ál ló egyént?

E bi zony ta lan ság on nan ered, hogy a ma -
gyar nyelv ben má ig nem ho no so dott meg
olyan ál ta lá nos, ma gá zó for ma, mint a ro -
mán ban a domnule, doamna, az an gol ban a
mis ter, a miss, a mistress, a fran ci ák nál a
monsieur és a ma dame. Ám az õ pél dá ik fel -
ha tal maz nak ben nün ket ar ra, hogy így fi gyel -
mez tes sünk egy ide gent: „Uram, szí ves ked jék
he lyet ad ni a gyer mek ko csi nak!”, „As  szo -
nyom, le ej tet te a zseb ken dõ jét!” Ha fel vi lá go -
sí tás ra vá rok, il lik ud va ri a sabb nak len nem:
„Ked ves uram, (as  szo nyom, kis as  szony), szí -
ves ked jék meg mon da ni, hol a szál lo da!” Mû -
vel tebb nek bi zo nyu lok, ha e két szót a nap -

szak nak meg fe le lõ kö szö nés -
sel ve ze tem be: „Jó na pot kí -
vá nok!”

Érett sé gi zett fi a ta lok tól kér -
de zõs köd tem az õ szó hasz ná -
la tuk fe lõl. Vá la szuk ez volt:
„El né zést! Sza bad-e meg kér -
nem, hogy ide te gyem a cso -
ma gom?”, „El né zést ké rek,
me lyik ut ca ve zet az ál lo más -
hoz?” Ro má nul: „Mã scuzaþi!

Unde se aflã liceul teoretic?” E
kér dé sek elõtt nem kí ván nak jó

na pot, és nem kez dik az uram, asz -
 szo nyom meg szó lí tás sal.
Ha is me rem az il le tõ sze mély fog lal ko -

zá sát, mun ka he lyi be osz tá sát, kön  nyebb lesz
a be ve ze tés: ked ves ta ní tó nõ, or vos nõ, pol -
gár mes ter úr, dok tor kis as  szony, el nök asz -
 szony. Azo nos mun ka hely ese tén ezek kö zül
vá laszt ha tom ki az oda il lõt: ked ves kar -
társ(am), kar társ nõ, kol lé ga, kol le gi na, fõ nök
as  szony, szak társ, ked ves sza ki. Még egy sze -
rûbb, ha a meg szó lí tott nak is mer jük a ne vét:
Tóthné as  szony, Ko vács úr, Ba logh bá csi, Er -
zsi né ni.

Nyel vünk sze gé nye dé sé nek te kin tem, hogy
a só gor, só gor as  szony, nász uram, nász asz -
 szony, án gyom, ko mám, ko ma as  szony ki ha ló -
ban van; ma nap ság fõ ként fa lun s az idõ seb -
bek aj ká ról hang zik még el.

| Dánielisz End re

Miként szólítsalak?
A megszólítás az emberek közötti
kapcsolatteremtés fontos eszköze, a nyelvi
érintkezés – érdeklõdés, kérdés, közlés,
figyelmeztetés – megindítója. Igen ám,
de az elbizonytalanodást már-már naponta
észlelem: miként szólítsak meg egy
ismeretlent vagy olyan személyt, akihez
nem köt bensõséges viszony?
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1902. feb ru ár 1-jén
Kínában be til tot ták
a nõi lábak deformá lá sát

Kí ná ban azt tar tot ták, hogy a szép nõi láb -
nak ki csi nek kell len nie, ezért a kis lány ok láb -
fej ét erõ sen el kö töt ték, így az nem nõtt meg,
ha nem de for má ló dott. Tzu-hsi csá szár nõ til -
tot ta be ezt a gya kor la tot.

1468. feb ru ár 3-án meg halt
Johannes Gu ten berg

A Mainzban szü le -
tett né met fém mû ves,
nyom dász a moz gat -
ha tó, ki rak ha tó be -
tûk kel va ló könyv -
nyom ta tás fel ta lá ló ja
volt. Ta lál má nyá nak
kö szön he tõ en egy re
töb bek szá má ra hoz -
zá fér he tõ vé vál tak a
köny vek.

