
www.biharmegye.ro

Közéleti folyóirat  Nagyvárad, 2015. február  VII. évfolyam 26. (206.) szám  Ára 4,5 lej (300 Ft)

Igazságot Boginak! –
Szemtanút keresnek | 8.

Példaértékû összetartás
Hegyköztótteleken | 15.

Paradicsomos hal vegetás
vajas kenyérrel | 26.

Somlyói Báthory Gábor,
Erdély fejedelme | 36.

Huszár-
rendezvényekkel
indult az új év

12.

Huszár-
rendezvényekkel
indult az új év



|hirdetés

2|Biharország|2015. február

szám, irányítószám) és szülei egyikének lehe-
tõleg e-mail címét vagy telefonszámát!

A pályamûvek terjedelme legföljebb 6000
karakter lehet, témájukkal, irodalmi formájuk-
kal kapcsolatban nincs semmiféle megkötés.
Egy pályázó csak egy mesét küldhet be. A pá-
lyázó a mese elküldésével hozzájárul mûve bár-
milyen formában történõ, külön ellenszolgálta-
tás nélküli, késõbbi nyilvánosságra hozásához.

A pályázat szellemi mecénása Lezsák Sándor
költõ, a Magyar Országgyûlés alelnöke. A bíráló-
bizottság neves írókból áll. A díjnyerteseket okle-
véllel és egyedi mûvészeti alkotással jutalmazzák.
Az eredményhirdetés 2015 júniusának elején lesz
Székesfehérváron. A díjazottakat 2015. május
15-ig telefonon vagy e-mailben értesítik a szerve-
zõk, illetve névsorukat a www.ggmuvhaz.hu hon-
lapon közzéteszik. A legjobb írásokat az egyesület
egy késõbbi idõpontban megjelenteti.

székesfehérvári Gárdonyi Géza Mûve-
lõdési Ház és Könyvtár Egyesület ha-

todik alkalommal hirdeti meg nem-
zetközi meseíró pályázatát. A vi-
lág bármely országában élõ

8–15 éves gyermekek magyar nyelven írott
meséit várják.

A pályázatra a 2000. január 1. és 2006. de-
cember 31. között született gyermekek meséit
fogadják e-mailben, csatolt Microsoft Word do-
kumentumban vagy postai úton 4 példányban
2015. március 3-ig. A cím: Gárdonyi Géza
Mûvelõdési Ház és Könyvtár Egyesület, H-
8000 Székesfehérvár, Sóstó lakótelep 1., Ma-
gyarország; tunderszopalyazat@gmail.com.
Telefon: +36–22/501–161.

A mese mellett feltétlenül tüntessék fel: a
meseíró nevét, születési idejét (év, hónap,
nap), postacímét (ország, település, utca, ház-

Mellrekonstrukciós mûtéteket végeznek a
Bihar Megyei Sürgõsségi Klinikán azoknak a
pácienseknek, akiknek mellrák miatt van
szükségük a helyreállító beavatkozásra. Ha az
érintetteket elõbb felveszik az országos
mellrekonstrukciós programba, akkor ingyen
kaphatják meg a mellprotézist vagy -imp-
lantátumot. A beavatkozást a nagyváradi
kórház plasztikai sebészetén végzik el. Az

egészségügyi intézmény kéri a háziorvosokat,
hogy tájékoztassák érintett pácienseiket a
lehetõségrõl és a rekonstrukciós mûtét sze-
repérõl, mely mind fizikai, mind lelki szem-
pontból megkönnyíti a páciensek életét. A
kórház járóbeteg-rendelõjében háziorvosi kül-
dõcédulával várják a már gyógyult vagy az
onkológiai kezelés utolsó szakaszában lévõ
pácienseket elõzetes vizsgálatra.

Tündérszó –
meseíró pályázat

A

Mellrekonstrukció a megyei kórházban

Fizessen elõ lapjainkra!
A Biharország folyóirat elõfizetési
díja: 1 hónapra 4,5 lej; 3 hónapra
12 lej; 6 hónapra 20 lej; 1 évre 35
lej. A Várad folyóirat elõfizetési díja:
1 hónapra 5 lej; 3 hónapra 15 lej; 6
hónapra 25 lej; 1 évre 50 lej. A két
lap együttes elõfizetési díja: 1 hó-
napra 7 lej; 3 hónapra 20 lej; 6 hó-

napra 35 lej; 1 évre 65 lej. Ha a
Reggeli Újságnál fizet elõ lapjaink-
ra, nem garantáljuk a kézbesítést.

A Biharország (és/vagy a Várad)
elõfizethetõ a szerkesztõségben
készpénzzel, vagy postán pénzes-
utalvánnyal (mandat poºtal), az elõ-
fizetõ nevének és pontos lakcímé-

nek, valamint az Abonament Bihar-
ország (és/vagy Várad) megjegyzés-
nek a feltüntetésével: Revista cultu-
ralã Várad Oradea, Piaþa 1 Decem-
brie nr. 12., jud. Bihor; CUI
18415639; Cod IBAN RO81
TREZ 0762 1G33 5000 XXXX,
Trezoreria Oradea.
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számarányunknak megfelelõ magyar utcanév
Váradon. A könyvben megtalálható a város
történetének alapos áttekintése is. 93 jelentõ-
sebb utcanevet ismertetett a szerzõ.

A nemzeti kultúra szolgálatában elneve-
zéssel a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil
Szervezetek Szövetségének (BINCISZ) és a
Nagyváradi Civil Kerekasztalnak (NCK) a szer-
vezésében január 21-én tartottak összejövetelt
a Szent László Római Katolikus Teológiai Lí-
ceum dísztermében. Ady Endre és a Nagy
Háború címmel dr. Pomogáts Béla iroda-
lomtörténész értekezett. Arról is szólt: szomo-
rú, hogy mennyire felborult az egység, ma-
napság arra is képtelen a közösség, hogy
együtt ünnepeljen. Elhangzott: Ady több ver-
sében is megrendítõ vallomással szólt a hábo-
rús esztendõkrõl. Pomogáts hangsúlyozta: ép-
pen a tragédiáinkból tudtunk erõt meríteni,
amikor erre szükség volt. A magyar irodalom,
a kultúra meg tudja tartani a nemzetet a jöven-
dõnek. Pomogáts Béla elõadását Meleg Vil-
mos színmûvész verselõadása egészítette ki.

Ezután a Szent László iskola diákjainak egy
csoportja mutatta be Ringató címû mûsorát,
majd Hagyomány és civil építkezés. 15 éves
a BINCISZ címmel dr. Fleisz János tartott
elõadást. Végül a berettyóújfalui zeneiskola
növendékeinek és tanárainak rézfúvós kvin-
tettje muzsikált.

Ugyancsak január 21-én a BBC History fo-
lyóirat idei elsõ, Nagyvárad-központú lapszá-
mát mutatták be az Ady Endre Emlékmúze-
umban. Az eseményt a Várad kulturális folyó-
irat és a Szacsvay Akadémia szervezte. A
megjelenteket Imre Zoltán, az Ady-múzeum
vezetõje köszöntötte. A lap fõszerkesztõjével,
Papp Gáborral, valamint a Váradról szóló
írások szerzõivel, Szilágyi Aladár újságíró-
val, közíróval, Kormányos László történe-
lemtanárral, Szûcs Lászlóval, a Várad folyó-
irat és az Erdélyi Riport fõszerkesztõjével, va-
lamint Péter I. Zoltán helytörténésszel, Ady-
kutatóval Kõrössi P. József beszélgetett.

A BBC History 2011 áprilisában indult, s
rövid idõ alatt a legnagyobb példányszámú ma-
gyar történelmi lap lett. Papp Gábor közölte: e
lapszámmal tizenkét részes sorozatot kezdtek

Szomorúan szép eseménnyel kezdõdött a
magyar kultúra ünnepe Nagyváradon: január
20-án mutatták be a január 1-jén megboldo-
gult Kordics Imre helytörténész Nagyvárad
fontosabb utcái 1940–1944 címû könyvét a
Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi
Központ zsúfolásig telt múzeumtermében. Az
eseményt szervezõ Partiumi és Bánsági Mû-
emlékvédõ és Emlékhely Társaság elnöke,
Dukrét Géza hangsúlyozta: minden új könyv
ünnep számukra, ám nagy szomorúság, hogy
a szerzõ már nem lehet köztünk. Kordics Im-
re jóval több volt jó barátnál. Dukréttal és Bor-
bély Gáborral együtt járta a vidéket, bebaran-
golták Bihar megyét, foglalkozván a mûemlé-
kekkel és emlékhelyekkel. Most megjelent
könyve nem csupán utcák, házak, terek ismer-
tetõje, hanem emberek, hangulatok, érzelmek
õrzõje is. A XIX. század második fele a hivata-
los utcanévadás kora volt. Utcák egész sorát
nevezték el a magyarság számára közismert,
megbecsült személyiségekrõl. A történelem vi-
haraiban a mindenkori hatalom lecserélte a
magyar elnevezéseket. ’89 után sem lett
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A Szent László-s
diákok Ringató
címû mûsorukat
mutatták be

Január 22-én ünnepeljük nemzeti imánk,
a Himnusz születésnapját és a magyar
kultúrát. Nagyvárad és Berettyóújfalu
15. alkalommal szervezte meg közösen
az ünnepi rendezvénysorozatot, az idén
január 17–23. között. Volt folyóirat-
és könyvbemutató, fotótárlat, díjkiosztás
és színházi elõadás.

Nemzetmegtartó
a magyar kultúra



el, minden részben egy-egy határon túli várost
mutatnak be. Elsõként Váradra esett a válasz-
tásuk. A januári számban 14 oldalon foglalkoz-
nak Nagyváraddal, ez az összeállítás a lapterje-
delem több mint tíz százalékát teszi ki. Péter I.
Zoltán jóvoltából gazdag képanyaggal illusztrál-
ták az írásokat. Szilágyi Aladár az 1920–1930-
as éveket dolgozta föl tanulmányában. Szûcs
László a párhuzamosan létezõ román és ma-
gyar identitással foglalkozott cikkében. Kormá-
nyos László 2008 végén elkezdte írni Várad
krónikáját. Célja a jelenlegi helytörténeti kuta-
tások bemutatása összegzõ formában. A törté-
nelmi lapban megjelent tanulmányában foglal-
kozik egyebek mellett Fráter György uralkodá-
sával, a váradi békével, s egy házasságtörési
pert is ismertet. Péter I. Zoltán írásának címe
Holnaposok-másnaposok – Várad kulturális
élete a századfordulón. A helytörténész a tõ-
le megszokott lebilincselõ érdekességgel me-
sélt el néhány anekdotát.

A magyarországi Gombos Ferenc fotó-
mûvész alkotásaiból nyílt kiállítás január 22-én
a nagyváradi Tibor Ernõ Galériában. Bányai
Szabados Katalin, a Kanonok sori galéria
vezetõje üdvözölte a jelenlévõket, majd dr.
Fleisz János történész, egyetemi tanár,
BINCISZ-elnök mondott köszöntõbeszédet. A
kiállító munkásságát, tárlatának anyagát Ko-
csis Csaba berettyóújfalui népmûvelõ, la-
punk munkatársa méltatta: „Gombos Ferenc
fotográfusi pályafutása, útkeresése izgalmas,
de a látásmód, amit használ, ahogy közelít az

adott témához, ugyanolyan eredeti, lényegre
törõ, mint az elsõ képeinek drámai ereje vagy
éppen játékossága. A természet elemi erõi és
esendõ teremtményei is jelen vannak képein,
de most a fõ hangsúly az új portrékon van.”

A magyar kultúra ünnepének nagyváradi
gálaestjét január 22-én tartották a Szigligeti
Színházban, az RMDSZ Bihar megyei szerve-
zetének rendezésében. Kelemen Hunor, az
RMDSZ szövetségi elnöke köszöntõbeszédé-
ben hangsúlyozta: a magyar kultúra mértéke,
mércéje mi vagyunk. A kultúra valamilyen
csodálatos módon beépült tudatunkba. Nélkü-
le az életminõség elképzelhetetlen. Muraközi
István, Berettyóújfalu polgármestere egyebek
mellett szólt a magyar nemzeti értékek és az
európaiság kapcsolatáról. Hangsúlyozta: be-
csüljük meg azt, ami a miénk, hiszen „Európa
az eredetiséget keresi bennünk, nem a tanulé-
konyságot”.

Ezután díjátadás következett. Emlékplaket-
tet és díjat olyan személyek vagy szervezetek
kaphatnak, akik/amelyek alkotó, építõ, szer-
vezõ tevékenységükkel hozzájárulnak az erdé-
lyi magyar kultúra megõrzéséhez, gyarapításá-
hoz és továbbviteléhez. Emlékplakettet kapott
Szabó Amália földrajztanár, belényesújlaki
néptáncoktató, a Rezgõ néptáncegyüttes ve-
zetõje, Brugós Sándor, a Nagyvárad Tánc-
együttes táncosa és az érsemjéni származású
Csorba Sándor, a Nagyváradi Római Kato-
likus Püspökség levéltárosa. A Magyar Kultú-
ráért Díjat vehetett át Gali Teréz nagyszalon-
tai dalszövegíró, zeneszerzõ, elõadómûvész,
Tóth Andrea váradi diáklány, az X-faktor
nevezetû zenei vetélkedõ legutóbbi nyertese,
valamint Budaházy István váradi fõgyógy-
szerész, eszperantista, több kötet szerzõje.
Életmûdíjjal jutalmazták a könnyûzenei terüle-
ten tevékenykedõ Molnár Mónika nagyvára-
di énektanárnõt, valamint Dérer Ferenc új-
ságírót, a Bihari Napló fõszerkesztõ-helyette-
sét. A Jakobovits Miklós-díjat ez esztendõben
Gerendi Anikó képzõmûvésznek ítélték oda.

Tóth Hajnal

A BBC Historyban
megjelent, Váradról
szóló írások szerzõi 

Tárlatnyitó a Tibor
Ernõ Galériában

A díjazottak
a színházban
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Minden korosztály képviseltette magát a ma-
gyar kultúra napi ünnepségen Nagyszalontán. A
rendezvénynek helyet adó Zilahy Lajos Mûvelõ-
dési Ház nagyterme megtelt érdeklõdõ fiatalok-
kal és idõsekkel. Az alkalomhoz illõen feldíszített
helyiségben a jelenlévõk egy kedves tárlatot is
megcsodálhattak: az Arany János Elméleti Líce-
um tanulói által a Nagyszalonta és a magyar kul-
túra témában készített rajzokat állították ki.

Patócs Júlia, az Arany János Mûvelõdési
Egyesület elnöke mondott ünnepi beszédet. A
szívmelengetõ gondolatok után Bagosi Imre Ti-
bor képzõmûvész a magyar iskola diákjainak raj-
zait méltatta, majd a legjobb alkotások készítõit
díjazták. Ajándékot kapott Boros Adrienn IX.
A osztályos tanuló, Nagy Gabriella a XI. B
osztályból, Szöllõsi Csenge X. A-s, Nagy Ni-
kolett a X. B-bõl, valamint a IX. A osztályos
Struber Henrik.

Az érdemoklevelek és ajándékok átadása
után a városalapítóról elnevezett Bocskai-díj át-
adásával folytatódott az esemény. A hajdúváros-
ban immár öt éve minden esztendõben ezzel a
rangos kitüntetéssel ismerik el olyan személyisé-
gek vagy intézmények érdemeit, akik sokat tesz-
nek a nagyszalontai magyarságért. A kuratóri-

Dr. Naszvadi
György vehette át

a 2014. esztendei
munkáját elismerõ

Bocskai-díjat

A gyulai Erkel
Ferenc vegyes kar
lépett fel
a hajdúvárosi
ünnepen

um 2014-re a díjat dr. Naszvadi Györgynek,
a budapesti nemzetgazdasági minisztérium ko-
rábbi államtitkárának ítélte oda, a magyar iskola
megépítésének finanszírozásában nyújtott jelen-
tõs támogatásért. A Bocskait formázó szobrot
és a mellé járó díszoklevelet Török László pol-
gármester adta át a jeles pénzügyi szakember-
nek, megköszönve eddigi és remélt további tá-
mogatását.

Az ünnepélyes pillanatok dr. Naszvadi
György köszönõbeszédével folytatódtak, majd a
Gyula városából érkezett Erkel Ferenc vegyes
kar alkalomhoz illõ mûsora következett.

A lélekemelõ zenés percek után a házigazdák
nevében Török László köszönte meg a különle-
ges élményt, további sok sikert és fellépésekben
gazdag évet kívánva a kórus tagjainak. A ma-
gyar kultúra napja alkalmából rendezett nagy-
szalontai ünnepség az énekkar ráadás produkci-
ójával zárult.

Balázs Anita
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Alkalomhoz illõ rendezvénnyel emlékeztek
meg a hajdúvárosban január 22-én
a magyar kultúráról. A jeles napon
nemcsak a magyar kultúra sokszínûsége,
hanem Kölcsey munkássága elõtt is
tisztelegtek a jelenlévõk, és ekkor adták át
a 2014-es Bocskai-díjat is.

Díjátadással és kórussal
ünnepeltek Szalontán

Gyermekrajzok illusztrálták Nagyszalonta és a magyar
kultúra kötõdését



história|

Újabb helytörténeti és történelmi jelentõsé-
gû könyvet tett le az asztalra Péter I. Zoltán,
lapunk munkatársa. A bemutatót megelõzõ
sajtótájékoztatón a szerzõ mellett jelen volt
Derzsi Ákos, a könyvet megjelentetõ
Europrint Kiadó vezetõje, Sárközi Zoltán, a
Pro Liberta Partium Egyesület képviselõje, aki
évek óta foglalkozik az I. világháborús had-
színterek, emlékhelyek kutatásával, Szabó
Ödön, az RMDSZ Bihar megyei ügyvezetõ el-
nöke is. Magyarországról Bánkuti Ákos, a
Budakeszi Kultúra Alapítvány, T. Hámori Fe-
renc, az Indóház Közlekedési Kiadó (a
csíksomlyói búcsúra zarándokoló Székely
Gyors ötletgazdája) és Pintér Tamás, a Nagy
Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány
képviselõje jött el.

A tervek szerint az Isonzó-expressz Buda-
pestrõl, a Keleti pályaudvarról indul majd júli-
us 20-án reggel, de ha van rá igény, akár Vá-
radról is indulhat, ha lesz elegendõ jelentkezõ,
hangzott el. Szabó Ödön hozzátette: a költ-
ségkülönbözetet szükség esetén adományok-
ból, felajánlásokból fedezhetik. Az érdeklõdõk

Isonzó-expressz –
különvonat a hadszíntérre

Pintér Tamás,
T. Hámori Ferenc,
Bánkuti Ákos,
Sárközi Zoltán,
Szabó Ödön,
Derzsi Ákos
és Péter I. Zoltán

jelentkezhetnek a sarkozi.zoltan@yahoo.com
vagy a biharmegye@rmdsz.ro e-mail címeken.

A szervezõk szándéka szerint a Doberdó-
fennsík és az Isonzó-völgy fõ hadszíntereit ke-
resik fel, szerepel a programban a görzi
(Gorizia) vár és múzeum, a visintini temetõ és
magyar kápolna, a Monte San Michele, a
Kolovrat-gerinc meglátogatása. Mind a laiku-
soknak, mind a szakembereknek érdekes in-
formációkat nyújtanak majd a szakértõk, akik
kísérik õket. A különvonat utasai egyébként
július 23-án részt vesznek majd Stanjelben a
központi megemlékezésen, melyen magyar ál-
lami vezetõk és kormánytagok is jelen lesz-
nek. (A szlovéniai falu katonai temetõjében az
Osztrák–Magyar Monarchia 5500 katonája
nyugszik.) Az út során megtekintik egyebek
mellett a nagyváradi 4-es honvédek emlékgú-
láját, de egykori lövészárkokat és alagutakat is
láthatnak. Az utazás során a szerelvény Orfe-
um-kocsijában különféle elõadások lesznek,
kiállítást is láthatnak majd az utasok.

Az elõzetes terv szerint a vonat a következõ
útvonalon halad majd: Budapest Keleti – Ke-
lenföld – Székesfehérvár – Siófok – Fonyód –
Balatonszentgyörgy – Nagykanizsa – Gyéké-
nyes (határ) – Koprivnica – Zágráb – Savski
Marof (határ) – Dobova – Zidani Most – Ljub-
ljana – Sezana – Nova Gorica (és vissza). Az út
elõkészületeirõl, a részvételi díjakról, szállás-
és étkezési lehetõségekrõl, egyéb költségekrõl
a www.isonzoexpressz.hu honlapon lehet tá-
jékozódni.

Fried Noémi Lujza

Július 20–23. között különvonattal járhatják
be az érdeklõdõk vagy kegyeletüket leróni
szándékozók az I. világháborús olasz front
déli szakaszát – jelentették be Nagyváradon
az Isonzó-expressz ötletgazdái. A bejelentés
napján mutatták be Péter I. Zoltán
helytörténésznek, lapunk munkatársának
Nagyváradi négyes honvédek a Nagy
Háborúban címû kötetét.
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A szervezõk tervei szerint Magyarország területén a le-
gendás Nohab mozdony vontatná a szerelvényt
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December 12. délután fél öt. Nagyvárad,
Kanonok sor – Múzeum utca – Petõfi park út-
keresztezõdés. A 29 éves Kiss Boglárka bicik-
lin megy hazafelé. A Kanonok sorról karikáz-
na tovább a Petõfi park felé. Egy csattanás, és
minden megváltozik. Bogit súlyos fejsérüléssel
viszik a sürgõsségire, próbálják stabilizálni az
állapotát. Napok telnek el, állapota egyre sú-
lyosabb, s hiába minden, december 24-én szí-
ve megszûnik dobogni. Marad a csend, a fáj-
dalom és az elviselhetetlen ûr.

„Csak az igazságot szeretném tudni!” –
mondja Bogi édesanyja lapunknak a január 9-
én délután tartott gyertyagyújtáson. Kiss Ibo-
lya könnyeivel küszködve meséli, mi is történt
azon a bizonyos péntek délutánon. „Körülbe-
lül ugyanabban az idõben, amikor a baleset
történt, én még autóban ültem. Az utolsó pil-
lanatban vettem észre két gyalogost a zebrán,
mert egy álló autó mögül léptek elém váratla-
nul. Furgonnal voltam, de megálltam. Hazaér-
ve arra gondoltam, ez életem legszerencsé-

sebb napja. Pár perc múlva kiderült, mekkorát
tévedtem… Bogi barátja telefonált. Õ már
tudta, hogy baleset történt, mert addig hívta
Bogit, míg a kórházból valaki fel nem vette a
mobilját, és elmondták neki, hogy súlyos fejsé-
rüléssel vitték be. Azonnal rohantunk mi is. A
kórházban a rendõrök azt közölték, Bogi a bi-
ciklin ülve át akart menni a zebrán, ekkor ütöt-
te el az autó. Nem kételkedtem, hiszen nem
elõször fordult volna ez elõ, pedig mindig
mondtuk neki, szálljon le a kerékpárról, ha
zebrán kel át. És mindig csak ezen a bizonyos
zebrán ment át, mert azt mondta, elõtte van
még egy gyalogátkelõ, ott, ha gyalogos kel át,
úgyis megállnak az autók, biciklivel pedig õ
hamar átér. Ott volt az is, aki elütötte. Mond-
ta, sajnálja, nem tudta elkerülni, én hittem ne-
ki. Aztán késõ este kimentünk a baleset hely-
színére. Látni akartam a nyomokat. A vértó-
csa a zebrától jó messze, 18 méterre volt. Mi-
kor megláttam, nem bírtam elviselni, haza is
vittek. Majd éjszaka kezdtem el gondolkodni a
látottakon. Utána még a rendõrökkel is be-
széltünk, s õk elmondták, hogy a bicikli nem
az úttesten volt, hanem a parkban. Ki tette
oda és miért? A leányom tudná csak elmonda-
ni, hogyan történt, de õ már nem teheti. Ne-
künk kell beszélnünk helyette. Ki kell deríte-
nünk az igazságot. Nem akarok egyebet, csak
hogy kiderüljön, mi történt. Azért keressük a
szemtanúkat, mert egyelõre csak abból lehet
kiindulni, amit a sofõr mond és azok, akik ve-
le egy autóban ültek. Bogi hosszú évek óta bi-
ciklizik, Bulgáriába is kerékpárral ment, nem
ma kezdte, elõvigyázatos volt. Mondhatni pro-
fi volt, nem amatõr. Nem tudom, miért nem
mutatják meg a térfigyelõ kamera felvételét.
Az ügyvédünk kérte, hogy archiválják, ha már
nem adják ki, mert a hírszerzõké. Vajon mi-
lyen nemzetbiztonsági titkokat tudnánk meg?”
(A baleset közvetlen közelében található a Ro-
mán Hírszerzõ Szolgálat megyei székháza –
szerk. megj.)

Nincsenek válaszok

Mintegy 150-en gyûltek össze a Bogi emlé-
kére szervezett januári gyertyagyújtáson. A
Kanonok sor sarkán, a villanyoszlop tövében
egy hófehér bicikli, s egy koszorú mellett
számtalan mécses égett tiltakozásképpen,

Igazságot Boginak!
Meghalt egy fiatal lány. Még élnie kellett
volna. Megvalósítania álmait, gyerekeket,
majd unokákat nevelnie. Egy óvatlan
pillanat, egy csattanás, sziréna, két hét harc
az életért. Mérhetetlen fájdalom
a szülõkben, barátokban. A mécsesek azóta
is égnek. Nincs megnyugvás, beletörõdés
a megmásíthatatlanba. A gyász mellett az is
mardossa a hozzátartozók lelkét, hogy
kétségeik vannak, miként is történt
a baleset.
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ron ült, a törvény szerint két jármû ütközésé-
rõl van szó, nem gyalogosgázolásról. Tény,
hogy a rendõrök két és fél perccel a bejelen-
tés után már a helyszínen voltak. A bicikli ak-
kor már valóban nem volt az úttesten. Csak
miután a nyomozás lezárul, mondhatják ki azt,
hogy ki is volt a hibás, vagy megállapíthatnak
közös felelõsséget is. A jogosítványt csak ak-
kor veszik el helyben, ha a sofõr vétkessége
egyértelmûen megállapítható. Halálos baleset-
kor mindenképpen megindul a büntetõjogi el-
járás, tehát az ügyészség vizsgálja ki az ügyet
és állapítja meg a vétkességet. Az hosszas
vizsgálódás nélkül is egyértelmû, hogy a leg-
több itt elhaladó autóhoz hasonlóan a baleset-
ben érintett is a megengedettnél jóval gyor-
sabban hajtott, illetve az is hozzájárulhatott a
tragédiához, hogy a fiatal nõ nem viselt bukó-
sisakot.

Várják a szemtanúkat

A szülõk és a barátok továbbra is keresik
azokat, akik látták, mi történt. Bármilyen apró
részlet segíthet abban, hogy kiderüljön az igaz-
ság. Mert ugyan ki vetemedne arra, hogy egy
épp megtörtént baleset helyszínérõl elvegye az
összetört biciklit, és továbbhajtson, miközben
valaki eszméletlenül fekszik az úttesten? Ha jól
tudom, ez is bûncselekmény. Vajon ezért nem
jelentkezett még az az állítólagos autós? Vajon
valóban nem figyelt fel senki (csúcsforgalom
idején) a Kanonok sor irányából a Múzeum ut-
cára kanyarodó lányra, vagy csak a „macera”
miatt nem jelentkezik senki? Merthogy a tanús-
kodás hosszadalmas, az emberek nem szeret-
nek bíróságra járni stb. Gondoljanak bele,
hogy a mérhetetlen gyászban egy család attól
remél megnyugvást, hogy kiderül az igazság.
Hogy Bogi lelke békére leljen.

A hófehér bicikli azóta is ott van a lámpa-
oszlopnak támasztva a zebra mellett. Körülöt-
te mindennap égnek a mécsesek. A kerékpá-
ron most is ott van a felhívás: szemtanúkat ke-
resünk. Hátha vannak még csodák, és kiderül
az igazság.

Both Abigél

hogy miért van a gépkocsivezetõnek azóta is
jogosítványa, habár a nyomozás még nem zá-
rult le. Jöttek a barátok, ismerõsök, sokan
olyanok is, akik ismeretlenül akarták kifejezni
együttérzésüket a családdal. Csendben, kegye-
lettel állt ott a sok ember a hidegben, a mécse-
sek és csillagszórók fényénél. Talán nem én
voltam az egyedüli, aki úgy gondolta, esetleg
a sofõr is eljöhetett volna egy gyertyát gyújta-
ni. Még akkor is, ha a szülõk úgy gondolják,
nincs mit beszélniük vele. „Még a kórházban
odajött, hogy ha kell, akkor fizeti a Bogi kül-
földi gyógykezelését, de nem lehetett szállíta-
ni. Aztán amikor nyilvánvalóvá vált számom-
ra, hogy nem mond igazat, akkor már nem
akartam beszélni vele. Mit mondjak neki? Õ
meg mit mondhatna nekem?!” – kérdi az
édesanya.

Én viszont úgy gondoltam, az etika is meg-
követeli, hogy a sofõrnek is lehetõsége legyen
nyilatkozni. A Facebookon, még amikor Bogi
az életéért küzdött, közzétette, hogy õ vezette
az autót, leírta, ahogyan õ látta a balesetet.
Meg hogy sajnálja. Szerinte a baleset után egy
sietõs autós fogta meg a biciklit és dobta a
parkba, hogy tovább tudjon menni. De ezt õ
nem látta. Sokkos állapotban volt, hívta az
ügyvédjét telefonon. Valaki más a mentõket.
Majd a rendõrségen a kihallgatás után az ügy-
védje visszakérte a jogosítványát a rendõröktõl.
Sajnálja a lányt, az õ kislányát is Boglárkának
hívják, s most várják a második gyermeküket.
Nem szeretne börtönbe menni. A közösségi ol-
dal szerint a neve: P. Alexandru Halal. Írtam
neki egy üzenetet, melyben elmondtam, ripor-
tot írok az esetrõl, és kértem, ha szeretne nyi-
latkozni, vegye fel velem a kapcsolatot. Nem
tette, pedig vártam közel két hetet.

Kikérik a felvételeket

A rendõrségi nyomozás még nem zárult le.
Dorin Sava, a Bihar megyei közlekedésrendé-
szet parancsnoka elmondta, hogy az ügyész-
ség ki fogja kérni a térfigyelõ kamera felvéte-
leit, hátha látszik rajta, mi is történt valójában.
Mivel Bogi az ütközés pillanatában kerékpá-
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a ’70-es években tovább bõvítették. A terüle-
ten akkoriban álló grófi ingatlan volt a diák-
szálló, egészen az új, többszintes bentlakás
megépültéig. 2008-ban bontották le a régi
épületet. A mezõgépészet mellett késõbb be-
indult a nehézgépkezelõ szakoktatás is, ami
tovább növelte az iskola vonzerejét. A Szilágy-
ságtól Máramarosig, de még Moldvából is jöt-
tek diákok. Háromszáz férõhelyes bentlakás,
százötven férõhelyes ebédlõ várta õket. A diá-
kok létszáma meghaladta a négyszázat. Az
igazgató elmondása szerint a ’80-as évek ele-
jén voltak a csúcson, ameddig a mezõgazdasá-
gi minisztérium finanszírozta mûködésüket.
Amint a tanügyi tárcához kerültek, érezhetõvé
vált a hanyatlás. A bentlakás kihasználatlanul
áll, az ebédlõ úgyszintén.

Jelenleg szakiskolai és középiskolai oktatás
folyik Nagykágyán. Hároméves képzés után
pék, kõmûves, mezõgépész szakoklevelet kap-
nak a fiatalok, a líceumban tanulók pedig élel-
miszer-ipari, építész- vagy gépésztechnikusi
képesítést nyernek. Mindkét oktatási forma
magyar tannyelvû. Emellett román nyelven es-
ti líceumi oktatás is folyik, faipari szakon.
Traktor- és személygépkocsi-vezetést is oktat-
nak, azt szeretnék elérni, hogy a végzõsöknek
jogosítványt is adhassanak a diploma mellé.
Jelenleg 30 kilométer sugarú körben található
a diákok lakhelye. A szakiskola népszerûségét
növeli, hogy minden diákja havi 200 lej támo-
gatást kap.

A bentlakás
mögött tanulják
a diákok
a traktorvezetést

Elsõsorban a tanintézet ingatlanaira vonat-
kozik a várható felújítás, hiszen maga a válto-
zatos szakoktatás, a tanárok felkészültsége és
a diákok létszáma mindeddig nem hagyott kí-
vánnivalót maga után. Karancsi Béla 2008
óta vezeti az intézményt. A nagyszabású
iskolafelújítási programnak egyszer már neki-
rugaszkodtak, de a gazdasági válság lenullázta.
A mostanság némiképp érezhetõ gazdasági
eszmélés eredményeként az Európai Unió is-
mét elérhetõvé tette azokat a pénzalapokat,
amelyek a 2007–2013-as idõszakban a tan-
ügyi infrastruktúra fejlesztésére felhasználatla-
nul maradtak. A sikeres pályázat hozadéka-
ként négymillió eurót meghaladó összeg áll is-
mét a kágyai iskola rendelkezésére.

Miután az igazgatói szobában Karancsi a
felújítási munkálatokat vázolja nagy vonalak-
ban, ingatlannézõbe megyünk. Végigjárva az
iskolához tartó épületeket, a valamikor virág-
zó tanmûhelyeket, az igazgató némi iskolatör-
ténettel is szolgál.

A szakoktatás 1962-ben kezdõdött itt. A
homlokzati épületrész készült el elõször, majd

Remény van arra, hogy Nagykágya
1. Számú Szakközépiskolája ismét régi
fényében ragyogva, a régió
szakoktatásának meghatározó intézménye
legyen. KARANCSI BÉLA igazgató
tájékoztatott a kezdõdõ felújítás
részleteirõl.

Megújul a nagykágyai
szakközépiskola

|oktatás  
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Karancsi Béla igazgató



végett, mivel az alkalmazottak zöme ingázik.
Az épületekre teljes belsõ és külsõ felújítás vár,
az elektromos hálózatot, a fûtésrendszert, a
vízhálózatot teljesen kicserélik. Megújulnak a
tanmûhelyek, a lerobbant diákszálló mellett az
ebédlõt is renoválják.

Karancsi szeretné a szállót megtölteni diá-
kokkal, s a kantint újra üzembe helyezni. De
ez már egy újabb nyertes pályázattal valósítha-
tó csak meg, hisz a bentlakásba új bútorok, a
konyhába új felszerelések kellenek. Az igazga-
tó nemrég részt vett Magyarországon egy
szakmai találkozón; ott elhangzott, hogy a
magyar kormány célul tûzte ki a határon túli
magyar szakoktatás támogatását. Ennek isme-
retében reméli, hogy az anyaországtól is kap
némi segítséget.

D. Mészáros Elek

Mire ezek a sorok megjelennek, már javá-
ban folynak a munkálatok, a renoválást ez év
végéig be kell fejezniük. A beruházás fontos
eleme lesz az az új épület, amelyben tíz szol-
gálati lakrészt alakítanak ki a pedagógusok-
nak. Ez igen fontos a tanárok helyben tartása

Az udvaron a beton
helyére járólapok
kerülnek

Romos mûhely,
elõtte a diákok
építette grillezõ

oktatás|

A fõbejárat
a legkorábban
megépült
iskolarészbe vezet

A tanmûhelyekre is
ráfér a tatarozás
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|hagyomány

Lovat mozgató, embert próbáló
huszárportya

Alighogy átszökelltünk az új esztendõbe,
huszárjaink máris megmozgatták lovaikat, no
meg saját, télzsibbasztotta tagjaikat, mélyeket
szippantva a dimbes-dombos, mocsaras-zsom-
békos erdõk tiszta levegõjébõl. A szentjobbi
huszárok hetedjére szerveztek téli lovaspor-
tyát, bebarangolva az Érmelléket, csapást vág-
va a Hegyközön.

Régi ismerõsök paroláztak a faluközponti
parkban, ahol az István király szent jobbját
mentõ, szoborba merevített Mercurius apát fi-
gyelõ tekintete kísérte az esemény kezdetét. A
Simonyi József óbester – sziklaemlékmûre he-
lyezett – emléktáblájának megkoszorúzásakor
a portyára igyekvõkre áldást mondott Kurilla
Gábor helyi római katolikus plébános, Fábi-
án Tibor, a szentjobbi reformátusság pászto-
ra pedig veretes beszéddel lelkesítette a ma-

gyar megmaradásban hívõ, azért munkálkodó
huszárokat.

Bevett szokás, hogy minden esztendõ elsõ
szombatján fújják a gyülekezõt a portyára, né-
mi eltérés, újítás alkalomról alkalomra szándé-
kosan vagy kényszerbõl belefér a szervezésbe.
Ezúttal a vacsora helyszíne változott; a szerve-
zõk nehezményezték, hogy a falu lakodalmas
házát nem bocsátották a rendelkezésükre, hol-
lott a téli portya idõpontja évek óta közismert.
Egy helyi vállalkozó jóvoltából sikerült megfe-
lelõ termet találniuk az emberpróbáló napi lo-
vaglás utáni estebédnek.

A helyiek mellett a bihardiószegi és a szé-
kelyföldi lovashagyomány-ápolók is részt vet-
tek a téli túrán. Miután a faluszéli több száz
éves tölgy elõtti kopjafát megkoszorúzták, a
csapat Nagykágya felé vette az útját. A fagyos-
sáros erdei ösvényeken csúszkáltak, prüszköl-
tek a lovak, inak feszültek, segítvén a nyereg-
ben maradást. Az elsõ célállomáson katonás
reggelivel várták az érkezõket, fagyos szalon-
na, kolbász mellé parázson sült krumpli du-

Lópihentetõ
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Huszárrendezvényekkel
indult az új év
A 2015-ös esztendõ gazdag
programsorozatot ígér a huszárhagyomány-
õrzõk számára. Az év elsõ szombatján
lómozgató téli portyán vettek részt, majd
hajdú-kuruc-huszár közgyûlésre toboroztak.
Aradra is várják a partiumi huszárokat,
ahol március 15-én a Szabadság-szobornál
tartandó ünnepségen vesznek részt.

Eskütevõkre figyelve

Diószegi citerazenekar



Hajdú Bihar megyei huszárok fokozták az ese-
mény ünnepélyességét, miközben Szabó
Ödön parlamenti képviselõ, Nagy Gizella,
Bihar község polgármestere, Nagy Miklós
szalárdi polgármester és a hagyományõrzõ
egyesületek reprezentánsai megkoszorúzták a
falu névadójának, Szent Imre hercegnek a
mellszobrát.

A herceg tragikus halála megkerülhetetlen
történelmi helyszínné emelte Szentimrét, egy-
fajta kultuszhellyé, s a tíz évvel ezelõtti szobor-
állítás, illetve a 2007-ben meghirdetett Szent
Imre-emlékév még inkább a figyelem közép-
pontjába állította. A most épülõ emlékkápolna
tovább segíthet abban, hogy a település a köz-
tudatba kerüljön. Tehát ideális volt a helyszín-
választás a hagyományõrzõk közgyûlésének
megtartására; a találkozó a koszorúzás után a
helyi iskolában folytatódott.

A térség többrétû hagyományõrzésének fá-
radhatatlan kovásza, Gellért Gyula h. õrzõ
vezérezredes köszöntötte a szép számban
megjelenteket, s a továbbiakban a közgyûlés
levezetését is maga látta el. Nagy Miklós pol-
gármester a múltból való értékmerítés fontos-
ságát emelte ki, mivel ennek révén hiteles sta-
fétahordozóvá válhatunk az utánunk jövõk
számára.

Szabó Ödön méltatta Gellért Gyula volt re-
formátus esperes elszántságát, aki nyugdíjba
vonulása után sem fújt visszavonulót, hanem
továbbra is lelkes és elhivatott napszámosa a
hagyományõrzésnek. A képviselõ beszéde so-
rán az eltelt évtized történéseibõl szemezgetve
felelevenítette azt a tíz évvel ezelõtti március
15-ét, amikor a debreceni huszárok elsõ ízben
voltak jelen a nagyváradi ünnepségen. Azóta
több huszárcsapat is alakult Bihar megyében.
Manapság õk tesznek eleget magyarországi
meghívásoknak, sõt az austerlitzi és a könig-
grätzi csata helyszínére is eljutottak, így adóz-
va az ottani harcokban elesett korabeli huszá-
rok emléke elõtt. Az eltelt évek alatt sokan
„megfertõzõdtek” hagyományõrzéssel, a
számbeli növekedés térségbeli terjeszkedést is
jelent, illetve a hagyományõrzés egyre na-
gyobb történelmi idõszakokat öllel át. Így ma-
napság a honfoglalás korát megidézõ íjászok

Megkoszorúzták
Szent Imre szobrát 

kált. Az ebédet már a hegyközszentmiklósi
pincesoron fogyasztották el, óriási üstben ro-
tyogott a birkapörkölt. A jóféle pálinka, bor
elõcsalogatta a nótás kedvet, a szilágybagosi
Józsi és a csengettyûsök húzták a kísérõzenét.
Messze sírt a tárogató hangja, erdõk fái között
osont az évszázados fájdalom, kesergõ vagy
katonavígság-érzés, hogy aztán újra nekilen-
düljenek a lovasok az utolsó útszakasznak.
Szentjobbon gondos gazda módjára elõbb is-
tállókba terelték a paripákat, ahol jóféle szé-
nával volt teli a jászol, utána az idei év teendõ-
irõl egyeztettek a hagyományõrzõ egyesület
tagjai.

Még ki sem pihenték a több tíz kilométeres
lovaglást, máris Hegyközszentimrére várták
õket közgyûlésre.

Nemzettudatot erõsítõ közgyûlés

Késõ õszt idézõ csatakos januárban, kelle-
metlenül szitáló esõben lovak prüszköltek,
nyereg alól hömpölygött a pára a Partiumi
Hajdú-Kuruc-Huszár Hagyományõrzõ Egyesü-
let Szentimrén megtartott közgyûlésének nyi-
tórendezvényén. A díszõrséget álló Bihar és

hagyomány|

Elszántságunk
legyen határtalan
– lelkesített Gellért
Gyula

Tisztelgés
Hegyközszentimrén
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1869-ben megalakult Magyar Királyi II. Deb-
receni Huszárezredrõl értekezett; õk ennek
hagyományõrzõ letéteményesei. Az ezred-
mundér már jóval puritánabb, mint az 1848-
as forradalom idején volt, a tarsolyt is mellõz-
ték. Leghíresebb parancsnokuk gróf Tisza Ist-
ván volt, az ezredet 1918 decemberében szá-
molták fel.

Mielõtt Gellért Gyula megtartotta volna a
tavalyi tevékenységérõl szóló beszámolóját, il-
letve ismertette az idei célkitûzéseket, ünnepé-
lyes keretek között esküt tettek a Vay Ádám
Kurucezred és a Gróf Tisza István Huszárez-
red tagjai.

A találkozó záró beszédének megtartása
Zatykó Istvánra, a Szentjobbi Hagyomány-
õrzõ Huszár Egyesület elnökére testálódott.
Zatykó a leendõ hagyományõrzõkhöz is szólt:
„Amit mi teszünk, nem jár semmiféle anyagi
haszonnal, de semmihez nem hasonlítható él-
ményt jelent”. Majd a jelenlévõk tapsát kiváltó
mondat is elhangzott: „Nincs magyar állam-
polgár a szentjobbi huszárok soraiban. Erre
büszkék vagyunk. Mi nélküle is magyarok va-
gyunk.”

Az est hátralévõ részében Meleg Vilmos
színmûvész h. õrzõ ezredes versösszeállítással
hatott az érzelmekre, majd pedig a bihardió-
szegi citerások fokozták a nótázó kedvet, ami-
hez meleg vacsora s nemes szentimrei bor tár-
sult.

D. Mészáros Elek

is jelen vannak a hajdúk, a kurucok és a huszá-
rok mellett. A megye szórványvidékein is
megmutatkozott a hagyományõrzõ szándék.
Az alakulni akarók és a már meglévõ egyesü-
letek közötti koordinációban fontos szerepet
vállal magára a közgyûlés – vélekedett a kép-
viselõ.

Rákóczi Lajos h. õrzõ ezredes magyarta-
nári mivoltához méltóan stílusosan, több vál-
tozatban, a magyar nyelv gazdagságát szem-
léltetve köszöntötte bajtársait, majd a kuruc
kort és a Rákócziak ténykedését méltatta. El-
mondta, hogy a Rákócziak öt fejedelmet adtak
Erdélynek, II. Rákóczi Ferenc pedig egész va-
gyonát a szabadság eszméjének áldozta. Tér-
ségbeli vonatkozást említve szólt az 1707-ben
kiadott Székelyhídi kiáltványról, amelyben a
fejedelem a csapataihoz való csatlakozásra
szólítja fel a rácokat. Bejelentette, hogy II. Rá-
kóczi Ferenc 280 évvel ezelõtti, 1735-ben
Rodostóban bekövetkezett halálának évfordu-
lóján, április 8-án Érköbölkúton szobrot állíta-
nak a fejedelemnek.

Csontos János h. õrzõ õrnagy, a Hajdú-
Bihar Megyei Lovas- és Huszár-hagyományõr-
zõ Közhasznú Egyesület elnöke úgy véleke-
dett, hogy az általuk képviselt hagyományõr-
zés egyfajta híd szerepet tölt be az anyaorszá-
giak, a partiumiak és a Székelyföldön élõk kö-
zött. Ennek kiemelkedõ mozzanata volt a
2007-ben megrendezett Szent Imre Millenni-
umi Emléktúra; akkor közel 1500 kilométert
lovagoltak Csíkszentimre és Hegyközszent-
imre között. Az eseményrõl háromrészes fil-
met forgatott a Duna Televízió, s ezt a Nyolc-
van huszár c. mûvészfilm mellett a legjelentõ-
sebb huszárfilmként tartják számon. Csontos
örömmel jelentette be a hírt, hogy ez év már-
cius 15-én az aradi Szabadság-szobornál tar-
tandó ünnepségre a Bihar és a Hajdú-Bihar
megyei huszárok is meghívást kaptak.

Vitéz Szoboszlai Endre, a debreceni hu-
szárcsapat törzskapitánya és sajtóreferense az
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faluról falura|

autóbusszal, de vállalati kocsik is szállítják a me-
gyeszékhelyen dolgozókat.

Hegyköztótteleken gyerekhiány miatt meg-
szûnt az elemi oktatás is, a néhány helybeli is-
kolás a községközpontban, Hegyközcsatárban
tanul, oda iskolabusz viszi õket.