1587. feb ru ár 8-án
kivégezték Stu art Má ri át

A Fotheringhay kas tély ban vég re haj tott ha -
lá los íté le tet I. Er zsé bet an gol ki rály nõ csak
ha boz va ír ta alá. Stu art Má ria az el sõ fér je, II.
Fe renc fran cia ki rály ha lá la (1560) után vis  sza -
tért Skó ci á ba az zal a cél lal, hogy az an gol ko -
ro nát meg sze rez ze. 1567-ben a ka to li kus skót
ki rály nõ (1561–1567) le mon dott a trón ról
egy éves fia, VI. Ja kab ja vá ra. A kál vi nis ta lor -
dok kal foly ta tott harc ban ve re sé get szen ve -
dett, így a kál vi niz mus be ve ze té se után, 1568.
má jus 19-én Ang li á ba me ne kült, ahol I. Er zsé -
bet el fo gat ta és bör tön be ve tet te.

1898. feb ru ár 18-án
megszüle tett Enzo Fer ra ri

Az olasz au tó konst ruk tõr, sport au tó gyá ros
húsz éves ko rá ban au tó ver seny zõ lett, de
1938-ban meg vált az Al fa Romeo vál la lat tól
és sa ját au tó gyá rat ala pí tott. Az 1950-es
Grand Prix-n már sa ját ter ve zé sû au tót in dí -
tott, s a Fer ra ri nap ja ink ban az egyik leg nép -
sze rûbb au tó már ka.

1473. feb ru ár 19-én
megszüle tett
Nikolausz Koper ni kusz

A len gyel csil la gász a he lio cent ri kus
(Nap-köz pon tú) vi lág kép meg al ko tó -
ja. Ki mond ta, hogy a Föld a sa ját ten ge -
lye kö rül fo rog, és ke ring a moz du lat lan
Nap kö rül.

1955. feb ru ár 24-én
megszüle tett Steve Jobs,
az Apple meg ala pí tó ja

Az ame ri kai in for ma ti kus, üz let em ber és
fel ta lá ló Paul és Clara Jobs örök be fo ga dott
gyer me ke volt. 1976-ban Steve Wozniakkal

és Ronald Wayne-nel kö zö sen meg ala pí -
tot ta az Apple Com pu tert. So kan a szá -
mí tás tech ni ka egyik út tö rõ jé nek tart ják.
1986-ban fel vá sá rol ta az ani má ci ós fil -
me ket ké szí tõ Pixar Stú di ót, õ lett az el -
nök-ve zér igaz ga tó. 2006-ban a Walt
Dis ney Company leg na gyobb egyé ni
rész vé nye se lett. 2011. ok tó ber 5-én
hunyt el.

Februári jeles napok
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80. A ken der ke fû (Galeopsis
speciosa)

Az ajakosvirágúak rend jé hez, ezen be lül az
ár va csa lán fé lék csa lád já hoz tar to zó nö vény faj.
Ro mán el ne ve zé se: zeabrã. Er dõk ben, pa ta -
kok part ján nagy tö meg ben ter mõ egy éves
nö vény.

A XX. szá zad ele jén a tu ber ku ló zis (tbc) el -
le ni hi va ta los gyógy sze rek so rá ba tar to zott, a
né pi gyógy ászat lég zõ szer vi és húgy úti be teg -
sé gek el len is al kal maz ta, de zú zó dá sok ra és
ödé má ra is jó. Jó té ko nyan hat a nyál ka hár -
tyák ra, az ízü le tek re, inak ra és a bõr re. Fõ ze -
te ha tá sos tü dõ gyul la dás, hörg hu rut, inf lu en -
za, kö hö gés és egyéb lég zõ szer vi be teg sé gek
ke ze lé sé ben. Hasz nál ha tó to váb bá ízü le ti duz -
za na tok, íny gyul la dás, ne he zen gyógy uló bõr -
se bek ke ze lé sé re.

Se gí ti a ve se mû kö dést, a húgy kö vek le bom -
lá sát, vi ze let haj tó és eny he has haj tó is. Ki vá ló
ét vágy fo ko zó, ét vágy ger jesz tõ, ha tá sos kó ros
so vány ság (anorexia), bél gyul la dás, bél hu rut,
gyo mor hu rut ese tén. Ös  sze te või sza bá lyoz zák
a vér kép zést, ezért al kal maz zák lép prob lé -
mák, vér sze gény ség, vér kép zé si za va rok ke ze -
lé sé re.

A vé ko nyabb, leg fel jebb 40 cen ti mé ter
hosszú haj tá sa it gyûj tik vi rág zás kor. Egy bög re
ken der ke fû te át 1–3 ka nál nyi szá rí tott nö vény -
szár ból ké szít he tünk. A tea fü vet for rás ban lé -
võ víz be tes  szük, majd 15 per cig áll ni hagy juk.
Fe lü le ti bõr sé rü lés re köz vet le nül, bo ro ga tás -
ként is rá te het jük a nö vény mor zsolt szá rát.