Hegyközcsatárhoz tartozik

Január elsõ napjaiban kerestem fel a falut.
Elsõ utam a hegyközcsatári községházára veze-
tett, ahol Vitályos Barna polgármesterrel be-
szélgettünk.

– A község legkisebb települése Tóttelek
mind a lakosok száma, mind a terület nagysá-
ga szerint. Ez a legcsendesebb is, mindenki a
saját dolgaival foglalkozik, nincsenek kirívó tör-
vényszegések, kihágások. Tóttelek a hétvégi
házak paradicsoma, sok család állandó ottho-
nává alakította ezeket. Ennek csak örülni tu-
dunk. Az is érdekes jelenség – mondja az elöl-
járó –, hogy a környékbeli településeken min-
denütt a református vallás dominál, viszont
Tóttelek egy kis római katolikus sziget, s az itt
élõk nagyon ragaszkodnak hitükhöz. Példaér-
tékû az összetartás, ami ezt a falut jellemzi. Élõ

A faluról az elsõ írásos dokumentum a XIII.
századból származik, ekkor Totthelek, Villa
Thothelek néven említik. A püspöki tized
nagysága alapján – 33 kepe – már ekkor jelen-
tõs település lehetett. Ebben az évszázadban
Miklós vajda, István és Gereben birtoka volt.
1465-ben a panaszi Pázmán család, késõbb a
Nagyváradi Római Katolikus Püspökség tulaj-
dona. Jelenlegi nevén 1913 óta szerepel. Az
1886-os népszámlálás szerint 386 lakosa volt,
akik közül 181 magyar, 118 szlovák, 51 né-
met, illetve 328 római katolikus és 38 refor-
mátus. 1992-ben 250 lakosa volt, valamennyi-
en magyarok, közülük 237 katolikus, 11 refor-
mátus. A legutóbbi, 2011-es népszámláláskor
Hegyköztótteleken 246-an éltek, közülük 223-
an magyarok. Felekezeti megoszlás szerint
175 a római katolikus, 44 a református.

A XVIII. század második felében a váradi ró-
mai katolikus püspökség a Felvidékrõl több
szlovák családot is betelepített a faluba. Õk er-
dõkitermeléssel foglalkoztak, munkájukért föl-

det és telket kaptak, házat épí-
tettek. Leszármazottaik Tóttelek
õslakosainak számítanak, s ma
már valamennyien magyarnak
tartják magukat. A falu lakosai-
nak zöme idõs, közülük sok
egyedülálló, özvegy, de azért
vannak középkorúak és fiatalok
is. A régi helybeliek a lakosság
mintegy 60 százalékát adják, a
többiek Nagyváradról költöztek
ki. Utóbbiak többsége elõbb
hétvégi házat vásárolt vagy épí-
tett itt, késõbb döntött a végle-
ges letelepedés mellett. Innen
ingáznak a városi munkahelyük-
re, ki saját kocsival, ki távolsági

Nagyváradtól 17 kilométerre fekszik
a Hegyköz egyik emblematikus települése,
Hegyköztóttelek. Aszfaltos úton, Pályit
és Csatárt érintve lehet megközelíteni,
közigazgatásilag Hegyközcsatár községhez
tartozik.

Példaértékû összetartás
Hegyköztótteleken

Vitályos Barna, Hegyközcsatár község polgármestere

2015. február|Biharország|15



Református falvak
között Tóttelek
megmaradt
katolikusnak
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példája ennek, hogy néhány évvel ezelõtt az
önkormányzat és az itt lakók összefogásával
felépült egy temetõkápolna. Az itteniek mun-
kájukkal és adománnyal is támogatták az épít-
kezést. Az átadáson, szentelésen jelen volt
Böcskei László nagyváradi megyés püspök is.
Gondot az okoz, hogy a falu õslakossága na-
gyon elöregedett, igazán csak hétvégeken
pezsdül meg az élet, de akkor is nyugodtság
uralkodik – jegyzi meg az elöljáró.

A falu az utóbbi idõben sokat fejlõdött. Ta-
valy sikerült kiépíteni az ivóvízhálózatot, s az-
óta is jól mûködik. A mûvelõdési házat felújí-
tották, s a helyiek meg is töltik élettel. Tóttelek
határában épül Bihar megye egyik legmoder-
nebb ifjúsági központja.

– Ifjúsági tábor és sportkomplexum lesz, ha
egyszer elkészül, de lassan halad a munka –
jegyzi meg Vitályos Barna. – A beruházás költ-
ségét a kormány állja, de csak csepegteti a
pénzt. Ennek ellenére reméljük, az év végére
befejezik a létesítményeket.

Tótteleken kevés a munkalehetõség, van
egy fafeldolgozó üzem és egy mezõgazdasági
farm, ahol földiepret, áfonyát termesztenek
helybeli munkaerõvel. Az idõsebbek általában
kisnyugdíjasok, a háztájiban még megtermelik
azt, amire a családnak szüksége van.

– Szerintem az elöregedés ellenére a falunak
van jövõje – vélekedik a polgármester. – A Bi-
har Megyei Vállalkozók Szövetségével aláír-
tunk egy megállapodást, mely szerint segítenek
a hegyközi településeket jobban megismertet-
ni, mivel bármennyire is közel vagyunk Várad-
hoz, nem sokat tudnak rólunk. Ez is az oka an-
nak, hogy befektetõk nem jönnek, pedig min-
den van itt, amire egy beruházónak szüksége
lehet.

A falu mindenese

Ha valami történik Tótteleken, annak fõ
mozgatója Iványi Ilona; vele is szót váltottam.
Õ irányítja azt a közel tíz éve kialakult marok-
nyi csapatot, amelynek tagjai idõrõl idõre szin-
te az egész falut megmozdító eseményeket
szerveznek. Õ az egyháztanács elnöke is.

– Tóttelek akkor talált magára, amikor
2003-ban a falu gyermekei, fiataljai közremû-
ködésével egy karácsonyi mûsort rendeztünk.
Jól sikerült, kedvezõ visszhangra talált. 2005-
tõl rendszeresen rendezünk farsangi mulatsá-
got, bált is. Édesapám fiatalkorában még vol-
tak itt színpadi elõadások, ezt a hagyományt
állítottuk vissza. Bohózatokat, kabaréjelenete-

ket adtunk elõ, s ezeket nagy szeretettel fogad-
ta a falu lakossága. Azóta is sokan eljönnek, a
legfiatalabbaktól a legidõsebbekig. A szerve-
zésben is sokan vesznek részt, fõleg a gyere-
kek, fiatalok szülei. De nem álltunk meg itt. Ta-
valy õsszel elõször szerveztük meg a hegyköz-
tótteleki borok kóstolóját; óriási siker volt. 27-
fajta bort hoztak a gazdák, jó volt a hangulat;
ezentúl ezt is minden évben megismételjük. Év
végén Kruzslitz Imre plébános kezdeményezé-
sére katolikus szilvesztert szerveztünk, ez szin-
tén nagyon sikeres volt. Van egy tánccsoport
is, a Kikerics, ugyanazok a gyerekek, fiatalok a
tagjai, akik a színdarabokat is játsszák; 18-an
vannak. Az is jellemzõ, hogy mi szervezõk is
összegyûlünk idõnként beszélgetni, egyeztetni
a dolgainkat, megünnepeljük egymás születés-
napját. A mi életünk szorosan összefügg a val-
lásunkkal. Hétköznapokon, ha végigmegyünk
az utcán, szinte senkivel sem találkozunk, de
vasárnap délben, a templomba menés idején
vagy a mise végén, 13 órakor benépesednek a
tótteleki utcák.

Két évtized után

A falut járva Ugarek Lajos bácsihoz is be-
kopogtattam. Majd két évtizede egy kollégám-
mal jártunk itt, s vele akkor is találkoztunk. Ak-
kor két-három órai beszélgetés után azzal tar-
tóztatott: „Maradjanak még, ki tudja, mikor
lesz rá alkalmunk, hogy újra beszélgessünk.”
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 Iványi Ilona,
a fõszervezõ

Népes közönség
egy falubeli
rendezvényen 



néhány évtized múlva Lajcsák Ferenc püspök
emelt új templomot; 1834. október 12-én
szentelték fel Szent József tiszteletére. A falu
nemrég kinevezett plébánosa Kruzslitz Imre.
Õ elõbb civil foglalkozást választott magának,
késõbb érkezett számára az isteni elhívás.

– Nagyszalontai születésû, egyszerû szülõk
gyermeke vagyok, a család és jómagam sem
voltunk gyakorló keresztények. Gyermekko-
rom óta villamosmérnök akartam lenni, amit
az Úr meg is adott. Az egyetem alatt szólított
meg és adta meg a vágyat elõször a szívembe
a papságra. Ekkor hallottam meg elõször az is-
teni elhívást, ekkor váltam ünnepnapi keresz-

ténybõl lassan-lassan gyakorló
kereszténnyé. Ekkor levelezõ
szakon elkezdtem a teológiát is
a hitoktatói szakon, habár nem
akartam én hitoktató lenni, csu-
pán érdekelt az Isten, az egy-
ház, többet szerettem volna
tudni. Párhuzamosan a villa-
mosmérnöki egyetemmel, azt is
elvégeztem. Tíz évnek kellett el-
telnie, amíg végre kimondtam
az igent a hivatásomra, és meg-
kerestem Nagyváradon Tempfli
József püspök urat, hogy van-e
még lehetõségem a papságra
jelentkezni. Így kerültem az Eg-
ri Hittudományi Fõiskola és Ér-
seki Papnevelõ Intézetbe, és si-
keresen elvégeztem. 2012. júli-

us 7-én Böcskei László megyés püspök úr
szentelt áldozópappá a nagyváradi székesegy-
házban. Ez elõtt az Úr megerõsítette hivatáso-
mat, hiszen kirendelte számomra a csodálatos
nyolcvannapos afrikai missziót, megmutatva,
hogy a kereszténység élõ valóság, az öröm val-
lása. Ugyanezt erõsítette meg bennem a Szent
Jakab-út, az El Camino végigjárásán is. Egy
szemináriumon végighallgattam Tolvaly Ferenc
rendezõ beszámolóját az általa megtett zarán-
doklatról. Belsõ hívást éreztem, hogy nekem is
el kell indulnom Szent Jakab útján, és mivel
megtanultam, hogy hallgassak a lelki hangra,
elindultam.

A csendes falucskából ezek a gondolatok in-
dítottak útnak Nagyvárad felé; jólesõ érzés volt
újra ott járni, látni, tapasztalni azt a szeretetet,
mely szinte átöleli azt, aki oda kerül.

Deák F. József

Igaza volt a ma már 83 éves Lajos bácsinak,
közel húsz év telt el azóta.

Õ is fájlalja, hogy a falu elöregedett, a fiatalok
nagy része elköltözött, de akik jöttek, úgy látja,
igyekeznek beilleszkedni. „Mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint hogy a novemberi borkóstolón a
résztvevõk mintegy fele már Váradról ide költö-
zött lakos volt” – mondja házigazdám.

A tõsgyökeresek nem felejtik el, hogy õseik
a Felvidékrõl kerültek ide. „És ami szép dolog:
megtartottuk õsi római katolikus vallásunkat –
kapcsolódik be beszélgetésünkbe Ugarek bácsi
felesége, Irma asszony. – A kevés református-
nak is tartanak istentiszteletet a plébánia egyik
termében, Gavrucza-Nagy Emese siteri lelki-
pásztor havonta egyszer jár ide.”

A katolikus egyház

A római katolikus templom domb alján áll,
fák között. 1788-ban alapították a plébániát
szlovák ajkú telepesek számára. A középkori
templom romjain Kollonitz László püspök épít-
tetett egy kisebb fatornyos istenházát, majd

A falu határában
ifjúsági központ

épül

Ugarek Lajos
és felesége, Irma
asszony

A szépen felújított
kultúrotthon
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Kruzslitz Imre
plébános



Volt olyan, hogy felállították vasárnapi ebéd-
tõl, születésnapi vagy évfordulós ünnepségrõl,
felkeltették éjszakai álmából. Õ azonban soha-
sem háborog, hiszen saját maga választotta ezt
a szakmát, sõt inkább hivatást, és minden ne-
hézsége ellenére nagyon szereti. Szinte min-
denki ismeri Margitta városában és a környék-
beli falvakban Almási István állat-egészségügyi
asszisztenst, akinek – ha lehetséges – még a
közúti forgalomban is elsõbbséget adnak, mert
tudják, hogy beteg, segítségre szoruló állathoz
siet. Hozzátartozik õ a város összképéhez. Ah-
hoz, hogy vállalni tudja a szinte állandó ügyele-
tet, szüksége van a családja segítségére és meg-
értésére. Mint mondta, ebbõl maximális mér-
tékben részesedik.

Margittán született 1966-ban, majd szüleivel
vidékre költözött, de iskolás korára újra a szülõ-
városban laktak. Nagyszalontán tanult tovább
az Állat-egészségügyi Technikumban, tanulmá-
nyait 1985-ben fejezte be. Mivel a legjobbak
között volt, a margittai sertéshizlaldába helyez-
ték ki, ez lett elsõ munkahelye. Alig néhány hét
elteltével besorozták katonának, majd leszerelé-
se után kisebb kitérõvel 1988-ban a margittai
Állat-egészségügyi Körzetben kapott szakképe-
sítésének megfelelõ állást. Munkahelyéhez való
hûségét és az elhivatottságát mi sem bizonyítja
jobban, mint az, hogy a mai napig azon a he-
lyen dolgozik. A hely maradt, csak az elnevezés

változott, mivel a rendelõ a privatizálás nyomán
1999-ben Gheorghe Gug állatorvos magánren-
delõje lett. Azóta õk ketten egy csapatot alkot-
nak, és a jelek szerint sikeresek, mivel klienskö-
rük nagyon kiterjedt.

– Miért lett állatorvosi technikus, és mi a
konkrét szakmai feladata?

– Kisgyermekkorom óta szeretem az állato-
kat, a szüleim mindig tartottak haszonállatokat,
illetve házi kedvenceket. Gondoskodtak róluk,
odafigyeltek rájuk. Megtanultam tõlük, hogy az
állatokat tisztelni és szeretni kell. Ha valami ba-
juk van, õk nem tudják elmondani, mint az em-
berek, ezért a viselkedésükbõl és az esetleges
betegség megnyilvánulásaiból kell felállítani a
diagnózist. Ezenkívül a gazda által szolgáltatott
információk is felérnek fél diagnózissal. Bár a
kórisme felállítása az állatorvos feladata, sürgõs
esetben vagy orvos hiányában az asszisztens-
nek kell döntenie a kezelésrõl, az esetleges be-
avatkozásról. A gyors és helyes döntés ugyanis
az állat életét mentheti meg. Ez akkor is fontos,
ha házi kedvencrõl van szó, de talán még fon-
tosabb haszonállatok esetében, hiszen azoktól
függhet a család megélhetése. Ez is olyan szak-
ma, mely folyamatos tanulást igényel. Az isko-
lában fõként az elméleti tudást sajátíthattuk el,
ezért volt fontos, hogy a gyakorló éveket jó
szakember mellett töltsük. Nekem az elsõ szikét
Nagy Árpád állatorvosi asszisztens adta a ke-

|agrárvilág

Állandó ügyeletben
Ha hívják, veszi a mûszeres táskáját,
robogóra pattan, és napszaktól függetlenül
pillanatok alatt a helyszínen terem.
Telefonja szinte folyamatosan cseng.
ALMÁSI ISTVÁN állat-egészségügyi
asszisztenssel beszélgettünk.

Az asszisztens
dolga az oltások

beadása 

Almási István több mint negyedszázada dolgozik
ugyanott
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zembe, aki igen sikeres és elismert szakember
volt. Õ tanított meg a kezelésekre is. Nagyon
sokat segített, és sokat tanultam dr. Gabriel Iuliu
állatorvostól is. Szakmát és munkamorált egy-
aránt tanulni lehetett tõle. Egy asszisztensnek is
minden betegséghez értenie kell, különben
nem tud érdemben segíteni az orvosnak, vagy
cselekedni orvos hiányában. Sokat számított
nekem az, hogy bízott bennem és elfogadott.
Mára eljutottam odáig, hogy elfogadtak és bíz-
nak bennem az állattartók is. Ez sokéves mun-
kám gyümölcsének a beérése, nagyszerû érzés,
sikerélményt, boldogságot ad, és erõt a további
munkához. Sajnos a fiatalság kevésbé foglalko-
zik állattartással, így aztán az állomány egyre

csökken. Vannak még farmok, de a háztáji ha-
szonállattartás egyre ritkább. Nem kizárt, hogy
a szakma nagy változáson fog átmenni, és a há-
zi kedvencek ápolása, gyógyítása lesz a fõ pro-
filunk. Én magam inkább a haszonállatok – ser-
tés, juh, szarvasmarha, ló – gyógyítására, keze-
lésére szakosodtam. Sokat járok terepre, hiszen
könnyebb nekem elmenni a gazdához, mint ne-
ki a rendelõbe hozni a beteg jószágot. Mûtétre
vagy egyéb sebészi beavatkozásra viszont csak
a rendelõben kerülhet sor. Ezeket az orvos vég-
zi, nekem az asszisztensi feladatok jutnak, mivel
ezek „kétemberes” beavatkozások. Az asszisz-
tens dolga még a védõoltások beadása, a vérvé-
tel, a kezelések, a beavatkozás utáni kezelések
és az azonosítás, illetve a regisztrálás. Ezenkívül
figyelnem kell az állatállományokat, és bármely
fertõzést vagy járványgyanús betegséget jelen-
tenem kell az állatorvosomnak vagy a területi
állatorvosnak.

– Hogyan alakul ki a klientúrája?
– Ez hosszú folyamat. Pontosan és megbíz-

hatóan kell dolgozni, akkor visszahív az ügyfél,
és ajánl barátainak, szomszédainak, ismerõsei-
nek. A legfontosabb pedig az, hogy soha sem-
milyen körülmények között nem szabad a páci-
ens gazdáját elutasítani. Jókedvébõl senki sem
zavar, csak ha bajban van, akkor pedig segíteni
kell. A fõ motiváló tényezõ nem az, hogy meg-
fizetik a munkát, hanem hogy segíteni kell egy
bajba jutott, szenvedõ állaton. Ezért aztán azt
javaslom, csak az menjen állatorvosnak vagy ál-
latorvosi technikusnak, aki tényleg szereti az ál-
latokat. Ez olyan életforma, amit a családnak
sem könnyû tolerálnia. Ilyen szempontból én
szerencsés vagyok. Feleségem, Judit, akivel 25
éve vagyok házas, és lányaim – Eszter és Zsu-
zsa – megértenek és támogatnak. Ezúton is kö-
szönöm nekik.

Szakmájának gyakorlása mellett Almási Ist-
ván a közéletben is tevékeny. Az Állatorvosok
Világszövetségének tagja, önkormányzati kép-
viselõ, az RMDSZ választmányának tagja és a
református egyházközség presbitere. Megszer-
vezte a VII. Lógyógyászati Konferenciát, mely-
nek Margitta adott otthont. Egyéb közérdekû
rendezvényeket is szervez, például kezdemé-
nyezésére tartott felvilágosító elõadást
Margittán a neves nõgyógyász, egyetemi tanár,
az orvostudományok doktora: dr. Szabó Béla.
Ezenkívül szavalóversenyeket, más kulturális
rendezvényeket könyvjutalmakkal támogat. Vá-
rosi tanácsosként kapcsolatai révén sikerült
olyan befektetõt hoznia a településre, aki 550
embernek ad munkát.

Szõke Ferenc
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Munka közben 

Kulturális
rendezvényeket is

támogat Almási
(bal oldalon

elõtérben)

Az asszisztens is
tapasztalja, fogy

az állomány



A reggeli alomcserén már túl vannak az
érköbölkúti Rákóczi-farmon, a lovászlegény a
paripákat csutakolja. Akkurátus mozdulatok
ezek, az állatok talpától a fejéig-farkáig kiter-
jed az alapos munka. Amint késõbb Rákóczi
Lajostól megtudom, nem véletlen, hogy a lo-
vak lábán nagyobb a szõr, mint a többi test-
részükön, hisz téli nyíráson vannak túl. Ez
azért szükséges, mert az izzadság megtelep-
szik, akár meg is fagyhat a vastag szõrzet kö-
zött, így könnyen megfázhat a jószág. A patán
észlelt bordázat szemrevételezése pedig azért
fontos, mert az egészségi állapotra enged kö-
vetkeztetni.

Megfigyelem, hogy a bokszokban nincs já-
szol vagy rácsos etetõ, a szénát a padozatról
szedegetik fel a lovak. És ezt nem valami terve-
zési hiba okozza. Házigazdám pedagógusi gya-
korlatából fakadó természetességgel felvilágo-
sít: a ló testének egyensúlyban tartása is az iz-
mos nyak feladata. Régente a legelõkön
gyepelés közben a lovak naponta több ezerszer
le-fel hajlították nyakukat, így edzették azt.
Most ezt pótolja a padozatról való etetés. A
rácsból való trakta kimondottan veszélyes, hisz

az állandó nyújtózkodás következtében a ló hát-
vonala behuppan.

Miután ily módon sikerült gyarapítanom lo-
vakkal kapcsolatos, eleddig a nullával egyenlõ
ismereteimet, farmnézõbe indulunk.

Jókora birtok a Rákóczi famíliáé, de kell is
ekkora terület az ember szõtte álmokból lett ter-
vek megvalósításához. Rákóczi Lajos nem szü-
lötte, de elmondása szerint szerelmes rabszol-
gája e tájnak. Számára nem teher a minden-
napok kihívása, életeleme a tenni akarás. Gyer-
mekkorában megfertõzte a lódobogás üteme, a
benne rejlõ fegyelem, precizitás, ami emberi
nyelvre lefordítva tisztességként, szavahihetõ-
ségként, becsületként értelmezhetõ. Eme tulaj-
donságoknak igencsak híjával vagyunk manap-
ság, nem csoda, hogy a lélekterápiában a ló
gyógyír az ember számára.

Fiatal magyartanárként 1974-ben került a
faluba Rákóczi Lajos, s rá egy évre lovat vásá-
rolt. Nagy büszkén lovagolt be a faluba a szer-
zett portékával, nem kis távot téve meg
Mezõtelegdrõl Érköbölkútig. Még afféle „pa-
raszt” ló volt a vásárfia, csetlõ-botló, kissé talán
még csámpás is, de Saját. Így, nagybetûsen.
Hisz aki a lovat szereti, annak egy ló birtoklása
felér egy fehérnép hûségével.

Miközben a kezdetekre emlékezünk, az aká-
cos rejtette, nemrég emelt lovardaépületben
poroszkál az egyik lipicai. Eleinte prüszkölve lo-
hol, még benne van az „istállógõz”, jegyzi meg
vendéglátóm. És valóban, lassan lenyugszik a
pára, kecses mozgásba kezd, szinte arasznyira
a talaj fölött röppen. Vezényszóra teszi a dol-
gát. Varázslat ez a javából, megfogalmazni
nem, csak átélni lehet a szemünk elõtt zajló él-
ményt. Most kezdem érteni, hogy egyesek mi-
ért költenek soha vissza nem térülõ pénzeket
lovakra, hisz a látvány Odüsszeusz szirénkísér-
tésével felér.

A lovarda két éve épült, jól kivilágított, így
sötétedés után is használható. Mellette a nyá-
ron üzemelõ szabadtéri kifutó, közvetlenül az is-
tálló elõterében. A bokszokban 17 ló ropogtat-
ja a szénát, közülük mindössze egy van bértar-
tásban, a többi a házigazdám és fia, Rákóczi
Gergõ tulajdona.

Lovasoktatás
Érköbölkúton

Léleknyugtató panoráma, védõn óvó
dombölelésben a falu. Természet adta
békesség, amibe harmonikusan illeszkedik
Rákócziék farmja. Fogathajtás és lónevelés
mellett lovasiskolát indítottak,
és lovasterápiára is vállalkoznak.

|hagyomány 
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Rákóczi Lajos (jobb
szélen) a téli
„frizurás” paripát
szemrevételezi



Az ifjú már gyermekkorában megfertõzõdött
édesapja hobbijával. Mondhatni, szerencsére.
A forradalom után sikerült szert tenniük egy nó-
niusz lóra, amire már igazán büszkeség volt fel-
tekinteni. Ez a hideg vérû, hajdanán ágyú szál-
lítására használt állat szép külleme ellenére nem
volt igazán alkalmas fogathajtó versenyeken va-
ló részvételre. Ezért a térségbeli versenyeken
rájöttek, hogy fajtaváltásra van szükség. Jelen-
leg a lipicai számít favoritnak a Rákóczi-far-
mon.

Gergõ magyarországi szakmabeli hírességek-
nél gyarapította fogathajtó tudását. Konok
szorgalma meghozta a kívánt sikert, a nemzet-
közi élvonalban jegyzett fiatalember négy orszá-
gos bajnoki címet mondhat magáénak a
kettesfogat-hajtók között. Emellett a sportmes-
teri cím birtokosa; a romániai lovassport emi-
nensei közül elõtte mindössze hárman érdemel-
ték ki e titulust.

A Rákóczi-birtokra nem azért látogattunk el,
hogy egy életpálya értékelhetõ „szenvedélybe-
tegségét” kórismézzük, hanem azért, hogy hírt
adjunk arról a mostani kezdeményezésrõl,
amely a ló iránti szeretetet és tudást hivatott to-
vábbadni. Rákóczi Lajos már néhány éve azon
ügyködik, azért kilincsel, hogy a tanügy-minisz-
térium segítségével lovász- és lovasoktató-kép-
zõt vagy legalább szakosztályt hívhasson életre.
Tusakodása nem járt eredménnyel, ezért úgy
gondolta, hogy családi vállalkozásként belevág
tervének valóra váltásába. Elmondta: gyermek

és felnõtt lovasoktatás mellett lókiképzést, illet-
ve beteg gyermekek számára lovasterápiát is
vállalnak. Már felajánlotta a székelyhídi Petõfi
Sándor Líceum vezetõségének, hogy tornaórai
foglalkozásként ingyen tanítják lovagolni a diá-
kokat. Mindehhez sikerült egy budapesti
lovasoktatót is megnyerniük.

Ádám Andrea vállalta, hogy maga mögött
hagyva a magyar fõvárost, Érköbölkútra költö-
zik. Szerettünk volna vele is szót váltani, nem
kevésbé választ kapni az általa meghozott, nem
szokványos döntés okára. Az újságíró jól tudja,
nincsenek véletlenek; abban a pillanatban,
amint Rákóczi Lajossal búcsú-parolázunk, meg-
érkezik a budapesti lovasoktató hölgy. Egy
gyors fotózásra, egy röpke vallomástételre sike-
rül rávennünk a mosolygós lóidomárt: „Új év,
új kihívások. Január 2-án költöztem Érköböl-
kútra. A kis idilli falu patriarchális hangulata va-
rázslatos számomra. Nagy szerencsémnek tar-
tom, hogy ebben a kedves kis faluban azzal fog-
lalkozhatom, ami a szenvedélyem, és olyan em-
bereknek adhatom át a tudásomat, akik ösztö-
nösen vonzódnak a lóhoz, a lovas kultúrához,
és ezt az ösztönös tehetséget eddig nem volt al-
kalmuk szakszerûen továbbfejleszteni. Rendkí-
vül sok lehetõséget látok a lovas turizmus kiépí-
tésében, hiszen a vidék természeti adottságai a
térséget erre predesztinálják”.

D. Mészáros Elek

Ügetés a fedett
lovardában

A lipicaiak most
a favoritok

Ádám Andrea
lovasoktató

Budapestrõl
költözött

Köbölkútra
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|hitvilág

Az Érmellék szülötte, 1978-ban Szalacson
látta meg a napvilágot Szabó Ervin. Négyéves
korában a család Nagyváradra költözött, ott
járta ki az iskolát. A Szent László Római Kato-
likus Gimnáziumban érettségizett, s a középis-
kola tanítási rendszerének szellemiségébõl, de
vele született affinitásából eredõen is XI.-es ko-
rára megérlelõdött benne az elhatározás, hogy
Isten és a katolikus közösség szolgája lesz. Hi-
vatástudatát, bevallása szerint, a szülõföldjén
szolgáló papoknak, otthoni neveltetésének és
közössége bátorításának is köszönheti.

Érettségi után jelentkezett Tempfli József
akkori megyés püspöknél, és kérte, hogy ve-
gye fel kispapjai közé. A püspök, miután meg-
gyõzõdött elhatározása szilárdságáról, eleget
tett a kérésnek, és a veszprémi teológiára küld-
te. 2003-ban diplomázott. Ugyanebben az év-
ben szentelték pappá Nagyváradon. Elsõ állo-
máshelyként a Szent László-templomban szol-
gált káplánként kilenc hónapig. Ezután az
éradonyi katolikus közösség élére helyezte a
püspök, ahol két és fél évig szolgált. Addig is
nagyra becsülte az érmelléki emberek lelki nyu-
godtságát, istenszeretetét, s ezt szolgálata alatt
még inkább megtapasztalta, így elismerése,
nagyrabecsülése sokat erõsödött. Következõ
állomáshelye Szentjobb lett, ahol bevallása sze-
rint csodálatos három és fél évet töltött el. Az
érmelléki emberek után a hegyközieket is sike-
rült közelrõl, behatóbban megismernie. Min-
den újabb állomáshely új élményeket, új ta-
pasztalatokat és új feladatokat hozott számára,
s utóbbiakat becsülettel teljesítette.

Az új püspök, Böcskei László, röviddel beik-
tatása után a Szent László Gimnázium lelki ve-
zetõjévé, hitoktató tanárává nevezte ki Szabó

Ervint, mivel Veszprémben pedagógusi okleve-
let szerzett. Természetesen eleget tett a felké-
résnek, de arra kérte a katolikus egyház veze-
tõségét, adjanak neki egy vidéki plébániát.
Jobban szerette ugyanis a vidéki életet a nagy-
városinál, és lelkivilága is közelebb állt a vidéki
emberekéhez. Kérése meghallgatásra talált, és
2009 szeptemberében megkapta a bihari plé-
bániát. Ezzel párhuzamosan azonban továbbra
is elvégzi Nagyváradon a hitoktatói feladato-
kat. Minden reggel fél nyolctól misét mutat be
a gimnázium tanulóinak, utána következik az
órarend szerinti hitoktatás. Ezenkívül megszer-
vezi a diákok lelkigyakorlatait is. „Ez nagyon
nagy feladat, sokszor már úgy érzem, hogy
erõmön felül van. Talán jó lenne már, ha egy
új erõ venné át a hitoktatást. Akkor több idõt
szentelhetnék a plébániai programokra” –
mondja a lelkipásztor.

– Hány katolikus hívet tartanak nyilván,
és milyen rendszerességgel miséznek Biha-
ron? Filiaként kik tartoznak Önhöz?

– Biharon nagyon erõs volt a reformáció,
így jóval kevesebb a katolikus, mint a reformá-
tus hitet valló. A katolikus vallás tulajdonkép-
pen az 1500-as években megszûnt, és 1728-

Plébános és hitoktató
SZABÓ ERVIN tisztelendõ 2009 óta
szolgálja plébánosként Bihar község római
katolikus közösségét, és emellett a
nagyváradi Szent László Gimnázium egyik
hitoktató tanára. Emberpróbáló feladat
maradéktalanul ellátni a plébániai
teendõket és rendszeresen ingázni
Nagyváradra, hogy alakítsa, erõsítse
a diákok hitét, teológiai tudását,
de õ megbirkózik ezzel.
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Szabó Ervin bihari
plébános,

spirituális atya

A bihari római
katolikus templom 



ban kezdõdött el az újrakatolizálás. A nép-
számlálási adatok szerint a községben 512 ka-
tolikus van, az egyházi nyilvántartásunkban
450 fõ szerepel. Közösségünk összetétele
rendkívül színes. Híveink gyökerei nagyon vál-
tozatosak: a Bákó megyeitõl a székelyföldin,
mezõségin, partiumin át a lengyelországiig ter-
jednek. Ezért szokásaik ugyancsak különböz-
nek. A legtöbben a megyeszékhelyen dolgoz-
nak, és csak késõ délután, estére érnek haza.
Ezért hétköznapokon csak egy alkalommal,
szerdán tartunk szentmisét. Aki teheti, erre is
eljön, de a vasárnapi misén nagyon szép szám-
ban szoktunk jelen lenni. Mondhatom, hogy
buzgó lelkû katolikusok élnek Biharon.
Hegyközkovácsi és Kügy a filiánk. Ezeken a te-
lepüléseken nincs templom. Kovácsiból vasár-
naponként négy-öt család rendszeresen átjön
Biharra a szentmisére. A kügyiek – tízen – saj-
nos már csak nagyobb ünnepeken járnak.
Amikor arra járok, meglátogatom õket, és ter-
mészetesen minden évben elmegyek hozzájuk
is házat szentelni. Kérésre beteglátogatásra is
elmegyek.

– Milyen a kapcsolatuk a református egy-
házzal?

– Hála Istennek, mondhatom, hogy nagy-
szerû. Merem állítani, hogy megyénkben az
ökumenizmus Bihar községben mûködik a leg-
jobban. Mi katolikusok kevesebben vagyunk,
de nem érezzük kisebbségben magunkat.

– Elégedett-e az egyháztanács munkájá-
val? Van-e kántoruk, illetve kórusuk?

– A püspök úr rendelkezése alapján 2012-
ben szerveztük újra az egyháztanácsot. Ez na-
gyon jó ötlet volt, mivel a testület nagyon sok-
ban tudja segíteni, elõrevinni közösségünk
munkáját. Egyháztanácsunk a hívek számának
megfelelõen öt tagból áll. Csak szólnom kell,
és mindenben segítenek. Nagyon elégedett va-
gyok velük. Amikor idekerültem, a kántori
szolgálatot egy nyugdíjas hívünk látta el, de a
kora miatt nemsokára abbahagyta. Nagyvárad-
ról, a Partiumi Keresztény Egyetemrõl járt ki

egy-egy kántortanuló, tavaly augusztustól rend-
szeresen Higili Ilona jár ki, õ szintén kántorta-
nuló. Létrehozott egy 11 tagú kórust, amire
büszkék vagyunk. Remélem, idén már az Egy-
házmegyei Kórustalálkozón is részt fognak
venni.

– Ön a fiatalabb generációhoz tartozik, és
fiatalokkal foglalkozik tanárként. A helyi if-
júságot be tudja vonzani a szentmisékre?

– Nagyon szeretem a fiatalokat, és rengete-
get tanulok tõlük, illetve tanulunk egymástól.
Meg vagyok elégedve a gyerekek templomba
járásával. Minden alkalommal sokan, 12-15-
en jelentkeznek ministrálni. Ahhoz, hogy a fia-
talok ne kalandozzanak el, állandó programok-
ra van szükség. Részt veszünk a ministránsta-
lálkozókon, nyaranta táborokba megyünk itt-
hon vagy külföldön. Ha tehetjük, elmegyünk
az élményfürdõbe. Négy éve megnyertünk egy
nemzetközi pályázatot, ezáltal hét éven keresz-
tül hat gyerekkel egy törökországi kéthetes
nemzetközi hajóstáborban mi képviseljük Ro-
mániát. Természetesen azok a gyerekek vehet-
nek részt, akik rendszeresen járnak templom-
ba. Ünnepekkor is szervezünk programokat,
karácsony elõtt betlehemes játékot, farsangkor
pedig bált rendezünk. Egy-egy ilyen program
15-25 gyermeknek ad tartalmas elfoglaltságot.
Rájuk mindig lehet számítani. Házszentelés al-
kalmával, egymást váltva, állandóan velem jön
két fiatal. A gyerekek a programok által ide-
szoknak, magukénak tekintik a templomot és
a plébániát. Idecsábítani talán könnyebb õket,
mint megtartani. Utóbbi állandó munkát és
odafigyelést igényel.

– Ittléte alatt mit sikerült megvalósítani?
Mik a további tervei?

– Nagyon örülök annak, hogy sikerült a
templomtetõt újrafedni, a harangállványokat
felújítani, villamosítani. A harangozást így mo-
biltelefonnal is tudjuk irányítani. A plébániát
hívül-belül felújítottuk. Próbáljuk az elõdeinktõl
ránk hagyott épületeket – katolikus iskola, le-
gényegylet – megóvni és átadni az utókornak.
A földeket részben sikerült visszakapni és telek-
könyveztetni. Erõsíteni szeretném a közösségi
életet gyerekekkel és felnõttekkel egyaránt. Mi-
nél több közösségépítõ programot szeretnék
szervezni.

– Mit üzen búcsúzóul az olvasóknak?
– Azt tanultam Tempfli József püspök úrtól,

hogy a világ legszebb imája a másokért mon-
dott ima. Ezért azt kérem a kedves olvasóktól,
hogy imádkozzanak a bihari katolikus közössé-
gért.

Szõke Ferenc
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Kívül-belül
renoválták

a plébániát 

hitvilág|



|mestermunka 

Repül a forgács, serceg a gyalu, majd a
mester az ablakhoz lép, a fényre tartva ráfúj a
fára, apró porszemcsék röppennek a napsü-
tésben. Kezével végigsimítja, cirógatja az ere-
zett felületet, elsõ látásra a szerelem hevével
vésõ alá álmodja a formát, a vonalakat. Min-
den apró részletre odafigyel, zsigereiben érzi,
meddig mélyedjen a felületbe, hol kell ívelni
kissé, hogy tökéletes legyen a harmónia. Ez
az, amit nem elég tanulni, látni, elcsenni idõs
mesterektõl, mélyebben lapuló titok társul az
érintésnyi széphez.

Szabó Ferenc Székelyhídon él, eredeti szak-
máját tekintve lakatos, de mindig is fotózott.
Járta az Érmelléket, kattintgatta fényképezõ-
gépét, a visszahozhatatlan pillanatot igyeke-
zett lencsevégre kapni. Az 1989-es változások
után lehetõsége nyílt egy fotós tanfolyam el-
végzésére. Nem szalasztotta el az alkalmat, és
miután papirost kapott szaktudásáról, saját fo-
tóstúdiót nyitott Székelyhídon. Nagy volt az
igény akkoriban a munkájára, a sima igazol-
ványképek mellett családi eseményeket örökí-
tett meg, lakodalmakba kapott meghívást.
Emellett mindig motoszkált benne az értékke-
resés, az egyedi megragadása. Portréfotó-so-

rozatokat készített, egész alakos nõi albumra
is futotta, a képeken a ruha és a báj együtte-
sen jelentették a látványélményt. A természet-

A székelyhídi SZABÓ FERENC nem
a tétlenség embere, mindig kitalál valamit,
az alkotás kényszere viszi, lendíti át
a nehéz idõszakokon, amikor más már rég
feladta volna.

Vésõ alá álmodja
a formát

Legalább ötvenféle
vésõ kell
az alapmunkákhoz.
Szabó Ferencnek
ennél jóval több
van
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Egy ilyen vésõ 50 lejbe kerül 

Pinceajtó 

Finom rajzolatú,
egyedi díszítés



kucskált egy kis „inspirációért” – emlékezik a
kezdetekre Szabó Ferenc. Elmondása szerint
kezdõknél fontos a fokozatosság, lépésrõl lé-
pésre haladva szabad nagyobb tudásigényû
munkába belefogni. Ellenkezõ esetben a siker-
élményt kudarc válthatja fel. A realitás talaján
maradó önismeret is kihagyhatatlan kellék,
tisztában kell hogy legyen minden szakmabeli
a saját képességeivel, adottságaival. Egy mun-
ka elkezdését alapos tervezésnek kell megelõz-
nie, amihez társul bizonyos fokú rajzkészség
és jóval nagyobb képzelõerõ – véli beszélgetõ-
társam. Kezdõ fafaragóknak azt ajánlja, hogy
minél puhább fával próbálkozzanak, a nyárfa
is megteszi, ha elbaltázódnak az elsõ kísérle-
tek, legalább nem egy drága fajta kerül a tüze-
lõbe. Vendéglátóm „mindenevõ”, elõszeretet-
tel dolgozik hársból, tölgybõl, házi és erdei di-
óból, de szereti a cseresznyét és az egyre rit-
kábban fellelhetõ körtefát is. Sajnos az idõs
gyümölcsfákat a falusi emberek legtöbbje kivá-
gás után eltüzeli, pedig a tûzifa értékének a
többszörösét is megkaphatnák érte.

Kezdetben fogasokat faragott, majd
agancstrófeák alátétét készítette el. Aztán jöt-
tek a látványosabb munkák, óriás tükörkere-
tek, címerek, boroshordók, pinceajtók, díszes
asztali órák. Egyedi darabokat készít, arra tö-
rekszik, hogy két ugyanolyan modell ne kerül-
jön ki a keze alól. Egy óriási ebédlõasztalt is
faragott, amelynek lapján Magyarország tér-
képe látható, bevésve a városok neve, illetve
ráfaragva az illetõ tájegység népviselete vagy
egy-egy jellegzetes épülete. Az asztal két vége
kihúzható, egyik végén az evés elõtti, a mási-
kon az evés utáni székely asztali áldás olvas-
ható belevésve.

Mivel a fafaragás értékes kézmûves munka,
maradandó értéket alkot, a tudás továbbtestá-
lására is figyelmet kell fordítani. A mai fiata-
lokkal meg kell ismertetni ezt a szép hivatást,
mert önmaguktól nem fognak kopogtatni a
szakik ajtaján. Szabó Ferenc szívesen oktatna
egy-két érdeklõdõt, de helyszûke miatt többre
nem vállalkozhat. Ha kapna egy helyiséget a
helyi Stubenberg-kastélyban, akkor szívesen
tanítaná vésni-faragni a Gyermek Jézus Ott-
hon ott élõ lakóit, valamint a városból érkezõ
érdeklõdõket. Az ötlettel már megkereste
Böjte Csaba ferences szerzetest is, akinek sze-
mélyéhez köthetõ az otthont mûködtetõ ala-
pítvány. Az ötlet remény szerint meg fog való-
sulni, hisz a fafaragás értékmentésén túl gyer-
meki szívek nyílnának meg, érzések íródnának
deszkalapokra.

D. Mészáros Elek

fotózás mindezek mellett külön színfoltot je-
lentett munkájában.

Egy idõ után elfáradt; túlhajszolta magát, a
szíve egyre-másra rendetlenkedett. Kiderült,
hogy komoly a baj, s orvosának javaslatára jó
tíz évvel ezelõtt betegnyugdíjazták. Ideig-óráig
nyugton tudott maradni, de a tétlenség még
inkább rontott az állapotán. Az orvos azt java-
solta, keressen valami hobbit, idõtöltést, ami-
ben örömét leli, és amivel lefoglalja magát. A
kisvárosban egy vállalkozó, aki antik bútorok
felvásárlásával, restaurálásával és értékesítésé-
vel foglalkozott, a többnyire külföldre szánt
darabokat vele fotóztatta le. Így Szabó gyak-
ran megfordulva a mûhelyben, látta, mekkora
precizitással végzik a bútorfelújítást. Belesze-
relmesedett a látványba, varázslat volt számá-
ra, ahogyan megújultak a régi értékes holmik.
Úgy gondolta, megpróbálja õ is idomítani a
fát, valamit létrehozni, amit csak õ tud. Las-
sanként beszerezte a szerszámokat. Jelenleg
mintegy száz vésõje van, mostani áron dara-
bonként 50 lejt is megérnek. Mert jó szerszám
nélkül nem lehet jól dolgozni. A piacokon si-
került felkutatnia régi portékákat; manapság
hozzáértõnek kell lennie a vásárlónak, ha nem
akarja, hogy bóvli szerszámokat sózzanak a
nyakába.

A városvégen lakott a mindenki által Tóni
bácsiként ismert fafaragó, hozzá is be-beku-

mestermunka|

Vadásztrófeákkal
díszített fogas

Faragott óra 
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|szomszédoló – hitvilág

– Édesapám orosházi, édesanyám endrõdi,
de én Mezõhegyesen nevelkedtem. Édesapám
csak 1948-ban tért vissza a fogságból. Fölépí-
tett egy péküzemet, de szerencsétlenségére
jött az államosítás. Nem roppant bele, mert jó
szakember volt. Szarvason a kenyérgyárban
lett igazgató. Édesanyám csendõrnek volt a lá-
nya, ezért kicsapták a kiskunfélegyházi tanító-
képzõbõl. Elkeseredésében bement a pártbi-
zottsághoz, hogy õ így nem tud élni, inkább lõ-
jék agyon. Végül ott kapott pénztárosi állást,
ahol édesapám volt az igazgató. Tulajdonkép-
pen a szüleim irányították a vállalatot. A mun-
ka közelebb hozta egymáshoz õket, elkezdõ-
dött a közös életük. 1956 után átkérték magu-

kat Mezõhegyesre. Sokan jártak hozzánk, mert
édesapámnak a kisujjában volt a szakma. Me-
sés gyerekkorom volt, de a kettõs nevelés mi-
att sokat szenvedtem. Volt, hogy a vallásossá-
gom miatt megszégyenítettek. Nemcsak a gye-
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Dr. DÉNES ZOLTÁN kanonok, egyetemi
tanár 1957-ben született Szegeden. 2014.
augusztus 1-jétõl Berettyóújfalu
plébánosa, s decemberben már új orgonát
szenteltek a templomban. A hozzá tartozó
filiák: Biharkeresztes, Furta, Komádi,
Mezõpeterd, Újiráz; a misézõhelyek:
Berettyószentmárton, Biharnagybajom,
Csökmõ-Kóróssziget, Nagyrábé.
Szerteágazó tevékenységérõl, a gyökereirõl
a berettyóújfalui plébánián beszélgettünk.

Paradicsomos hal
vegetás vajas kenyérrel

Dr. Dénes Zoltán
az egyházmegye
térképével

Az orgonaszentelésen 

Berettyóújfaluban tavaly decemberben szentelték fel
az új orgonát 



rekek, néha a tanárok is. Ráadásul olyan is, aki
titokban Szegedre járt gyónni. Nagyon jó pa-
pok szolgáltak a településen, akik megerõsítet-
ték a hitem a keresztény kultúrában. A család-
ban az endrõdi oldal fõleg nyáron teljesedett
ki, mesebeli volt egy gyerek számára. Libát le-
geltettünk nagyapámmal, kertészkedtünk, vi-
gyáztuk a dinnyét. Nagymamám nagyon vallá-
sos volt, nagyon szeretetreméltók voltak
együtt. A templomban látott tömeg igen nagy
hatással volt rám. Megismertem a Körös holt-
ágainak minden szépségét, különösen a Temp-
lom-zugban, ahol volt egy kis birtokunk; ezt az-
tán felnõtt fejjel visszavásároltam. Nyaralótele-
pet alakítottam ki, ahová szívesen jönnek a
gyerekek. De az egyetemisták is szívesen töltik
itt az idejüket.

– Hogyan született meg a döntés, hogy a
papi hivatást választja?