81. Keserû pa csir ta fû
(Polygala amara)

A ke se rû vagy kis vi rá gú pa csir ta fû a hü ve -
lye sek rend jé be, a pa csir ta fû fé lék csa lád já nak
név adó nem zet sé gé be tar to zó nö vény faj. Ne -
vét ke se rû ízû vi rá gos haj tá sa i ról kap ta. Ro -
mán el ne ve zé se amareala.

A Kár pát-me den cé ben is ho nos fa jok egyi -
ke, 20–30 cm ma gas, fel ál ló szá rú, lágy szá rú
nö vé nyei gyö kér törzs bõl in dul nak ki. Le ve le
szá las vagy szá las-lán dzsás. A nagy pa csir ta fû -

nél rit kább; mész kõ- és do lo mit szik lá kon, jel -
lem zõ en a dolomitsziklagyepekben nõ. Vi rá -
gai má jus–jú ni us ban nyíl nak.

Vi rá gos haj tá sa it, il let ve a be lõ lük fõ zött te -
át a gyógy ászat ban kö ze li ro ko na, a köp te tõk -
höz hasz ná la tos, észak-ame ri kai szenegafû
(Polygala senega) pót lá sá ra, to váb bá hu rut,
ét vágy ta lan ság gyó gyí tá sá ra hasz nál ják.

Gyógynövény-ábécé

Jö võ hó nap ban a kis vi rá gú fü zi két és a
kom lót mu tat juk be.
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Keserû pa csir ta fû 

Ken der ke fû
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Va ní li ás grépfrútdzsem

Hoz zá va lók:
1,5 kg ró zsa szín
hú sú grép frút, 1
kg befõzõcukor,
1 cso mag va ní li -
ás cu kor, 1 rúd
va ní lia.

El ké szí tés:
A grépf rú tot
meg  há moz zuk,
a gyü mölcs húst
ki szed jük a hár -
tyák kö zül egy lá bas ba, a le vet is fel fog juk.
Hoz zá ad juk a cuk rot, a va ní li ás cuk rot és a fél -
be vá gott va ní lia rúd ki ka part bel se jét, s fel tesz -
 szük fõ ni. Fel for rás után még 10 per cig fõz zük
ke ver get ve, majd ala po san ki mo sott üve gek be
szed jük, le zár juk, és szá raz dunszt ban hagy juk
ki hûl ni.

An gol cit rom krém (Lemon curd)

Hoz zá va lók: 4 cit rom, 25 dkg cu kor, 10
dkg vaj, 5 db to jás.

El ké szí tés: A meg mo sott cit ro mok hé ját
le re szel jük, le vü ket ki nyom juk, egy tál ba tesz -
 szük. Hoz zá ad juk a cuk rot és a va jat, és gõz
fö lött ad dig ke ver jük, amíg a cu kor és a vaj tel -

je sen el nem ol vad, ak kor el olt juk a lán got. Ha
ki hûlt a mas  sza, be le üt jük a to já so kat, hab ve -
rõ vel el ke ver jük, az tán a tûz fö lött 10-12 perc
alatt ke ver get ve be sû rít jük. A leg vé gén át pasz -
 szí roz zuk, hogy iga zán kré mes le gyen, majd
tisz ta üveg be tölt jük. A to jás mi att nem tart ha -
tó el so ká ig, 1-2 he tet bír ki hû tõ ben.

Klas  szi kus na rancs lek vár

Hoz zá va lók: 2 kg na rancs, 2 db cit rom,
1,2 kg cu kor.

El ké szí tés: A gyü möl csö ket meg há moz -
zuk úgy, hogy a hé jon a fe hér rész ne ma rad -
jon raj ta, mert ez ke se rû. Ap ró ra vág juk a hé -
ja kat, és 3 dl víz ben 30 dkg cu kor ral fel tes  szük
fõ ni. A for rás tól szá mít va kb. 20 per cig fõz -
zük. Köz ben a cit ro mok és a na ran csok hú sát
ki fejt jük a fe hér rész bõl és a hár tyák ból, ki ma -
goz zuk, és hoz zá ad juk a szi ru pos héj hoz a ma -

ra dék cu kor ral,
és még 1 órán
át fõz zük las sú
tû zön. Tisz ta
üve gek be tölt -
jük, és szá raz
dunszt ban hagy -
juk ki hûl ni.

Citruslekvárok
Citrom, zöld citrom, narancs, mandarin –
magukban is ínycsiklandó alapanyagok,
de fokozható az élvezet, ha többféle
citrusból, netalán más gyümölccsel
(áfonya, alma, birsalma, banán) keverve
készítjük a lekvárt. Változatossá tehetjük
a homogén alapból készült édesség színét,
textúráját más gyümölcsök héjával, ami
az ízén nem változtat. Friss vagy szárított
fügével, datolyával, szilvával, barackkal is
kitûnõ csemege. Ám fûszerezhetünk is:
vanília, fahéj, szegfûszeg, gyömbér,
csillagánizs illik a citrusokhoz. Kevés
alkohol pikáns ízt ad a lekvárunknak.
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A he lyes meg fej tést szer kesz tõ sé günk be
el jut ta tók kö zött könyv ju tal mat sor so lunk
ki. Be kül dé si ha tár idõ: február 28.
Pos   ta cím: Biharország, 410068 – Ora -
dea, Piaþa 1 De cem brie nr. 12.; e-mail:
biharmegye@gmail.com.

VíZ SZIN TES: 13. An gol fõ ne me si cím. 14.
Kos suth-dí jas ma te ma ti kus (Fri gyes,
1880–1956). 15. Fém pénz. 16. Kí gyó ha jú
nõi szörny a gö rög hõs mon dák ban. 18. Iro -
dal mi mû faj. 20. Eon be tûi. 21. … Sumac –
a pe rui „csa lo gány”. 22. Te meg én. 24. Mik -
száth Kál mán név be tûi. 25. Pá rat lan ka dét.
27. Kö zé pen be ír! 28. Ger mán ere de tû nõi
név. 30. … Reed – a kö zel múlt ban el hunyt
ame ri kai rockzenész. 31. Az oz mi um vegy je le.
32. A ma gyar ság mon dai õs ap ja. 33. Az el sõ
as  szony a gö rög mi to ló gi á ban (ék. f.). 35. Ve -

ri. 37. El be szélt vi dám tör té net. 39. …
Lavigne – ka na dai pop-rock éne kes, dal szer zõ.
40. La kás bér lõ. 42. Kuroszava ja pán film ren -
de zõ sze mély ne ve. 44. Ju hok is tál ló ja. 45.
Óko ri gö rög vá ro sok fõ te re. 47. Gö rög ere de -
tû nõi név, je len té se: jó. 49. Ma ri hu á na ré sze!
50. …i fu tás – at lé ti kai ver seny szám. 52. Os -
car-dí jas olasz film szí nész nõ (Sophia). 54.
Aján dé koz. 55. Nö vény sza po rí tó szer ve. 56.
Manuel de … – spa nyol ze ne szer zõ, zon go ra -
mû vész (1876–1946). 57. Bõ rönd vé gek! 58.
Ér zék szerv. 59. Sze mé lyed. 60. A mély be.
61. Az Orosz lán csil lag kép la tin ne ve. 62. Ál -
la mi be vé tel. 64. Brit soul-énekesnõ. 67. Tos -
ca na ré gió szék he lye. 69. No bel-dí jas (1996,
ké mi ai) ame ri kai fizikokémikus (Robert). 71.
Iro dai kis tiszt vi se lõ. 73. A meitnerium és az ón
vegy je le.

FüG Gõ LE GES: 2. … Campbell – an gol di -
vat mo dell, éne kes nõ. 3. Ab ba az irány ba. 4.
PLG. 5. Vér edény. 6. A nik kel és a fosz for
vegy je le. 7. Federico García Lorca drá má ja.
8. Kos suth-dí jas fes tõ (Ist ván, 1865–1961).
9. Szúza egy ne mû be tûi. 10. As  szony név kép -
zõ. 11. Hu zal. 12. Ez a má sik. 17. El is mert
ma gyar rockzenekar. 19. Hor dó nyí lá sa. 23.
Ügy in té zõ hely. 26. Gyom. 28. Hely rag, a
-be pár ja. 29. Ma gyar szí nész csa lád. 30.
Ének lõ szócs ka. 31. Csil lag kép az égi egyen -
lí tõ kör nyé kén. 32. Mely idõ pont ban? 33.
Kéz fo gás. 34. Pusz tí tó szél vi har. 36. Nem
vall be (va la mit). 38. Har ci re pü lõ gép. 41.
Idõ mé rõ szer ke zet. 43. Ko rall zá tony. 46.
Chateaubriand kis re gé nye. 48. Fran cia vá ros
a Rhone tor ko la tá nál. 51. …-móg – do hog.
53. Ro mán sze mé lyes név más. 56. Mél tó vá
vá lik (va la mi re). 57. Be lül lé võ (vál.). 58.
Gépkocsimárka. 59. Cse lek vé si el gon do lás.
61. Bal ti nép. 63. Két mû vész együt te se.
65. Né met név elõ. 66. Spa nyol or szág,
Omán és Ma gyar or szág au tó je le. 68. Ez az
(ék. f.). 70. A lan tán vegy je le. 72. Ki csi nyí tõ
kép zõ.