– Ez hosszú folyamat volt. 1975-ben jártam
a Szovjetunióban, de már akkor látszott ennek
a rendszernek a kettõssége. Láttam ateista mú-
zeumot lembergi templomban, és láttam, mi-
lyen szépen virágozzák fel a meglévõket a hí-
vek pünkösdre. A velünk utazó pártemberek
mélységesen megvetették az oroszokat, és
gyalázatosan viselkedtek. Amikor a Vereckei-
hágónál kanyarogtunk, próbálta az idegenve-
zetõ megragadni a történelmi pillanatot, de rá-
kezdték: „Kalapomból csöpög a zsír, édes-
anyám a kapuban sír”. Már a technikumot vé-
geztem Battonyán, amikor készültünk a VIT-
re. Meghívtunk egy politikai tisztet, meséljen a
kubai forradalomról. Megemlítette, hogy a

disznó-öböli incidens után a hadikommuniz-
mus égisze alatt Castro kivégeztette a kubai ér-
telmiség jelentõs részét. Itt megállítottam az
elõadót, és megkérdeztem: „Bírósági ítélet nél-
kül hajtották végre a kivégzéseket?” „Igen!” –
mondta megütközve, mert ahhoz volt szokva,
hogy tátott szájjal hallgatják. „Miért?” – kérdez-
tem ismét. „Nem érti? Hadikommunizmus
volt! Ezek az emberek alakítottak volna egy
kormányt és behívhatták volna az amerikai im-
perialistákat.” „De akkor Magyarországon a
háború után miért nem vezették be a hadikom-
munizmust?” „De Dénes elvtárs! (Az a tény,
hogy ez a vadidegen ember tudja a nevemet,
teljesen mellbe vágott! Milyen besúgóhálózat-
nak kell itt mûködnie, ha engem is számon tar-
tanak!) Nem érti? A fasiszták lerombolták az
országot, valakinek fel kellett építenie!” „És ha
nem kellett volna építeni, akkor itt is lettek vol-
na kivégzések?” „Minden további nélkül.” „Ak-
kor köszönöm szépen!” – mondtam, és kimen-
tem. Néhány hónap múlva megkaptam soron
kívül a katonai behívómat, így félbemaradt a
technikum. Betettek elsõ lépcsõs deszantos-
nak. Életem nagy élménye volt, mert kiképez-
tek rohamcsónak-vezetésbõl, hajóvezetésbõl,
ejtõernyõzésbõl. Jóban voltam a tisztekkel is,
elismerték a munkámat, és tiszteletben tartot-
ták azt a kérésemet is, hogy honvédként sze-
retnék leszerelni. Már akkor megérett bennem,
ha leszerelek, elkezdem a papi szemináriumot.

– Az akkori rendszer hogyan viszonyult a
teológiai hallgatókhoz?

– Teljes lelkesedéssel kezdtük 1980-ban a
teológiát. Tizenketten voltunk a csoportban.
Ez akkor igen soknak számított. A tanáraink
egy része Rómában vagy a legjobb egyeteme-
ken végzett, és nem volt közöttük békepap! A
jezsuita hatás nagyon élt a szegedi szeminári-
um légkörében. Turay Alfréd a filozófiában volt
verhetetlen, Kerekes Károly tizenkét nyelven
tudott. Bányai a dogmatikához értett nagyon
jól. Ipolyinak a történelem volt a fejében.
1983-ban engem is megkísértettek. Szó sze-
rint „nyakig voltam” a munkában, mert vízve-
zetéket cseréltem az udvaron, amikor felkeres-
tek az elhárítás emberei. Szerencsére erre a ta-
lálkozásra felkészítettek a tanáraink. Beültünk
a szobába, és elmesélték az élettörténetemet.
Mondták, segíteni jöttek. Kérdezték, mire van
szükségem, nem akarok-e római ösztöndíjat.
Nem kértem. Javasolták, keressünk valami kö-
zöset. Mondtam, közös a hazánk, hisz az ezer-
éves keresztény Magyarországért dolgozunk.
Nagyon nem tiltakoztak, de aztán kibökték:
közösek az ellenségeink. Kérdeztem ártatlanul,
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lai püspök felajánlotta, hogy folytassam a mun-
kámat Apátfalván vagy Újirázon. Valószínûleg
Debrecen közelsége miatt esett a választásom
Újirázra, de hozzám tartozott Sarkad, Okány,
Vésztõ is. Újiráz nem igényelte, hogy én min-
den nap ott legyek. Az ökumenikus imahéten
összebarátkoztam a vésztõi református pappal,
és létrehoztunk egy egyházi iskolát, aztán meg-
történt velem a csoda. Átmentem a szomszéd
paphoz Szeghalomra látogatóba, akinél egy jo-
viális úr reggelizett paradicsomos halkonzervet
vegetás vajas kenyérrel. Latinul társalogtak,
néha közbe-közbeszóltam én is. Amikor kide-
rült, hogy a vendég Belgiumból érkezett, aka-
ratlanul is franciára váltottam. Másnap eluta-
zott, de nagy levelezésbe kezdtünk. A követke-
zõ évben már Belgiumban voltam, és utána
minden évben ott töltöttem egy hónapot. Hen-
ri bácsi, a joviális öregúr Belgium egyik legte-
kintélyesebb papja volt. Újirázon hiába mond-
tam, adják ide az iskolát, majd szerzünk rá
pénzt, kinevettek. Maradt a templomok javítá-
sa. 1991-ben benne voltam a pápa látogatását
szervezõ delegációban, és a Vatikánba is elláto-
gathattam ennek jutalmaként, de tudtam, hogy
mindezt az isteni gondviselésnek és egy para-
dicsomos halkonzervnek köszönhetem.

– Úgy tûnik, jól össze tudja hangolni a vi-
lági munkát és a hivatását…

– A rendszerváltás után elvégeztem az egye-
temen a néprajzot, történelmet és a földrajzot.
Ez utóbbiból habilitáltam is. Tanítottam Szege-
den, Pécsen, és egy pályázatnak köszönhetõen
kimehettem a löweni egyetemre kutatni.
1994-tõl ’98-ig az év egyik felét Belgiumban
töltöttem, de nem akartam ott maradni, mert
itthon sokkal változatosabb az élet. Évek óta
tanítom Debrecenben a néprajzosokat, és kez-
dettõl részese vagyok a nagyváradi Partiumi
Keresztény Egyetemnek, a szociológiai tanszé-
ken tevékenykedem. Most Berettyóújfalut, Bi-
harkeresztest, Mezõpeterdet is megkaptam, de
papi munkám során tulajdonképpen az egész
Dél-Bihar hozzám tartozik a magyarországi ol-
dalon. Van itt egy alvó zarándokút Szent Lász-
ló király sírjához. Ezt szeretnénk feléleszteni
barátainkkal.

Kocsis Csaba
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hogy kik azok, mert a keresztény embernek
nincsenek ellenségei. Végül azzal zárták le,
hogy „az ellenségeink az ellenségeink”.
Endrõd volt a következõ találkozó helyszíne.
Édesanyám megterített a tornácon, de úgy
gondoltam, megmutatom a „barátaimnak” a
környéket. Beszélgettünk fûrõl-fáról, a termé-
szet megújításáról, a cseresznyetermesztésrõl a
két kilométeres sétánk során. Édesanyám a ka-
puban várt, és teljesen kikelt magából: „Bizto-
san bele akarták dobni a fiamat a vízbe – kia-
bálta –, a mi életünk tükör! Miért háborgatják
a tisztességes embereket?” Aztán abban ma-
radtunk egy kávé mellett, ha segítségre lesz
szükségem, felkeresem õket. Szegeden az
egyetemen mindenkinek elmeséltem a történe-
tet, volt, aki zavarba jött, volt, aki új kamerával
tért vissza a nyaralásból, volt, aki ösztöndíjat
kapott és külföldre utazott. 1990-ben már
Újirázon dolgoztam, amikor megkeresett az
idõsebbik tiszt, és kérdezte, van-e még abból a
jó termõ cseresznyefából, amirõl beszéltem.
Tanácsolta, hogy a jövõ héten melyik nap ne
legyek otthon, mert leszerelik a poloskát…

– Hogyan került bele a nemzetközi egyhá-
zi élet vérkeringésébe egy kis faluból?

– Harmadéves koromtól püspöki titkár vol-
tam másodállásban, és 1983-tól kijártam Sze-
ged-Alsóvárosba Halmos István plébánoshoz,
ahol egy rendkívül jó társaság volt. Trogmayer
Ottó legendás muzeológussal és Turayval leül-
tünk ebédelni, sokszor 4 óráig beszélgettünk
közben. Ez a három év számomra nagyon fon-
tos volt. Elsõ helyem Mórahalom volt, onnan
Debrecenbe helyeztek, aztán Gyula volt a kö-
vetkezõ állomás. Itt még a békebeli ’30-as,
’40-es évek polgárságával ismerkedtem meg,
de nem tetszett nekem a rendszerváltás, mert
nem igazán volt polgári, sem keresztény. Gyu-
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lencvenegy esztendõs András bácsi és a legfia-
talabb húga, Piroska van életben. Mindketten
Szalacson élik békésen nyugodt napjaikat.
Hétvégeken fel-felkeresik egymást, érdeklõd-
nek a másik nyavalyái felõl, a család, a gyer-
mekek, az unokák köré fonódnak a gondola-
tok. A két sógorasszony – mert András bácsi
felesége, Mária néni még jó egészségnek ör-
vend – jobbára asszonyi dolgokról értekezik. A
háztáji aprójószágokról, a csibeszaporulatról, a
kiskertben szépen viruló zöldségesrõl folyik a
diskurzus. Mária néni minden alkalommal el-
mondja, a sógorasszony pedig, bár századjára
hallja, mégis érdeklõdést színlelve bólogat,
hogy a gyepes udvar mekkora büszkesége ám
õneki, még a tanítókisasszony is megdicsérte.
András bácsi meg csóválni szokta ilyenkor a fe-
jét, mit kell annyira büszkélkedni azért a gye-
pért, valaha a gazos udvart török átokként em-
legették, hisz szegénységet jelentett, mert ahol
nõ a fû, ott híjával van a csirke, kacsa, liba.

Télidõben még inkább eltelnének a hosszú
esték, ha volna kivel szót váltani, de a csúszós
havon már veszélyes a botorkálás, meg aztán
az idõs csontok is hamar átfáznak a mínuszok-
ban. Pedig régente nem telt el téli este szom-
szédolás nélkül. Az asszonyok vittek magukkal
egy köténynyi szárazbabot, azt bontogatták,
foltozni való ruhadarab is akadt mindig. Jobb
idõkben pedig fonással teltek az esték. Ezeket
a kis foglalatosságokat nem tekintették igazi
nagy munkának, sokkal inkább a falut épp
foglalkoztató pletykák kibeszélésén volt a
hangsúly. Eközben a férfiemberek cigarettát
sodortak, majd véget nem érõ kártyapartik kö-
vetkeztek. Jó volt a melegben levetni a gú-
nyát, felhörpinteni egy-egy pohárka bort,
egész nap a kinti hideg próbára teszi az em-
bert. Mert faluhelyen télen sem tétlenkedik a
gazda, trágyát terít a földeken, az eke kiforgat-
ta tengeritöveket összegyûjti tüzelõnek. Mele-
gebb annak a tüze, mint a láp környéki fûz-
nek, még az akáccal is vetekedik – állítják az
öregek. Arrafelé kevés az erdõ, így amit a sík
ad, abból gazdálkodtak. Télen ott volt a nád-
vágás, azzal is lehetett keresni, mások gyé-

Hatan voltak testvérek Pósán Andrásék. A
legidõsebb Mariska volt közülük, majd András
látta meg a napvilágot. Õt követte a sorban
Irén, Károly, Teréz és Piroska. Már csak a ki-

A Nagy Háború kitörésének centenáriumi
esztendejében elindított sorozatunkban
a II. világháborúra emlékeznek Bihar
megyei egykori katonák vagy
leszármazottaik. A 92 esztendõs szalacsi
PÓSÁN ANDRÁS is megjárta a frontot
és a fogságot. Az õ beszámolóját kezdjük
el alább.

SOHA TÖBBÉ HÁBORÚT

Nyírfakérgen jött
az üzenet (1.)
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nyában. Pósán bácsi hadilábon áll a pontos
helymeghatározással, annyira emlékszik, hogy
Fehéroroszország erdõs vidékein kerültek ki-
vagonírozásra, s egy üresen álló kolhozistálló-
ba terelték õket. Elszállásolták a lovakat, az út-
ra odakészített széna és abrak maradékát szá-
raz helyre vitték, elõbb az állatokat etették
meg, majd a katonák is fõtt ételhez jutottak. A
hosszú utazás megviselte õket, sok volt a has-
menéses, lázas közöttük. Jutott idõ a bakaru-
ha rendbetételére, a megszakadt korcokat
visszaigazították, a gombokat felerõsítették.
Tisztálkodás, borotválkozás után már emberi
formát mutattak. Jutott idõ mindezekre, hisz
nem vetették be õket azonnal.

Jó kétheti pihenés után kezdõdött a nemu-
lass. Eleinte õk voltak a kezdeményezõk, de a
siker hamar állóharccá merevedett. Helyzetü-
ket nehezítették a szabadon kószáló partizán-
csoportok rajtaütései, azok váratlanul, gyor-
san támadtak. Amilyen hirtelen elõtörtek, épp
olyan szemrebbenésnyi idõ alatt már el is sze-
leltek a környezõ erdõkben. A létszámbeli túl-
erõ volt a meghatározó tényezõ András bácsi
visszaemlékezései szerint, hisz annak ellenére,
hogy az oroszok veszteségei jóval nagyobbak
voltak, mégis a magyar ezred kényszerült las-
sanként hátrálni. A Szovjetunió területén ösz-
szefogdosott zsidókat vezényeltek melléjük, az
õ feladatuk a lövészárkok elõkészítése volt.
Amikor már egyértelmûvé vált, hogy sikeres
offenzívát nem tudnak véghezvinni, a zsidókat
rendszeresen napi járásnyira a frontvonal mö-
gé irányították, újabb és újabb lövészárkokat
ásattak velük, így biztosítva a lépésrõl lépésre
való visszavonulást. Általában hajnalban tör-
téntek az összecsapások, ádáz csatározás folyt
órákon át, sok volt a sebesült, a halott. A tá-
madások csillapodásával megkezdõdött a se-
besültek felkutatása, ami nem volt veszélytelen
feladat, hisz rendszerint ilyenkor támadtak les-
bõl a partizánok.

A legtöbb katona, még ha reménykedett is
a hazajutásban, felkészült arra az eshetõségre
is, hogy talán soha többé nem fogja látni sze-
retteit. A közeli bajtársak megegyeztek egy-
mással, hogy ha valamelyikük elesne, akkor a
másik hazajuttatja a családnak a zubbony zse-
bébe rejtett, elõre megírt búcsúlevelet, apró
kabalát, csecsebecsét.

A harcok lakott területeken is folytak. A fal-
vakban többnyire csak öregeket lehetett látni,
a fehérnépek, ahogyan más országokban is,
igyekeztek elrejtõzni a katonák szeme elõl.
Még így, csatározások közepette is egyköny-
nyen megállapíthatták, hogy a lakosság na-

kénybõl, vesszõbõl fonták a kosarakat és sok-
féle más használati tárgyat. Amikor a lámpa
fénye meg-meglibbent, illendõ volt elköszönni
a vendégeknek, aznap este már nem töltötték
fel ismét petróleummal. Még megbeszélték,
hogy másnap kinek a házánál gyülekeznek
„estézni”, aztán elköszöntek. Kint már rop-
pant-reccsent a hó a csizmatalp alatt, elége-
detten konstatálták: közeleg a disznóvágás
ideje, már megfagy a szalonna!

Pósán András és felesége, Mária néni már
nem nevelnek disznót, aprójószágokkal foglal-
koznak. Inkább megvásárolják a hízót, mert
erejükbõl már nem telik ekkora állat gondozá-
sára, de úgy érzik biztonságban magukat, ha a
kamrában lóg több oldal szalonna, sonka, kol-
bász. Egy hosszú élet beléjük sulykolta félel-
mek ezek, hisz a szegény ember mindig is félt
az éhezéstõl, a teli kamra pedig biztonságérze-
tet ad.

Az idõs házaspárral a jól befûtött konyhá-
ban beszélgettünk. Szép koruk ellenére sem
hagyták el magukat, meglátszik az asszony-
kéz, patikarend mindenfelé.

Hadi kálvária

Huszonegy esztendõs volt 1943 õszén
Pósán András, amikor jött a pecsétes behívó,
menni kell a háborúba. Nagyváradra szólt a
bevonulási parancs, a III. honvéd huszárezred-
hez került, a 3-as lovasszázadhoz. Hat hóna-
pos kiképzés várt az újoncokra, már kitavaszo-
dott, mire harcképesnek nyilvánították õket.
Huszár is kétféle volt: aki saját lovával rukkolt
be, annak rövidített katonai szolgálat dukált,
míg a kincstári mént megülõkre hároméves tá-
vollét várt. A nagyváradi kiképzés ideje alatt
egyértelmûvé vált számukra, hogy a frontra
kerülnek, a hadi helyzet alakulása nem sok jó-
val kecsegtetett. Arra viszont õk sem számítot-
tak, hogy a távoli Szovjetunió hadszíntereit is
megjárják.

A vasútállomásra betolatott szerelvény elõ
volt készítve az indulásra. Megkezdõdött a be-
pakolás. Minden vagonba nyolc ló és nyolc
huszár került, a szénát külön vagonokban szál-
lították. Az utazás két hétig tartott, gondmen-
tesen teltek a napok, az útvonalat biztosítot-
ták. Naponta egy-két alkalommal megállt a
szerelvény, ilyenkor ellátták az állatokat, etet-
tek, itattak, kihordták a lóganét a vagonokból.
Egyetlen gondot a megvékonyodott hadikoszt
jelentett, az utaztatás során már jóval keve-
sebb volt a fejadag, mint a nagyváradi kaszár-
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gyon szegény, háziállatokat nem láttak a por-
tákon, nem kotkodácsoltak tyúkok, sivító ma-
lacok sem váltak megszokott látvánnyá, mi-
ként Magyarhonban. A férfiak zöme a fronton
volt, a többiek és a suhancok beálltak a parti-
zánok közé. Néha egy-egy csontsovány ló ke-
rült eléjük öreg gazdáival, akik cseppet sem
rettegtek az ellenség katonáitól, egykedvûen
haladtak szekereiken. Nehéz volt megállapíta-
ni, honnan merítették a merészséget ezek az
emberek, vénségükbõl eredõen minden mind-
egy volt-e nekik, vagy a betolakodókkal szem-
beni makacsság szülte bátorság mellett titkon
tudták, hogy elõbb-utóbb majd csak eltakarod-
nak a házukra, otthonukra törõk.

1944 õszén csontot melengetõ napsütés ül-
te meg a tájat. Egy kis falucskába vonultak
vissza a magyarok. A házak mögötti kertekben
pihentek, tisztították ruhájukról a sarat, pucol-
ták fegyverüket, mások hanyatt fekve, himbá-
lózó ökörnyál ringását figyelve merengtek az
otthonról, szeretteikrõl. A hazától bár távol ke-
rült Pósán András, mégsem volt egyedül, két
falubelijével együtt harcolt, név szerint Gyenge
Andrással és Kuncser Bélával. Az a nevezetes
õszi délután Kuncser Bélának a véget jelentet-
te. Az egyik kertben felfedeztek néhány méh-
kaptárt. A fiúkat megkísértette az édesség utá-
ni vágy. Akadt közöttük, aki konyított a mé-
hészkedéshez, így ügyesen ki is rabolta a szor-
gos bogarakat. Csak hát az édes eledeltõl meg-

szomjaztak, vizük pedig nem volt. Kuncser az
udvaron álló gémeskútig kúszott. Óvatos volt,
tudta, hogy nincs biztos fedezékben. Sajnos
nem tévedett, amint felegyenesedett, hogy vi-
zet húzzon a kútból, eldörrent egy puska. A lö-
vés leterítette, holtan rogyott össze. A rejtõz-
ködõ partizánok ily módon felfedezték a ma-
gyarok rejtekhelyét, erõs tûz alá vették a meg-
lepett honvédeket. Kuncser Béla pedig ott ma-
radt élettelenül a kút mellett, messze szalacsi
otthonától. Meg sem tudták közelíteni a kút
környékét, minden próbálkozásukra géppus-
katûz volt a válasz, így a bajtársat, a falubélit
még el sem tudták temetni emberi módra.

Nemhogy az otthonáról, de még a hadi
helyzetrõl sem tudott érdemlegeset az egysze-
rû katona. Számukra a saját megtapasztalásuk
volt az egyetlen bizonyosság. Az pedig nem
volt túlzottan kecsegtetõ, heteken, hónapo-
kon át csak hátráltak az oroszok elõl. Egyik al-
kalommal, amikor már igencsak tépdeste a
honvágy, Pósán András hirtelen ötlettõl ve-
zérelve az egyik nyírfa kérgébõl nagyot kanya-
rított. Majd szép formásra igazította, s levelet
írt haza rajta. A nyírfakéreg-levelet annak
rendje-módja szerint megcímezte, majd felad-
ta a tábori postán. Õ maga csodálkozott a leg-
jobban, amikor hazatérte után megtudta, hogy
bizony megérkezett övéihez a távoli frontról a
nyírfakéregre rótt üzenet.

D. Mészáros Elek
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Csorba Gyurival is elszalasztottam a min-
dig remélt, átfogó beszélgetést. Nem siettem
vele, mert mindig elérhetõ volt, nem csak ne-
kem, szinte mindenki számára. Nagy szerepe
volt abban, hogy Berettyóújfalu városát hiva-
talosan is felkereste egy olasz küldöttség test-
vérvárosi kapcsolat létesítése érdekében, en-
nek apropóján beszélgettünk egyre többet, és
amiatt, hogy a már sikeres Móló Panzió után
a „Nájlont” is felújítja. Szabad kezet kaptam,
így a kisteremben helyet kapott a Bihari Fü-

Megpihent a mecénás
Ember tervez, Isten végez, tartja
a mondás, és sokszor számba vesszük
az elszalasztott lehetõségeket.
Számtalanszor elõfordult, hogy szemembe
ötlött valami, szerettem volna lefotózni,
aztán a lehetõség elillant. Szerettem volna
riportot vagy interjút készíteni, de nem
valósult meg. A legfájóbb az, hogyha
haláleset miatt nincs már rá mód.
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Egy kiránduláson
a margittaiakkal 

Csorba György
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zetek helytörténeti periodika 25 borítója, és
azóta is ott van. Javasoltam Gyurinak, hogy
legyen állandó kiállítóhely az éttermi rész is,
de azt mondta tréfásan, hogy ez nem képtár.

Néhány hónapig nem is beszéltünk róla,
míg fel nem kerekedtünk akkor õsszel, és el
nem látogattunk Porciába, az észak-olaszor-
szági kisvárosba, ahol nagy szeretettel fogad-
tak minket. Már itt feltûnt, amit a Bihari Hír-
lap nekrológja is megállapított Gyuriról: „Be-
rettyóújfalu, Bihar, Magyarország, a teljes Kár-
pát-haza, Európa és a nagyvilág. Mindenhol
hamar otthonosan mozgott, és mindenhon-
nan hazahozott valamit. És ezt nem sajátította
ki – bár meg is tehette volna –, hanem azon-
nal részesítette belõle az itthoniakat is. Így lett
olasz testvérváros, így teljesedtek ki a bihari,
margittai, nagyváradi vagy éppen az erdélyi,
felvidéki, szlovéniai, ausztriai kapcsolatok is.
Itthon pedig minden olyat támogatott, ami
egy emberi közösség számára fontos. Egész-
ségügyet, gyermeknevelést, oktatást, kultúrát,
szellemi és tárgyi örökséget, verseny- és tö-
megsportot. (…) Mindezt pedig nem hango-
san, nem reflektorfénybe állva.”

Az akkori kirándulás képeit válogatva csak
egy olyat találtam, amelyen a csoport köze-
pén áll, mert mindig a háttérben volt. Nem-

csak Berettyóújfalu vitt ajándékot a vendéglá-
tóknak, hanem õ is. Magyar Zita kerámiáit
osztogatta, és büszkén dicsérte, hogy ez a je-
les alkotó is a bihari táj szülötte. Az éttermek-
ben mutattam neki a kiállításokat. Hol egy fo-
tóanyag, hol egy helyi alkotó munkái díszítet-
ték a falakat. Láttam, hogy ez neki is feltûnt.

Utólag visszagondolva 2005-ben két olyan
kezdeményezésemnek is helyet adott, ame-
lyek aztán a haláláig meghatározták a kapcso-
latunkat. Barátaimmal már évek óta tervez-
tük, hogy egy adott témára novellát írunk, így
november 7-én meg is jelent az elsõ füzet, Az
utolsó párttitkár címmel. A hab a tortán az
volt, hogy 2012. november 7-én az Irodalmi

Jelen kiadta a
füzeteket egy
gyûj teményes
kötetben. Gyuri
nemcsak házi-
gazdája volt a
bemutatóestek-
nek, hanem
nagy népszerû-
sítõje is a füze-
teknek, de nem-
csak a füzetek-
nek, hanem a
Biharország -
nak is. A Por-
cia képekben
címû kiállításom
volt az elsõ az
étteremben, és
utána is minden

évben számon tartotta, hogy adventtõl vízke-
resztig az én fotóim, fotografikáim legyenek
kiállítva. Rendhagyó módon Giuliano nyitotta
meg az elsõ kiállításomat, akirõl azt mondta,
hogy olyan, mintha a testvére lenne, így ért-
hetõ, hogy a sírjánál néhány szóban õ is bú-
csúztatta.

Gyuri halálhírérõl telefonon értesültem a
Bella Costa Étteremben. Megrázott. Temetése
kísértetiesen hasonlított Körmendi Lajos bará-
tom temetésére. Oda is végeláthatatlan sorok-
ban érkeztek az emberek határon innen és túl-
ról, ott is „álomi kék” volt az ég, és ott is meg-
jelentek a vadlibák. Jókai Anna azt mondta
Körmendi Lajosról, a „Nagykunság Buddhájá-
ról”, hogy nemcsak jó író volt, hanem kiváló
ember is, és ez Csorba Györgyre is igaz.

Berettyóújfaluban élt, de falujában,
Bedõben, amelyre oly büszke volt, helyezték
örök nyugalomra; még nem volt ötvenéves.

Kocsis Csaba

Porciában
a testvérvárosi

küldöttséggel

Bihari értékeket
népszerûsített
Olaszhonban is

A mûvészi
és közösségi

értékek tevékeny
pártfogója volt

szomszédoló|
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A püspöki rezidencia kertje elõtt húzódó út
mentén található a Kanonok sor vagy ahogy
még nevezik, a Káptalan sor. „Tíz egyemele-
tes épület, s majdnem mind különbözõ idõben
épült, ami a házak homlokzatának változatai-
ban fel is ismerhetõ, a földszinten végighúzó-
dó árkádsoros folyosó azonban az épületeket
érdekes térhatású, távlatos egységbe fogja
össze” – amint azt oly szemléletesen megálla-
pította Biró József mûvészettörténész.

A kanonoki házak építését Forgách Pál
püspök rendelte el 1751. augusztus 2-án Po-
zsonyban kelt dekrétumával, amikor is felszó-
lította a káptalant, hogy költözzön az új szé-
kesegyház mellé. Az elsõ házat nem sokkal a
dekrétum után Alapy János kanonok
(1753–1778) építtette. A mai számozás sze-
rint ez a 7. szám alatti ingatlan. Ehhez csatla-
kozott az 1750-es évek végén a hozzá min-

denben hasonló, ma a 9. számot viselõ ház.
Idõrendben a harmadik, a 15. szám alatti, az
elõzõtõl mintegy 40 méterrel északra épült fel
az 1760-as években, az akkor még a székes-
egyház felé derékszögben futó út oldalán.

Ez a három ház létezett 1769-ben, amikor
Franz Anton Hillebrandt és Koller József Já-
nos Váradon járt ellenõrzõ úton, egyúttal az
újonnan építendõ papnevelde számára is al-
kalmas helyet keresve. Hillebrandt a szeminá-
riumot a kanonoki házak sorába akarta illesz-
teni. Az U alakúra tervezett épület oldalhom-
lokzatával csatlakozott volna a már megépült
– 9. és 15. szám alatti – házakhoz, míg fõ-
homlokzata a térre merõlegesen futó kis utcá-
ra nézett volna. A terv szerint a fõhomlokza-
tot két kilenctengelyes szakasz és a köztük le-
võ négytengelyes domináló középrizalit ké-
pezte volna. A kilenctengelyes keleti oldal-
homlokzat elõtt – a kanonoki házakhoz ha-
sonlóan – árkádos folyosó futott volna. Errõl
az oldalról nyílt volna egy bejárat és egy kocsi-
áthajtó is. Hillebrandt tervében ezzel a hom-
lokzattal teljes mértékben a szomszédos kano-

Száznegyven éve épült
az utolsó kanonoki ház
1875-ben építették a Kanonok soron –
a 19. szám alatt – az utolsó kanonoki
házat. Az elsõ körülbelül 255 éve,
Alapy János kanonok (1753–1778)
idejében épült Forgách Pál püspök
rendeletére. Ez a ház a sorban is az elsõ
helyet foglalja el, ma a 7. számot viseli.
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A Kanonok sor
ábrázolása
a Borovszky Samu
által szerkesztett
Bihar vármegye
és Nagyvárad címû
monográfiában

Lipovniczky István püspöksége idejében épült
az utolsó kanonoki ház, 1875-ben



noki házak kialakítását követte. Bár e tervet
jóváhagyták, a szeminárium épületét nem épí-
tették meg, helye 1863-ig üresen állott a káp-
talani házak sorában.

Az 1770-es években, Patachich Ádám tá-
vozása után, az új püspök kinevezéséig bi-
zonytalanság uralkodott, még az is felvetõdött,
hogy fel kell-e építeni a még hiányzó kanono-
ki házakat. Aztán hamarosan döntés született:
az építkezést folytatják. Erre lehet következtet-
ni egy 1777-bõl való kancelláriai iratból,
melyben az áll, hogy négy ház már elkészült s
három épülõfélben volt, de az utóbbiakkal

senki sem törõdött. Biró József szerint a ne-
gyedik elkészült ház a 17. szám alatti lehetett,
míg az épülõfélben levõkben a 21., 23. és 25.
számút vélte felfedezni.

A tervezett szeminárium üres helyére egy-
szerre épült 1863-ra két ház, a 11. és a 13.
szám alatti. Legutoljára, tizedikként, a 19.
szám alatti kanonoki ház készült el 1875-ben.

A Kanonok sorról a helyi viszonyok ismere-
tében K. Nagy Sándor 1885-ben a következõ-
ket írta: „Egy óriási, hosszú nyílegyenes épü-
let, emelete 56 erõs oszlopra [helyesen pillér-
re – szerzõ megj.] támaszkodik, s pompás
oszlopcsarnokot alkot. Ebben a tetõzetében
külön váló, de alólról egynek látszó épületben
10 kanonoknak van egészen külön lakása;
ezek között a legkisebb s legújabban épült ház-
ban lakik hazánk és Európa egyik legnagyobb
tudósa: dr. Rómer Flóris Ferencz.”

A tudós kanonok otthona a mai számozás
szerint a 19. számú házban volt. Az emeleten,
a lépcsõházzal szemközti ajtó felett a már-
ványtábla máig hirdeti, hogy a neves tudós ta-
nította József fõherceget.

Dutka Ákos emlékeiben így élt: „A híres-ne-
vezetes Káptalan-sor lábasházaiban álmodik a
múlt: öreg, politúros íróasztalok fóliánsai kö-
zött tudós fõpapok ülnek, Ipolyi, Fraknói, Ka-
rácsonyi, Bunyitay Vince. Múltat kutató hu-
manisták. Tûnõdve, merengve keresik a ma-
gyar sors tragikus rejtélyét.” De ugyanez az
épületsor az, amelynek lakói kapcsán Ady
megjelentette – egyes kortársak szerint Szûts
Dezsõ hatására – a Nagyváradi Friss Újság
1901. április 22-i számában az Egy kis séta
címû, nagy vihart kavart glosszáját…

Végezetül idézzük ismét Biró József mûvé-
szettörténészt, aki a Kanonok sor építészeti
stílusáról a következõket írta: „A tíz ház össze-
sen ötvenhat árkádívének messzibe veszõ sora
különösen a boltozatos folyosók alatt nyújt ér-
dekes hatást. Ennek a folyosósornak térhatá-
sa, a maga egyszerû, fehér, dísztelen meszelé-
sében is megkapó. A Káptalan sor stílusa tel-
jesen elütõ a környezõ épületektõl, a székes-
egyháztól és a püspöki palotától. Az árkádso-
roknak bizonyos magyaros jellege van, hagyo-
mányai Erdélybe nyúlnak vissza, ahol ezek a
»lábas-házak« a XVII. és XVIII. századi kasté-
lyok, kúriák, udvarházak reminiszcenciáit idé-
zik fel. A Kanonok sor sajátos, magyar ízlés s
magyar szellem jeleit tükrözteti, amely a ba-
rokk korban, Mária Terézia és József császár
idejében, az elnemzetietlenedés korában
egyébként alig hallathatta hangját.”

Péter I. Zoltán
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A Báthory-család három ágra vált, a som-
lyai, az ecsedi és a szaniszlófi ágra. A somlyai
ág adta az erdélyi vajdákat és fejedelmeket, az
ecsedi ágból is országos fõméltóságok szár-
maztak, a szaniszlófi ág nem játszott politikai
szerepet. A 24 éves korában merénylet áldo-
zatául esett Gábor a negyedik, az utolsó volt a
fejedelmi méltóságra jutott Báthoryak sorá-
ban. Nagyapja, somlyói Báthory István
(1477–1534) János király erdélyi vajdájaként
vitt véghez jelentõs haditetteket a Ferdinánd
király elleni belháborúban. Apja, aki szintén az
István nevet kapta, Kraszna megye fõispánja,
majd 1601-ben bekövetkezett haláláig a
váradi vár kapitányaként Erdély egyik legte-
kintélyesebb nagyura volt. A Báthory unoka-
testvérek közül az õ sorsa alakult a legszeren-
csésebben, hiszen Boldizsár, a Habsburg-elle-
nes erdélyi párt egyik vezére, hóhérkézre ke-
rült, András bíboros és fejedelem orgyilkosok
áldozata lett, a szintén Váradon született, a fe-
jedelemségre négyszer aspiráló, majd arról
négyszer lemondó Zsigmond pedig számûze-
tésben halt meg.

„Gábris vitéz”

Báthory István váradi várkapitány elsõ nejé-
vel, Bebek Zsuzsánnával kilenc gyermeket
nemzett. A négy elsõ kevés ideig élt. Midõn az
ötödik született, a szeretõ atya – mert talán
életrevalóbbnak találta a többi gyermekénél –
büszkeséggel jegyezte fel a családi kalendári-
umba: „1589. 15 aug. Gábris vitézt ez nap
adta Isten ez világra.” Gábor és utána született
testvérei igen korán félárvák maradtak, hiszen
anyjuk 1595-ben elhalálozott. Az apa hama-
rosan újraházasodott, egy lengyel arisztokrata
lányával, Kostka Zsófiával lépett frigyre, vi-
szont újabb hat esztendõ elteltével, 1601-ben
õ is meghalt. Zsófia asszony Váradon szült fi-
ával visszatért Lengyelországba, két életben
maradt mostohagyermekének pedig – bár
Zsigmond a következõ fõkapitánynak közeli
rokonát, Bocskai Istvánt nevezte ki – el kellett
hagynia az otthonukat jelentõ, még biztonsá-
gos várbeli palotát.

Anyja és apja korai halála után Gábor a hú-
gával, Annával együtt rokonuk, ecsedi Bátho-
ry István országbíró gyámsága alá került, aki
örökbe fogadta az árván maradt gyermekeket.
Gábor katolikusnak született, ám gyámapja
hatására – éppen az öröklés feltételeként – át-
tért a kálvinista hitre. (Ez a kétlakiság, kiszá-
míthatatlanság késõbb is jellemezte Báthory
Gábort, de ez az elsõ „váltás” hamarosan gyü-
mölcsözõnek bizonyult.)

A hatalmas fõúr gondosan nevelte fogadott
fiát. Buzgó kálvinista lévén, az árva lelki üd-
vösségérõl akart gondoskodni, midõn a kato-
likus vallásban szülöttet a „pápai tévelygésbõl”
az „igaz keresztyén” hitre vezérelte. Még vég-
rendeletében is szívére kötötte Gábornak a
nagy Báthory nemzetség sok évszázados tradí-
cióit, s roppant örökséget hagyva reá, mint-
egy módot adott neki a hagyományok fel-
élesztésére.

Az ecsedi sziget-várban székelõ oligarcha
némi kivárás után csatlakozott Bocskai István
mozgalmához, tisztségérõl lemondott, az or-
szágbírói pecsétet visszaküldte Bécsbe. Ám
alig érte meg a szabadságharc sikerét: három
hónappal a szerencsi országgyûlés után, ami-

Somlyói Báthory Gábor,
Erdély fejedelme (1.)
Életútjának ígéretes kezdete
(1589. augusztus 15.) és tragikus vége
(1613. október 27.) egyaránt Váradhoz
kötõdik. Családja történelmi
nevezetességû família volt, a sváb
származású Gutkeled nemzetségbõl eredt.

Az Erdélyi
Fejedelemség
legfontosabb
erõssége
a nagyváradi vár.
Báthory Gábor
a várbeli palotában
született
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kor Bocskait Magyarország és Erdély fejedel-
mévé választották, 1605. július 25-én, 50
éves korában meghalt. Hatalmas vagyonát
öröklõ fogadott fia hálájának jeléül a sírkövére
a következõ feliratot vésette: „A nagylelkû
hõs, az orthodoxa [református – szerk. megj.]
vallás buzgó védelmezõje, a tudományok me-
cénása.”

Bocskai udvarában

Gábort és Annát 1606-ban iktatták be szá-
mos partiumi és magyarországi birtok tulajdo-
nosának, de a 16 éves fiatalember már gyám-
apjuk temetése után a fejedelem kassai udvará-
ba sietett azzal a nem titkolt céllal, hogy annak
halála után õ örökölhesse az erdélyi trónt. Szil-
ágyi Sándor történész – Báthory Gábor terje-
delmes, 1867-ben közölt életrajz-monográfiájá-
nak szerzõje – korabeli dokumentumok, köztük
Szalárdi János krónikája, illetve az emlékíró
Bethlen Farkas írásai alapján így foglalta össze
a szépreményû ifjú udvarbeli forgolódását:

„Máris egyike volt az ország legvagyono-
sabb fõurainak, s tárgya mindenütt – ezért és
több szép tulajdonaiért – a közfigyelemnek.
Az elõkelõ világ Kassán tartózkodott, s a né-
ma erõsség a fényes fejedelmi udvar vígságai-
nak lett színhelyévé. Itt lépett ki õ a nyilvános
élet terére – s az elsõ kilépés igézõ vala. Szép
arczán, deli termetén örömest legeltették a
nõk szemeiket, s még örömestebb, ha rop-
pant erejével könnyen fékezé szilaj paripáját.
A férfiakat bõkezûsége s barátságos modorai
kötelezték le. Rákóczi Györggyel és fõleg
Bethlen Gáborral barátkozott, kit a fejedelem
máris fontos megbízásokkal tüntetett ki, s ki-
ben õ éles tekintettel emelkedésének legbizto-
sabb támaszát szemelte ki. A kapitányokat és
hadnagyokat lakomái gazdagsága és fénye
nyerte meg. Sõt a fejedelem kegyét is ki tudta
érdemelni. Midõn Bocskai az 1605. nov. 11-
iki híres légyottra Budára, a nagyvezérhez sie-
tett, ajánlá kísérõjének, Homonnainak, hogy

a rendek – ha netalán az õ, a fejedelem, sze-
mélyét veszély érné – Báthory körül sorakoz-
zanak.”

Ki legyen Bocskai utódja?

Miért, miért nem, a Báthory Gábor köré
„sorakozás” nem jött létre. Bár cimborái,
Bethlen és Rákóczi akkor még feltétlen hívé-
nek számítottak, és Bocskai is eleinte hasonló-
an gondolkodott, azaz örökösének tartotta õt,
végrendeletében végül mégis Homonnai Dru-
geth Bálintot jelölte ki hivatalosan örökösé-
nek. A döntés oka valószínûleg a Báthoryt tá-
mogató fõúri csoport túlzott Habsburg-párti-
ságában rejlett.

Bocskai István 1606. december 29-én
meghalt, s annak ellenére, hogy végrendele-
tében örökösének Homonnait nevezte meg,
az ifjú és igen népszerû Báthory Gábor – aki
ez idõ tájban vette feleségül politikai célból a
gazdag és befolyásos felvidéki Horváth Annát
– bejelentette igényét a fejedelmi címre. Ho-
monnai a törökök, Báthory a Habsburgok tá-
mogatását élvezte. A „vén gubernátorról”, az-
az a Bocskai által kormányzóvá kinevezett Rá-
kóczi Zsigmondról mindenki megfeledkezett,
de õ 1607 februárjában fejedelemmé válasz-
tatta magát. Ám sem Homonnai – aki koráb-
ban Rákóczi veje volt –, sem Báthory Gábor –
akit ekkor még kevés erdélyi támogatott –
nem mondott le a fejedelemség megszerzésé-
rõl.

Homonnai végül a túlzott törökpártisága
miatt kényszerült lemondani trónigényérõl,
ám az ifjú Báthory – háta mögött a Habsbur-
gokkal, Forgách Ferenc esztergomi érsekkel
és fõkancellárral, valamint a királyi Magyaror-
szág fõuraival – nagyon is komolyan gondolta
a fejedelemség megszerzését. Támogatói Bá-
thoryt – akinek idõközben egyre több híve
akadt a fejedelemségben is – Erdély császári
kormányzójaként látták volna szívesen.

Az öreg Rákóczi komoly dilemmába került,
hiszen a fejedelmi trónért kirobbanó harcban
Báthoryt sokan segítenék, ellenben a török
nem volt hajlandó elfogadni az õ hûségnyilat-
kozatát, így csak saját erejére számíthatott vol-
na. Élete utolsó nagy üzletét ekkor kötötte:
Báthory Gábornak eladta az Erdélyi Fejede-
lemséget, s lemondásáért mindössze két zá-
logban lévõ uradalma: Szádvár és Sáros kivál-
tását kérte.

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása

história|

2015. február|Biharország|37

Ecsed vára. Falai
között nevelkedtek
Báthory István
gyámkodása alatt
a Báthory-árvák



– Egyes férfiak a lábuk között hordják az eszü-
ket – mondta Nénnyuka fejcsóválva, mikor az
Aranysárkány pultjánál kiszolgálta Tavaszi Be-
nõt. A fiatalembert születésétõl ismerte, s fü-
rösztése közben gyakran volt alkalma meg-
szemlélni az említett testrészt, lévén a kis Benõ
elsõszülöttje a Nénnyuka testvérhúgának.

A gyermek apa nélkül nõtt fel, s kisgyerek-
ként sokat betegeskedett, a csenevész fiúcskát
sokszor megverték a nagyok, ám amint betöl-
tötte a tizennégyet, a természet úgy döntött,
behozza a lemaradást. Ez volt az az esztendõ,
amikor tizenöt centit nõtt egy nyár alatt, és
megtanult úszni a folyóban. Ez volt az az esz-
tendõ, amikor úgy lefejelte a városszéli kiser-
dõben a rossz hírû gyerekbanda vezérét, Ci-
gány Tónit, hogy annak eltört az orra. És ez
volt az az esztendõ, amikor egy nap megleste
a strandon Borsos elvtárs lányát és a barátnõ-
jét, amint egymást kenegetik a nõi napozóban.
Szép vastag deszkakerítés takarta el a nõi na-
pozót a kíváncsi tekintetek elõl, ám ez nem gá-
tolt meg néhány ügyes kezû fiatalembert ab-
ban, hogy kicsi, ám használható lyukakat fúr-
jon a bokrok takarta részeken.

Nem tudni már, hányadik nyarat leskelõdte
végig barátaival Tavaszi Benõ, amikor egy nap
beütött a mennykõ. Nem, nem a gondnok
uszította rájuk Adolf névre hallgató kutyáját, és
nem is valamely felbõszült férj vagy apa ütött
rajtuk. Egyszerûen megjelent a végzet Tavaszi
Benõ életében.

Amikor a megyei párttitkár elõször kapta el-
sózva a kávéját a dupla cukor helyett, s az eset
két héten belül megismétlõdött, tûnõdve nézte
öreg titkárnõjét. Borsos elvtársban akkor érett
meg végképp az elhatározás, hogy nyugdíjazza
Klárikát, amikor az tévedésbõl a szeretõje he-
lyett a felesége számát tárcsázta neki, s õ az
asszonynak suttogta a disznó szavakat, amiket
kizárólag a szõke, hosszú lábú fodrászkislánynak
szokott, mikor hetente kétszer ágyba bújtak.

A titkárnõjelöltek megszemlélése Borsos
elvtárs feladata volt, s õ rögtön kiszórta a csú-
nyácska lányokat. Szeretem a szépet magam
körül, szokta mondani, míg az asztalán álló kis
Lenin-szobor fejét simogatta. A kiválasztott
lány nemcsak a legmutatósabb volt az ajánlot-
tak közül, hanem nagyon jó ajánlólevéllel is
rendelkezett, ugyanis ilyen felelõsségteljes
munkakörbe csakis megbízható káder kerülhe-
tett. Klárika pár hét betanítás után – amelybe

az is beletartozott, milyen napokon és hánytól
szokott Borsos elvtárs „kiszállásra” menni, va-
lamint hány cukorral issza a kávét Széphalmi
elvtárs a székesfõvárosból – csak szuperlatí-
vuszokban emlegette utódját. Abszolút gépír és
abszolút a memóriája, valamint isteni kávét
fõz.

Így foglalta el helyét Abszolút elvtársnõ a vá-
ros, Borsos elvtárs, valamint Tavaszi Benõ éle-
tében. A kisasszony napközben illedelmes kon-
tyot, ropogósra keményített fehér blúzt és sima
szövetszoknyát viselt, ám ha délután edzésre
indult a helyi nõi röplabdacsapatba, fenekét
verte karnyi hajfonata, és olyan szûk ruhába
öltözött, mint az isteni Lollo.

Immár szokássá vált, hogy a Rákosi Lányai
röplabdacsapat tagjai edzés után a helyi stran-
don lazítanak, legtöbbször a nõi napozó szigo-
rú deszkapalánkja mögé bújtatva formás ido-
maikat. Aznap is így történt. Tavaszi Benõ és
barátai épp a medencébõl tértek vissza, ami-
kor a kis dadogós Mecki Vili, akit vigyázónak
hagytak a plédeknél, izgatottan hadonászni
kezdett.