Ba ra bás Zsu zsa

|üdítõ

Hekler Antal (1882–1940)
mûvészettörténész, régész, egyetemi tanár,
a Magyar Tudományos Akadémia tagja
volt. Egyik gondolatát idézzük: „A szeretet
úgy árad, mint …” Folytatása a rejtvényben
a vízszintes 1. és függõleges 13. alatt.

Ja nu á ri szá munk rejt vé nyé nek (Em lé ke zés gyer me teg te lek -
re) he lyes meg fej té se: „Pe dig amint fogy-fogy a jö ven dõ, /
egy re-egy re drá gább lesz a múlt!” Könyv ju tal mat nyert:
Chiº Tibor (Nagyvárad), Karancsi Kinga (Érolaszi).
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A szeretetrõl
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A Csordultiglebegéssel cí mû könyv Git tai
ara szo sok nak ne ve zett pró zai írá sa it tar tal -
maz za, me lyek már meg je len tek nyom ta tás -
ban, de most a Vá rad és Ri port fo lyó irat ok
gon do zá sá ban Szûcs Lász ló köl tõ, új ság író fé -
sül te azo kat egy kö tet be, és ír ta meg hoz zá az
utó szót. Õ ma ga vál lal ta a kö tet be mu ta tá sát
is, me lyet a szer zõ vel foly ta tott nyil vá nos in -
ter jú val ol dott meg. Köz ben Git tai fel ol vas ta

kultúra|

Gittai araszosait
mutatták be Margittán

ked venc ara szo sa it, majd kö tet len be szél ge tés -
sel foly ta tó dott a ren dez vény.

A be szél ge tés fo lya mán ki de rült, hogy a
pró zai idõ szak nagy já ból egy év ti ze det tar tott
(1990–2000 kö zött), ez alatt a szer zõ ver se ket
nem is írt. Az ez red for du ló után vis  sza tért a
köl té szet hez, és nem tart ja va ló szí nû nek, hogy
új ra „el csá bít sa” a pró za. Azt az idõ sza kot le -
zárt nak te kin ti.

A be mu ta tót a Hor váth Já nos Tár sa ság
(HJT) szer vez te, ak tu a li tá sát pe dig a ma gyar
kul tú ra kö zel gõ nap ja ad ta. Aki nem tu dott je -
len len ni a be mu ta tón, meg vá sá rol hat ja az
RMDSZ-székházban lé võ köny ves üz let ben
Git tai Ist ván nak mind ezt a köny vét, mind az
elõ zõ, Uturea cí mû ver ses kö tet ét. Mind ket tõ
igen ele gáns meg je le né sû, ke mény kö té sû,
köny ves pol cunk dí sze le het, de aján dék ként is
jó vá lasz tás. Feb ru ár fo lya mán a HJT be mu -
tat ja far san gi ka ba ré mû so rát Tó ti ban is, en nek
ele jé re pe dig Git tai köny vé nek be mu ta tó ját
ter vez ték.

| Szõ ke Fe renc

Gittai – eredeti nevén Szilágyi – István
költõt, írót, újságírót Tóti és Margitta
egyaránt magáénak vallja. Valószínûleg
Tóti után neki is Margitta a második
otthon, amirõl mûvészneve is árulkodik.
Éppen ezért igen szépszámú közönség,
közöttük sok fiatal volt jelen legújabb
kötetének bemutatásán a városháza
konferenciatermében.

A szerzõ

felelevenítette

emlékeit a Szûcs

László készítette

nyilvános interjú

alatt

Sok

irodalomtisztelõ

volt jelen

Gittai István
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A saroképület görög katolikus püspöki palota volt, az 1940-es években készült róla a képeslap. Napjainkban – kevés
átalakítással – ott mûködik a városi könyvtár. Az épület Belényes központjában található, a városháza mellett

A belényesi görög katolikus gimnáziumot 1828-ban építtette Samuil Vulcan görög katolikus püspök. Erdélyben a balázsfalvi
után ez volt a második román nyelvû gimnázium. Napjainkban is tanintézet mûködik benne, és az alapító nevét viseli,
1998-tól nevezik Samuil Vulcan Fõgimnáziumnak. Az épület ugyancsak a központban, a városházával szemben található