– Új hús a nõi napozóban – makogta a kis
veres fiú, és megkezdõdött a tülekedés a lyu-
kaknál.

– Anyám… húúú… én még ilyet… – szálltak
az izgatott sóhajok a bokorból, és Tavaszi Be-
nõ, szemét hitetlenkedve a legnagyobb lyukra
szorítva, azt érezte, számára itt ért véget a vi-
lág.

Vagy itt kezdõdik. Ugyanis innen fogva ár-
nyékként követte Abszolút elvtársnõt minden
meccsén, edzésén és egyébként is, minden lé-
tezõ alkalmat megragadott, hogy felhívja ma-
gára ideáljának figyelmét. A bemutatkozásnál
tovább nem nagyon jutott, mert bár szép
számmal voltak jelentkezõk, kik ugyanúgy be-
cserkészni óhajtották Abszolút elvtársnõt, az
hidegen fogadott minden bókot. Talán võlegé-
nye van, vélték a csalódottak, és egyre fogyott
a hódolók tábora. Ám Tavaszi Benõ egy bul-
dog makacsságával kísérte lépteit, és várta,
egyre csak várta az alkalmat a nagy kiugrásra.

Egy kellõen meleg nyári hétvégén a röplab-
dacsapat a szomszédos város együttesét verte
meg izzasztó küzdelemben, ami egyben a baj-
noki cím megvédését is jelentette. A lelátó ör-
döge, legvagányabb drukkere természetesen
Tavaszi Benõ volt, aki a nagy eseményre elkér-
te apja motorját, s legmerészebb álmaiban már

|lektûr

Abszolút elvtársnõ
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látta magát a visszaúton, amint Abszolút elv-
társnõ mögötte kuporog, combjai átfonják az õ
csípõjét, elképesztõ méretû kebleit a hátához
préseli, amint karjaival jó erõsen belékapaszko-
dik. Így, a gyõztes bajnoki meccs után szép
esélye volt minderre, ugyanis Abszolút elvtárs-
nõ ragyogó mosollyal köszöntötte, ám a visz-
szaútról más véleménye volt, el kívánt ugyanis
tölteni társaival egy délutánt a helyi strandon.

– Gyerünk a strandra! – sikongattak a lá-
nyok, s Abszolút elvtársnõ mosolya maga volt
a megtestesült ígéret. – Maga nem jön, Be-
nõcske?

A kérés teljesítésének egy aprócska akadá-
lya volt, Tavaszi Benõ nem számított strando-
lásra, ezért fecskéje otthon pihent a fiókban. A
strand, hasonlóan minden ilyen intézményhez,
nyár derekán tömve volt, lángos szagát hozta a
szél, mindenre elszánt apukák spriccolták vad-
idegen anyukák haját, és a röplabdás lányok vi-
háncolásától volt hangos a medence környéke.
Tavaszi Benõ bús mosollyal nézte a partról vá-
gyakozva Abszolút elvtársnõ felszabadult pan-
csolását, s elképzelte, amint a vízben, csak vé-
letlenül, megsimítja derekát vagy mellét, aztán
meg az út hazafelé, motorral, ott a kis erdõ
mellett… Veszítenivaló nincs, határozta el, és
merev lábakkal megindult az öltözõ felé.

A kis, feszes tetragatya, hála édesanyja mo-
sótudományának, hófehéren villogott, s nem is
történt semmi baj, mert Abszolút elvtársnõ és
a lányok nagy ovációval fogadták a medencé-
ben. Félórás pancsolás után, miközben, mint-

egy véletlenül, Tavaszi Benõ átfogta az imádott
nõ derekát, és lebomlott haját is segített feltûz-
ni, dideregve másztak ki a lányok a vízbõl.

– De jól fog esni a napozás a pléden – csivi-
telte Abszolút elvtársnõ, és Tavaszi Benõ fan-
táziája beindult. Látta magát, amint napolajjal
kenegeti gömbölyû vállát, s tenyere alatt felfor-
rósodik a bõre. Na, most, gondolta, és egyet-
len mozdulattal kimászott a vízbõl. Kis terpesz-
ben megállt a medence szélénél, szemben a lá-
nyokkal és a nappal, és úgy gondolta, tart egy
kis bemutatót izmai játékából. Csípõjén megtá-
masztotta karjait, majd szórakozott arckifeje-
zéssel megugráltatta mellizmait, aztán combja-
it feszítette, s érezte, amint a nap jólesõen fel-
melegíti. A hatás frenetikus volt, a lányok ki-
gyúlt arccal, vihogva nézték, Abszolút elvtárs-
nõ csillogó szemmel csodálta. Nincs itt semmi
baj, gondolta Tavaszi Benõ, addig a pillanatig,
míg az úszómester oda nem lépett hozzá.

– Ha az elvtárs direkt áll itt és mutogatja
mindenét, amije van, a lányoknak, ahhoz ne-
kem semmi közöm, bár közszeméremsértésért
bevitetem, arra mérget vehet. De ha véletlenül
nem tud róla, közlöm magával, hogy a fehér
tetra olyan átlátszó, mint a papír, s ha két per-
cen belül nem öltözik fel, rendõrt hívok.

Így történt. De abszolút jó napja volt. Estele-
dett, amikor Tavaszi Benõ motorján repesztett
hazafelé. Kicsit megsütötte a nap, s érezte,
amint a vállain feszül a bõr, ahogy a két nõi kar
szorosan átölelte a derekát.

Szilágyi Perjési Katalin
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Nem is tudom, hogy ki volt izgatottabb a
jelmezverseny kezdete elõtt: a gyerekek, a
szülõk vagy a tanító néni. Esetleg a háromta-
gú zsûri, melyben egy „zombi” is helyet kapott
Calapis Tünde tanító néni fiának személyé-
ben. A kereken egy évtizedes Danó nagyon
komolyan vette szerepét, és egy szülinapos-

hoz méltóan jó hangulatot teremtett. Ami
nem volt nehéz, hiszen mindenki nagyon jól
szórakozott a nagyon ötletes jelmezeken és
versikéken.

Volt múmia, Túró Rudi és Marlboro Man,
de eljött a rappelõ MC Máté, valamint egy vi-
lágsztárt és Messit is üdvözölhettük Csizmás
Kitty mellett. Zombiból sem volt hiány, három
is ijesztgette a társaságot, egy kistestvér, az
alig egyéves Kevin pedig kéményseprõnek öl-
tözött. Mindenki jól szórakozott, és úgy gon-
dolom, megérte a fáradságot, hogy az anyu-
kák annyi ötletes jelmezt készítettek otthon.

|gyereksarok

Mákvirág jelentkezik
Sziasztok, kis barátaim! Mi újság veletek? Hogyan

telt a farsang? Ezt a mostani találkozásunkat én is
a télûzõ ünnepségsorozatnak szenteltem.
Ugye tudjátok, hogy a farsang a vízke-
reszttõl hamvazószerdáig terjedõ idõ-
szak, mikor a keresztény világ a telet
ûzi, ilyenkor hangoskodni, dobolni
illik. Az álarcosbálok idõszaka ez, a
vigasságé, a lakodalmaké. No de mi
még maradjunk csak a jelmezbál-
nál. Egy régi Mákvirág-klubtag írt
nekünk arról, milyen emlékei is van-
nak a farsanggal kapcsolatban, én pe-
dig a 16-os iskolában jártam farsangolni.

Van egy nagy meglepetésem számotokra:
mostantól elérhettek a Facebookon is, a Mákvi-
rág jelentkezik címszó alatt. Itt nem kell egy hónapot

várnotok arra, hogy találkozzunk, s azokat a rajzo-
kat, meséket, amelyek nem férnek be a Biharország-

ba, itt fogom megmutatni nektek. Ezentúl
nemcsak postán keresztül várom a levele-

ket, hanem a Facebookon is küldhettek
nekem üzenetet, s ha tetszik az oldal,
ezt ki is mutathatjátok. Merthogy
tudjátok, Mákvirág olyan virág,
amely csak a ti segítségetekkel nõ-
het nagyra. Nélkületek elhervad,
meghal.

Szóval várom a leveleket a már
megszokott címre: Biharország folyó-

irat (Mákvirágnak), 410068 Oradea,
Piaþa 1 Decembrie nr. 12, et. I., valamint ta-

lálkozzunk a Facebookon is!
Mákvirág

Múmia táncolt Túró Rudival
A felsorakoztatott jelmezeknél csak
a bemutatkozó versikék voltak
frappánsabbak a nagyváradi 16-os iskola
III. F osztályának farsangi mulatságán.
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volt a tanító nénitõl, viszont azzal nem számolt,
hogy nem mindenkinek tud eljönni mindkét szü-
lõje, vagy azért, mert nincs, vagy azért, mert
nem ér rá – vagy akármi másért. Szereztünk egy
„kölcsönapukát”, aki jónak bizonyult. Volt alma-
evõ verseny, palacsintaevõ verseny, ismerd meg
az anyukádat bekötött szemmel – és persze az
elmaradhatatlan álarcosbál, ahol a szülõknek is
be kellett öltözniük. Bohócfejeket festettünk,
mint utólag kiderült, azért kellett olyan sok belõ-
lük, mert ezeket lehetett pontként begyûjteni a
versenyen. Ment a harc a bohócokért, és végül
az a család nyert, amelyik a legtöbbet gyûjtötte.
Megnyertük a versenyt, ami azért is volt akkora
dolog, mert kellett hozzá a kölcsönapuka. Még-
sem emiatt maradt örök emlék, hanem azért,
mert szüleink is gyerekké változtak arra a pár
órára.

Ha farsangról van szó, az jut még eszembe,
hogy anyukámmal együtt készítettük a farsangi
jelmezeket. Tisztán emlékszem arra, amikor
megvettük a kartont a törpesapkához, és ahogy
együtt festettünk rá csíkokat, pöttyöket, vagy
amikor harisnyából fekete macskajelmezt vará-
zsolt nekem tíz perc alatt. Arra viszont már nem
emlékszem, hogy milyen volt az akkori buli,
nyertem-e az adott jelmezzel. A fontos az volt
számomra, hogy anyukám, akinek mindig ren-
geteg dolga volt, szánt arra idõt, hogy álarcot
készítsen nekem.

Vajon miért pont ezek az emlékek maradtak
meg nekem a farsangról? Talán azért, mert a
farsang is az együtt ünneplésrõl szól. Arról,
hogy együtt elûzzük a telet, és együtt várjuk a ta-
vaszt. A szülõk sokszor azt hiszik, hogy nincs
elég kézügyességük, vagy nem elég kreatívak
egy maskara elkészítéséhez, és bele sem vág-
nak. De vajon a gyermekük arra fog emlékezni,
hogy milyen ruhát béreltek neki, vagy inkább a
harisnyából készült macskajelmezre?

Szabó Barka

TTÓÓTTHH ÁÁGGNNEESS

Farsang
Mi legyek a maszkabálon?
Valóság legyek vagy álom?
Vagy a négy évszakból tavasz?
Hófehér tél, amint havaz?

Lehetnék õsz, lehetnék nyár,
Békakirály, ki csókra vár,
Törpe, tündér, bõsz óriás,
Büszke kakas, vén Tóbiás,

Döbrögi, nagy kerek hassal,
Csokitorta tejszínhabbal,
Ordas farkas, õsz nagymama,
Piros orrú Jancsi baba.

Két zsemle közt szendvicsember,
Kalóz, doktor vagy pékmester,
Gonosz sárkány három fejjel,
Robotzsaru, hõs Pókember.

Nagyi rám szól: – Nincs több jelmez,
Nincs, ki alakodra tervez.
Oly sovány vagy, gyere, egyél,
Vagy te legyél a seprûnyél!

lsõ farsangi élményem a színházhoz
kapcsolódik. Lehettem úgy három-
négy éves, amikor elõször felléptem a
színházban, egy farsangi mûsorban.
Kiálltam a színpadra, láttam azt a ren-

geteg embert, az arcukra a mai napig emlék-
szem, de nem értem el a mikrofont. Kikiabáltam
apukámnak, hogy segítsen, persze erre a kö-
zönségbõl kitört a nevetés, de nem jöttem zavar-
ba. Szerintem igazán még azt sem tudtam, hogy
mit jelent zavarba jönni vagy szégyenlõsnek len-
ni. Megkaptam a mikrofont, és elénekeltem az
énekemet, meghajoltam, és kiszaladtam a szín-
padról a kulisszák mögé, ahol anyukám már
várt.

Második emlékem a farsangról egy igazi jel-
mezes farsangi buli. Párducnak öltöztem, bérelt
párducruhába. Családi buli volt az iskolában,
ahol kellett anyuka, apuka ahhoz, hogy minden
játékban részt tudjunk venni. Jó kezdeményezés

Régi farsangok illata

E
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|portré

A hajdúvárosi Arany János Elméleti Líceum
X. osztályos, bájos tanulója szépséges mosolyá-
val és meggyõzõ fellépésével méltán került a leg-
jobbak közé. Szabó Evelin érdeklõdésünkre el-
mondta magáról, hogy szeret táncolni, kedvenc
étele a sajtos, tejfölös, sonkás makaróni, itala
pedig a Fanta madness. Nõvérét, Kittit nagyon
szereti, és két cica meg egy kutyus gazdája.

– Honnan jött az ötlet, hogy jelentkezz?
– A szüleim régóta szerették volna, hogy in-

duljak a karácsonyi szépségversenyen, és en-
gem is vonzott, hogy kipróbáljam magam, de
csak tavaly töltöttem be a 16. életévemet, ezért
nem jelentkeztem korábban.

– Bíztál benne, hogy a dobogó-
ra kerülsz?

– Igen, nagyon reménykedtem,
és igyekeztem mindent meg is ten-
ni ennek érdekében.

– Mit éreztél, amikor megtud-
tad, hogy a három legszebb közé
választottak?

– Természetesen nagyon boldog
voltam, de azért megmondom
õszintén, hogy nyilván jobban örül-
tem volna az elsõ vagy a második
helynek.

– Ki az, akire példaképként te-
kintesz?

– A szüleimre; édesapám és
édesanyám azok, akikre büszkén
mondhatom, hogy a példaképeim.

– Mivel töltöd szívesen a sza-
badidõdet?

– Legszívesebben a barátaimmal
vagyok, és közös programokat
szervezünk.

– Szeretnél a jövõben modellkedéssel, a
szépségiparral foglalkozni?

– Természetesen szeretnék, szerintem na-
gyon érdekes és mozgalmas életük lehet a mo-
delleknek, szívesen kipróbálnám magam ezen a
területen.

– Tudod-e már, hogy érettségi után hol sze-
retnél tovább tanulni?

– Most matematika–informatika szakra járok,
és még nincs elképzelésem arról, hogy érettségi
után milyen irányban folytassam az életem. Sze-
rencsére még van két és fél évem az érettségi
vizsgákig, remélem, addig sikerül eldöntenem,
hogy milyen pályát választanék szívesen.

– Mik a terveid a közeljövõre?
– Szeretném a tanévet minél jobb ered-

ménnyel zárni, és az Infinity tánccsoport tagja-
ként szeretnék minél több dobogós helyezést el-
érni a csapattal.

– Mi a legnagyobb álmod, vágyad?
– Szeretnék eljutni Amerikába, a Hip-Hop

International versenyre az Infinityvel, az egye-
tem elvégzése után pedig ott szeretném majd
folytatni az életemet, nagy táncosként.

Balázs Anita

Minden évben nagy sikert arat a Karácsony
Szépe elnevezésû szépségverseny
a nagyszalontai Midesz szervezésében.
A karácsonyi megmérettetést elõször
24 évvel ezelõtt rendezték meg. 2014-ben
a dobogó harmadik fokára SZABÓ EVELIN
léphetett fel.

Táncos karrierre vágyik
a szalontai udvarhölgy
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3Margittán végezte el a középiskolát, majd a
kolozsvári Babeº–Bolyai Tudományegyetem
földrajz karán szerzett oklevelet Antal Zsolt Ist-
ván. A mesteri tanulmányaival párhuzamosan
beiratkozott a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetemre, és a környezettudományi sza-
kon diplomázott. Közben egy kolozsvári iskolá-
ban helyettesítõként földrajzot oktatott. Nem
volt könnyû egyszerre három kihívásnak eleget
tennie, de õ bírta a gyûrõdést. Miután megszûnt
a helyettesítõ állása, pincérként dolgozott, majd
taxizott, hogy második egyetemét is el tudja vé-
gezni.

Gyerekkora óta érdeklõdött a számítógépek
iránt, tizedik osztályos korában kapta meg szü-
leitõl az elsõ használt, 486-os komputerét.
Használta, tanulmányozta, szerelgette és erõsít-
gette. A számítógépek iránti vonzalom a hobbi-
jává vált. Egyetemi évei alatt kapott egy moder-
nebb gépet, s néhány hasonló érdeklõdésû év-
folyamtársával feljavították, gyorsították. Sike-
res munkát végeztek, ez önbizalmat adott ne-
kik, és elkezdték javítgatni, programokkal ellát-
ni az ismeretségi körükbe tartozó diákok gépe-
it. Hírük ment, és egyre többen igényelték szol-
gáltatásukat, amibõl zsebpénzük lett, az pedig

egy egyetemistának mindig jól
jön. Kolozsvári barátnõje, Melinda
– aki szintén szerette a számítógé-
peket babrálni, javítgatni – sokat
segített neki.

Tanulmányainak befejeztével
Kolozsvártól nem messze helyette-
sítõként tanított, barátnõje pedig a
kincses városban dolgozott. Még
mindig sokan keresték õket számí-
tógép-javítás ügyében. Ekkor pat-
tant ki a fejükbõl az ötlet, hogy jó
lenne vállalkozást indítani. Ekkori-
ban nyitotta meg kapuit a
margittai önálló magyar iskola, és
meghirdetett egy földrajztanári ál-

lást. Antal Zsolt a versenyvizsgán a legjobb
eredményt érte el, így a Horváth János Elméle-
ti Líceum kinevezett földrajztanára lett. Barát-
nõje feladta jól menõ kolozsvári állását, és kö-
vette õt Margittára.

Antal Zsolt tanárként sem mondott le hobbi-
járól, sõt 2012 nyarán barátnõjével együtt lét-
rehozták a PC ABC Kft.-t, mely számítógépek,
laptopok, monitorok javításával és forgalmazá-
sával foglalkozik. Hozzáértésüket autodidakta
úton fejlesztették, szakkönyveket olvastak,
internetes portálokat böngésztek, tanácsot kér-
tek hasonló érdeklõdési körû barátaiktól. Kap-
csolatukat a közös vállalkozás mellett 2014-ben
házassággal is megpecsételték.

Napról napra nõ a klienskörük. Sikerük titka
valószínûleg üzleti alapelvükben rejlik: „A jó üz-
let alapja az, hogy mindkét fél legyen megelé-
gedve.” Gyors, pontos és jó munkát végeznek
a lehetõ legolcsóbban. Vállalkozásukból nem
meggazdagodni, „csak” megélni akarnak. Rek-
lámba nem fektettek be, klienseik „szájhagyo-
mány útján” találnak rájuk, és egyre többen
lesznek. Ma már alkalmazottak felvételét fontol-
gatják, mivel ketten nehezen gyõzik a munkát.
Ezáltal saját megélhetésükön kívül másokét is
elõteremtenék.

Antal Zsolt nem akarja feladni fõ hivatását, a
tanítást, cégüket nem akarja túlfejleszteni, ver-
senyezni sem akar a többi hasonló profilú vál-
lalkozással. Megelégszik azokkal az ügyfelekkel,
akik mások ajánlása alapján keresik fel. Az is-
kola is jól járt vele, hiszen diákjai tisztelik, szere-
tik, és mindig kéznél van, ha számítógépes
szakemberre van szükség, ráadásul „vatikáni
valutáért”.

Szõke Ferenc

A margittai ANTAL ZSOLT ISTVÁN azok közé
tartozik, akik legalább két vasat tartanak
egyszerre a tûzben, hogy családjuknak jólétet,
megélhetést teremtsenek. Õ két egyetemi
diplomát szerzett, s egy ideje a földrajztanítás
mellett saját céget is mûködtet.
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Tanít és vállalkozik

Vállalkozás épült
a hobbira

Földrajzórán



Zakopane barátságos kis település, délen a
mészköves Tátra erdõsége határolja, északon
pedig a Gubalówka hegyvonulata zárja. De-
cember elején ezt a várost fedezte fel barátnõ-
je társaságában a nagyszalontai Órás Mari-
ann Andrea, és lapunknak is szívesen beszá-
molt lengyelországi élményeirõl.

– Miért éppen Zakopanét választották úti
célnak?

– Mivel tél van, mindenképpen olyan hely-
re szerettünk volna utazni, ahol havas tájat,
hegyeket láthatunk, ahol igazi téli hangulat
uralkodik. Lengyelország nincs túl messze,
ezért gondoltuk úgy, hogy felkeressük Zako-
pane városát. Elõzõleg már informálódtunk
róla, így tudtuk, hogy egy mesés kisvárosba
érkezünk.

– Milyen látnivalókat néztek meg?
– Ellátogattunk a siklóhoz, amely az

1123 m magas Gubalówka-csúcsra vitt fel

minket, ahonnan csodálatos kilátás tárult elénk
a Tátra hegyvonulataira. Aztán megnéztük a
Szent Kelemen fatemplomot, amely lenyûgözõ
népi barokk faszobrokat rejt. Közvetlenül a
templom mellett található a Kiválóságok teme-
tõje, ez a vidéken honos népcsoport, a gurál
régi családjainak nyughelye, és a tátrai idegen-
forgalom fellendítéséért sokat tett lakosok is
ebben a temetõben pihennek. Természetesen
nem maradt ki a programból a Krupówki utca
sem, ez Zakopane sétáló- és bevásárlóutcája.
Felkerestük a híres zakopanei piacot is, ott kis-
termelõk árulnak sajtokat, lekvárokat, gombát,
és sok kézmûves holmi is kapható.

|útravaló

A turisták körében igencsak közkedvelt
Zakopane a Magas-Tátra lengyel részének
legfontosabb városa. Mesebeli település,
ahol a téli sportok szerelmesei
és a csendes kikapcsolódásra vágyók
egyaránt megtalálhatják a számukra
kedves elfoglaltságot.

Órás Mariann
Andrea
a Gubalówka-
hegyen, 1123 m
magasan

Lengyelország téli
fõvárosa, Zakopane
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Sikló visz fel a Gubalówkára

Kézmûves termékek a zakopanei piacon



– Mi tetszett a leginkább Zakopanéban?
– A városból áradó nyugalom és varázslatos

hangulat fogott meg a legjobban; a Krupówki
utcán lovas szekerek várják a turistákat, a ko-
csisok népviseletbe öltözve, végtelenül kedve-
sen hívják egy kis szekeres városnézésre a
vendégeket, az utcát sült gesztenye illata lengi
be, összességében tehát olyan, mint egy kis
mesevilág.

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

– Egy hagyományos lengyel vendéglõben
jártunk, ott a lengyel konyha egyik fontos al-
kotóelemét kóstoltuk meg, a neve zurek. Ez
egy fehér kolbászos, rozsliszttel savanyított le-
ves füstölt húsokkal és fõtt tojással. Nekünk
nagyon ízlett, egyes helyeken cipóban tálalják,
máshol friss petrezselymet szórnak rá, mi ez
utóbbiból kaptunk. A másik specialitás pedig,

amelyet megkóstoltunk, az oszcypek volt. Ezt
a kúp vagy csiga alakú sajtot grillezik, és dzse-
met kennek rá. Így árulják, elsõsorban a pia-
cokon, utcai árusoknál lehet megtalálni.

– Összességében tehát másoknak is aján-
laná, hogy keressék fel a lengyelek téli fõvá-
rosát?

– Mindenképpen, fõként a hideg évszak-
ban, ugyanis teljesen magába szívhatja az em-
ber azt a különleges téli hangulatot. A tiszta le-
vegõn eltöltött órák és a Gubalówka csúcsa
minden bizonnyal maradandó emléket nyújta-
nak minden látogatónak.

Balázs Anita

Kilátás a Magas-
Tátra fennséges
csúcsaira 

Gurál családok
nyughelye
a Kiválóságok
temetõje

Hegyvidéki
hagyományos

stílusban, fából
épült a templom

útravaló|
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A Nagyváradi Bihar FC az utolsó elõtti he-
lyen áll a másodosztály nyugati csoportjában,
s egyre valószínûbb, hogy nem lesz képes el-
kerülni a kiesést, bár az alapszakasz után a rá-
játszásban dõl csak el, melyik két gárda búcsú-
zik a megmérettetéstõl.

Lesz-e még Bihar FC?

A piros-kék együttesnek nagy anyagi gon-
dokkal kell szembenéznie, ráadásul a váradi
önkormányzat tovább mélyíti a krízist azzal,
hogy pénzt kér a Bodola Gyula Stadion, vala-
mint a Motorul-pálya használatáért. Miután a
helyi önkormányzat tavaly visszalépett a klub
támogatásától, az elöljáróság havi több mint
tízezer eurót kér a Bihar FC-tõl, hogy a csapat
használhassa a már említett sportbázisokat.
Az összeg a létesítmények havi fenntartási
költségét teszi ki, ám a jelenlegi helyzetben a
klub képtelen lenne akár egy hónapra is elõte-
remteni a bérleti díjat.

A Bihar FC már õsz óta „takaréklángon
ég”, több játékost is elengedtek, mert a fizeté-
se nagyobb volt annál, mint amit a jelenlegi

helyzetben a klub meg tud engedni magának.
Már az edzõtábort is „hitelbe” intézték a vára-
diak, a bajnoki szereplésük pedig attól is függ,
sikerül-e majd idõben elõteremteni a játéken-
gedélyek láttamozásához elengedhetetlen
pénzt. Ha ez meglesz, akkor a következõ rö-
vid távú cél, hogy elõteremtsék a hazai
meccsek rendezéséhez szükséges összeget, il-
letve hogy fedezni tudják az idegenbeli találko-
zók költségét, vagyis a szállítás és szállás, étke-
zés árát. Merthogy pénzre már a szurkolóktól
sem igen számíthatnak, ugyanis az õszi mecs-
cseken átlagban alig több mint száz fizetõ né-
zõje volt a gárdának a Bodola stadionban le-
játszott meccseken.

A másodosztályú csapatok már február 28-
án munkához látnak, a Bihar FC a Resicabá-
nyai Metalul vendégeként lép pályára.

|sport

Elkezdõdött az alapozás, munkához láttak
a Bihar megyei labdarúgócsapatok.
Hogy a tavaszi idényben lesz-e okuk örülni
a szurkolóknak, egyelõre igencsak
kérdéses.

Évnyitó focikérdések
Hogyan alakul a bihari csapatok sorsa?

Az alapozást még
„túlélte” a Bihar FC
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A Luceafãrul csapatának célja a harmadosztályú
tagság megszerzése
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Fiatalítás és megszorítások

A harmadosztályban két csapat képviseli
Bihar megyét, s bár az õsz folyamán mindkét
gárda remekül szerepelt a bajnokságban, kér-
déses, hogy tavaszra is megmarad-e majd a
lendület. A Fugyivásárhelyi SK-tól két alapem-
ber távozott (Todea és Pop az ománi másod-
osztályban folytatja pályafutását, ott csatlako-
zik a már korábban odaigazolt Giurához), ket-
tõ pedig a Bihar FC-nél játszik majd kölcsön-
ben az idény végéig. Ebben a helyzetben ismét
a fiatalok kerülnek elõtérbe. Kovács Rudolf
edzõ tavaly már bizonyította, hogy remekül
tud dolgozni az ifikkel, s bár a csapat döcögõ-
sen kezdte az idényt (öt forduló után még csak
egy pontja volt), a sorozatban elért nyolc gyõ-
zelmével dobogós helyezést tudhat magáénak
a gárda.

Derûlátóan vágott neki a felkészülésnek a
harmadosztályban elsõ idényét töltõ Várad-
szentmártoni Községi Sportklub, azonban ha-
mar kiderült, hogy költségcsökkentés céljából
megszorító intézkedéseket vezetnek be. Emi-
att rövid ideig távozását helyezte kilátásba
Florin Farcaº vezetõedzõ (a szakvezetõ egy
hét leforgása alatt meggondolta magát), s va-
lószínû, hogy a játékoskeretben is számottevõ
változás lesz.

A két bihari gárda egyforma pontszámmal
(23) áll a rangsorban, a vásárhelyiek jobb gól-
arányuknak köszönhetõen foglalják el a har-
madik helyet, a szentmártoniak a negyedikek.
Az élen álló nagybányaiaknak hat, a második
zilahiaknak pedig három pont az elõnyük a bi-
hariakhoz képest.

A tavaszi idény elsõ fordulójára március 7-
én kerül sor, a Fugyivásárhelyi SK a Nemes-
zsuk FC-t fogadja, míg a Váradszentmártoni
KSK a Szászrégeni Avântul vendégeként lép
majd pályára.

A feljutásért küzdenek

Ha mindkét gárdának sikerül megõriznie
harmadosztályú tagságát, akkor õsztõl megnö-
vekedhet a bihari csapatok száma a bajnokság-
ban. Bár a szurkolók bíznak benne, hogy nem
lesz Bihar FC – Vásárhely vagy Bihar FC –
Szentmárton rangadó, a megyei elsõ osztály-
ban szereplõ Nagyváradi Luceafãrul fél lábbal
már magasabb osztályban érezheti magát.
Muzsnay Zsolt együttese magabiztosan vezeti a
rangsort, s ha nem betlizik majd a visszavágók
során, már csak a megyeközi osztályozón mú-
lik a harmadosztályú tagság megszerzése. Ha a
bihariak sikerrel veszik ezt az akadályt is, akkor
õsztõl akár meg is duplázódhat a harmadik ligá-
ban részt vevõ csapatok száma. A Luceafãrul
anyagi helyzete a fõtámogató Blidár Jánosnak
köszönhetõen stabil, egyben irigylésre méltó –
jobb, mint a Bihar FC-é.

Feljebb lépnének

Ami a megyei másodosztályt illeti, februárban
csak néhány csapat vág neki a felkészülésnek.
Azok a gárdák kezdik el az alapozást, amelyek
õsztõl már felsõbb osztályban szeretnének majd
szerepelni. Az elsõ csoport második helyén álló
Bihardiószegi Sportklub az ötpontos hátrány el-
lenére sem mondott le a feljutási álmokról. En-
nek érdekében több tapasztalt játékost is leiga-
zol majd a helyi önkormányzat és több magán-
cég által támogatott gárda. Az érkezõk között az
élvonalban is megfordult Ramses Gadó, vala-
mint Vlad Gheþe kapus és Emil Popa csatár ne-
ve található. A hazai pályás meccseiket telt ház
elõtt játszó diószegiek bíznak benne, hogy õsztõl
már magasabb szintû mérkõzésekkel örvendez-
tethetik meg lelkes szurkolóikat.

Hajdu Attila

sport|

A diószegi
labdarúgócsapat is

feljebb lépne



|fûben-fában

105. Nadragulya 
(Atropa belladonna)

Népies neve: maszlagos nadragulya, álom-
hozófû, farkasbogyó, farkascseresznye, mér-
ges cseresznye, bolondítófû, szépasszony fü-
ve, veszettfû, ördögfû. Román megnevezése
mãtrãgunã.

A burgonyafélék családjába tartozik, bükkö-
söket és gyertyánosokat kedvelõ, évelõ, elága-
zó, erõs szárú növény. Sötétibolyás, harang
alakú virágai vannak. Cseresznye nagyságú,
fényes fekete, lédús bogyó a termése, augusz-
tusban érik. Vigyázat, mérgezõ!

A növény levelét és gyökerét használják
gyógyászati célokra. A gyökeret késõ õsszel
gyûjtik. A levél- és a gyökérdrog egyaránt tar-
talmaz mérgezõ hatású alkaloidkeveréket
(hioszciamint, szkopolamint, atropint). A le-
vélben találhatók még flavonoidok, cseranya-
gok és kumarinok is. Más gyógyszerekkel tár-
sítva rendelik a gyomor és a patkóbél fekélye-
inek kezelésére kettõs hatása miatt: csökkenti
a gyomorfal kórosan fokozott tónusát és a ve-
getatív idegrendszerre hatva a gyomornedv el-
választását. Emellett a gyomorzár görcsét is
szünteti.

Az atropin gátolja a bolygóideg fokozott iz-
galma által kiváltott lassú szívverést, a para-
szimpatikus túlsúly miatt megállt szívet beindít-
hatja. A vérnyomást kevéssé befolyásolja.
Csak a gyógyszertárakban kapható szabvá-
nyosított készítményeket használjuk!

Gyógynövény-ábécé

Mezei zsurló 

Nadragulya 

104. Mezei zsurló 
(Equisetum arvense)

Évelõ, virágtalan növény, egész Európában
és Észak-Amerikában, Ázsiában, Afrikában is
õshonos. Népies neve kannamosó, mert ko-
vasavtartalma miatt nemesfémbõl készült tár-
gyak, edények súrolására is alkalmas. Román
neve: coada calului.

Az agyagos, nedves, árnyékos helyeket
kedveli, gyökértörzse akár 6 méter mélyen is
lenyúlik a földbe, ezért szinte kiirthatatlan. Eb-
bõl a gyökértörzsbõl kétféle szárat fejleszt: a
kora tavaszi termõszárat, mely 10-25 cm ma-
gas, barna színû, toboz alakú, és amint a spó-
ráit elszórta, hamar eltûnik. Helyén kifejlõdik
a nyári meddõszár, ez halványzöld, elágazó,
vékonyka, 20-80 cm magasra nõ. Egyik leg-
õsibb növénye a Föld történetének, egyidõs a
dinoszauroszokkal.

Sok szilíciumot, kovasavat tartalmaz, van
benne számos flavonoid, szerves savak, kevés
nikotin. Tiamináz nevû enzimje a szívizom és
az idegsejtek mûködéséhez szükséges B1-
vitamint lebontja, ezért nem javallott huzamo-
sabb ideig fogyasztani.

A néphiedelem szerint fokozza a termé-
kenységet, de elsõsorban a vesemûködés javí-
tására szolgál, vízhajtó. Vesekövet, -homokot
lehet vele elhajtani, a húgyúti fertõzést meg-
szüntetni. Csontok, köröm erõsítésére, fog-
szuvasodás megelõzésére is használják. Csilla-
pítja az orrvérzést, a tüdõvérzést, a bõséges
havivérzést. Általános tisztítója a szervezet-
nek, segít a lerakódott zsírok oldásában. Kösz-
vény, reuma esetén is alkalmazzák.
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Vegyes édeskömény-saláta

Hozzávalók: 1 édeskömény levelestül, 15
dkg salátalevél, 2 lime, 1/2 gránátalma mag-
jai, 1 evõkanál dióolaj, 1/2 teáskanál tengeri
só.

Elkészítés: A kömény külsõ, fás részét le-
vágjuk, a leveleket leszedjük,
aprítjuk. A hosszában felezett
gumót felszeleteljük, a gránát-
alma magjait kivájjuk, a salá-
tát összetépjük. Salátástálat
kibélelünk salátalevéllel, erre
rendezzük a köményt, majd a
gránátalmával, aprított kö-
ményzölddel megszórjuk. Az
egyik lime-mal díszítjük, a
másik levét olajjal, sóval elke-
verve rálocsoljuk.

Spárgakrémleves

Hozzávalók: 50 dkg fehér spárga, 5 dkg
margarin, 1 közepes fej vöröshagyma, 1 ge-
rezd fokhagyma, 1 evõkanál finomliszt, 7 dl
zöldség alaplé, 1 csokor friss, apróra vágott
petrezselyemzöld, 2 dl fõzõtejszín, só, fehér
bors, szerecsendió, 5 dkg reszelt sajt.

Elkészítés: A spárgákat vékonyan megpu-
coljuk, 3-4 cm-es darabokra vágjuk, átöblítjük.
A vöröshagymát apróra felkockázzuk, a mar-
garinon vagy vajon üvegesre dinszteljük. Hoz-
záadjuk feldarabolva a fokhagymát. Keverget-
ve picit tovább pároljuk, majd hozzáadjuk a
lisztet, picit megpirítjuk. Apránként felenged-
jük a zöldséglével, kevergetve, hogy ne cso-
mósodjon össze. Beletesszük a petrezselymet
és a spárgát. Kb. 30 perc alatt puhára fõzzük.
Ha megfõtt, átturmixoljuk, tésztaszûrõn ke-
resztül visszaöntjük a lábasba. Öntsük hozzá a

ínyenceknek|

tejszínt, pár percig fõzzük össze. Ízesítsük só-
val, fehér borssal és szerecsendióval. Tálalás-
kor reszelt sajttal, levesgyönggyel szórjuk
meg.

Diétás rakott karfiol

Hozzávalók: 1 kg karfiol, 30 dkg
csirkemellfilé, 2 evõkanál olívaolaj, 4 gerezd
fokhagyma, 40 dkg zsírszegény joghurt, 1 to-
jás, 10 dkg zsírszegény trappista sajt, só, bors.

Elkészítés: A karfiolt rózsákra szedjük, és
sós vízben megfõzzük. Közben az olívaolajon
futtassunk meg 2 gerezd reszelt fokhagymát,
tegyük bele az apró kockára vágott csirkemel-
let, sózzuk, borsozzuk, és egy kicsit pirítsuk
meg. A joghurtot keverjük össze a tojással, eb-
be is nyomjunk bele 2 gerezd fokhagymát, sóz-
zuk, borsozzuk, és a sajt felét lereszelve kever-
jük bele. Egy jénaiba tegyünk 1 evõkanál olíva-
olajat, egy réteg karfiolt, erre tegyük a megpi-

rított csirkemel-
let, a tetejére
öntsük rá a saj-
tos joghurt felét,
majd újabb adag
karfiol követke-
zik. Erre jön a
maradék joghurt
és a maradék re-
szelt sajt. Elõme-
legített sütõben
160 fokon 40-
50 perc alatt pi-
rosra sül. Egy
adag mindössze
300 kalóriát tar-
talmaz.
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Csínján a kalóriákkal!
Hosszú a tél, a szervezet már megunta
a sok zsíros ételt, nem beszélve
a ruhatárunkról, amelynek darabjai
furcsamód mintha összementek volna
a mosásban. Itt az ideje, hogy kicsit
odafigyeljünk az étrendünkre, anélkül hogy
sanyargatnánk magunkat.



VÍZSZINTES: 13. A „haza bölcse”. 14.
Töltött sütemény. 15. … a gyümölcs – Stein-
beck leghíresebb mûve. 16. Korai gyümölcsöt
termõ terület. 18. Könnyed hálálkodás. 20.
Település Grúziában (ONI). 21. Ráskai … – Do-
monkos-rendi apáca, kódexmásoló. 22. Lenn
(rég.). 24. Arany- és ezüstmérték. 26. Kiejtett
mássalhangzó. 27. Vonatkozó névmás. 28.
Nagy számú. 29. Névelõ. 31. Európai fõváros.
33. Japán kameragyártó cég (ék. f.). 35. Sziva-
csos belsõ szervünk. 37. Pillangó. 39. A góti-

kus oszlopfõ zellerlevélszerû díszítménye. 40.
Tova. 42. Finnország legrégibb városa. 44. A
tetejére. 45. DNS-ben kódolt teljes örökítõ in-
formáció. 48. Szakácsinas. 50. Betegség. 51.
Az R-Go frontembere (Róbert). 53. Presley
egyik személyneve. 55. Kettõzve: édesség. 56.
A világ … – Verne regénye. 58. Lócsemege.
59. Svédország és Belgium autójele. 61. Nem-
zetközi szabvány betûi. 62. Kossuth-díjas kiváló
színész volt (Gyula). 64. Csehország NOB-jele.
65. Gyötrõdés. 67. Velõs mondás, rövid epig-
ramma. 69. Kemal … – török író, újságíró, ri-
porter. 71. Az ón és a gallium vegyjele. 73.
Széthullott. 75. Terem-játék.

FÜGGÕLEGES: 1. Brit soul-énekesnõ. 2.
Takarít. 3. Zadar horvát város magyar neve. 4.
Földmûvelõ eszköz. 5. Kutya. 6. Könyvespolc
(rég.). 7. Kedvezõ helyzet. 8. Élõlény megjele-
nési formája. 9. MSZ. 10. Asszonynévképzõ.

11. Huzal. 12. Egy – Berlinben. 17. A
kutyával rokon ragadozó. 19. Kosztolá-
nyi felesége. 23. Ritkás erdõ. 25. Va-
dászkutya – névelõvel. 27. Arad megye
betûjele. 28. Téli sport. 29. Tejtermék
– névelõvel. 31. Azonos mássalhang-
zók. 32. Becézett szülõ. 33. Az iszlám
szent városa, zarándokhely. 34. Kínai
hosszmérték (kb. 570 m). 36. Feni. 38.
Krumplidarab! 41. Bozontos farkú, fá-
kon élõ rágcsáló. 43. Világjáró. 46.
Mutató szócska. 47. Elégedetlenkedik.
49. Nagy epikus költõnk. 50. A kálium
és a nitrogén vegyjele. 52. A -re párja.
54. Folyam Oroszországban. 57. Sava-
nyú, vadon termõ gyümölcsöt. 59.
Rizsbor, a japánok nemzeti itala. 60.
Téli … – Fekete István regénye. 61.
Akinek nem …, ne vegye magára (szó-
lás). 62. Apró ruházati kellék. 63. Me-
gye Magyarország nyugati részén (ék.
f.). 64. Megtévesztõ mozdulat (pl. sport-
ban). 66. Ruhadarab. 68. Nemzetközi
Olimpiai Bizottság (röv.). 70. Végtelen
határ! 72. Ókori római pénz. 74. Szé-
lein tép!

Barabás Zsuzsa

|üdítõ

A francia sanzonénekesnõt (1915–1963)
kivételes hangja, drámai elõadó-képessége
tette világhírûvé. Egyik gondolatát
idézzük a rejtvényben a vízszintes 1.
és a függõleges 30. alatt.

Januári számunkban közölt rejtvényünk (Jókívánsá-
gok) helyes megfejtése: „…boldog békességet, / te-
remtõ munkánkhoz / erõt, egészséget!” Könyvjutal-
mat nyert: Erdei Etelka (Nagyvárad). 
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Edith Piaf véleménye

A helyes megfejtést szerkesztõségünkbe eljuttatók között
könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidõ: február
28. Postacím: Biharország, 410068 – Oradea, Piaþa
1 Decembrie nr. 12.; e-mail: biharmegye@gmail.com.
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Február 3-án Balázs-napi
szokás a balázsolás

Szent Balázs püspök ünnepén a torokfájó-
sokat parázsra vetett almahéjjal megfüstölik,
hogy ezzel a fájdalmat, betegséget okozó go-
noszt elûzzék. Balázs, a diákok patrónusa
és Gergely (I. Gregorianus pápa) nap-
ja volt az iskolások ünnepe. Ilyen-
kor a diákok jelmezesen házról
házra jártak, adományokat gyûj-
töttek az iskolának, és új diáko-
kat toboroztak.

1917. február 6-án
megszületett Gábor Zsazsa

A Budapesten világra jött amerikai színész-
nõ eredeti neve Gábor Sári. Szellemes elõ-
adásmódjáról, számos házasságáról és filmjé-
rõl híres. Színi tanulmányokat folytatott Buda-
pesten, már 1932-ben Bécsben operettekben
lépett fel. 1933-ban a szépségkirálynõ-válasz-
táson Miss Magyarország I. udvarhölgye,
1936-ban pedig Miss Magyarország volt.
1938-tól 1940-ig Ankarában élt egy török
diplomata feleségeként, 1941 óta az Ameri-

kai Egyesült Államokban él. 1952-tõl fil-
mezett, de színészi karrierjénél nagyobb
hírnevet szerzett neki a botrányoktól
nem mentes magánélete. Kilenc há-
zasságával a Guinness Rekordok
Könyvébe is bekerült. Férjei többnyi-
re dúsgazdagok voltak. A Zsazsa Ltd.
kozmetikai cég vezetõje. Szerelmeirõl
és csalódásairól egyszer így nyilatko-

zott: „Soha nem tudtam meggyûlölni
egyetlen férjemet sem annyira, hogy
visszaadjam neki a tõle kapott gyémánto-
kat.”

Februári jeles napok
1840. február 10-én Viktória
királynõ házasságot kötött

Viktória Nagy-Britannia és Írország uralko-
dónõje volt. Unokatestvére, Albert szász-
coburg-gothai herceg nagy befolyást gyako-

rolt rá és a brit politikára egyaránt. Nagy-
apja III. György király, apja Edvard

kenti herceg (III. György harmadik
fia) volt. 1837-ben, 18 évesen,
nagybátyjának, a gyermektelen
IV. Vilmosnak, Nagy-Britannia,
Írország és Hannover uralkodó-
jának halála után lett királynõ.
Hannover trónját – mivel ott a
férfi örökösödés volt érvényben –

IV. Vilmos öccse foglalta el. 1877-
ben Delhiben Viktória királynõ fel-
vette az India császárnõje címet, fel-
elevenítve ezzel az 1858-ban trón-
juktól megfosztott nagymogulok ha-

gyományát, így bizonyítva India kulcsszerepét
a brit gyarmatbirodalomban. Anglia történel-
mében a leghosszabb ideig uralkodott, 63 és
fél éven át, haláláig, 1901-ig.

1878. február 19-én Edison
megkapta a szabadalmi védelmet
a fonográfra

Az amerikai Thomas Alva Edison találmá-
nya, a hangíró még abban az évben Európá-
ban is ismert lett, miután március 11-én Pus-
kás Tivadar, Edison európai megbízottja be-
mutatta a Francia Tudományos Akadémián.

Gábor Zsazsa

Viktória királynõ
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Berettyóújfalu elsõ emeletes épülete községházának épült 1874–75-ben. A földszinten üzletek, cukrászda, bank kapott
helyet, illetve az 1893-ban megalakult Bihari Casinó. A múlt század elején szálloda is mûködött az épületben. Itt volt Adler
József nyomdája is, amelyben 1935–36-ban a Kelet Népe irodalmi folyóirat elsõ számait készítették. A községháza elõtti
téren 1928-ban avatták fel Tisza Kálmán háromalakos emlékmûvét, Szentgyörgyi István szobrászmûvész alkotását, ame-
lyet eredetileg Nagyváradra terveztek még az I. világháború elõtt

Ezen a telken állott „a bogárhátú öreg ház”, melyben Arany János született 1817. március 2-án – olvasható a múlt száza-
di nagyszalontai ház homlokzatán látszó emléktáblán. A tábla átkerült a 2010-ben a telekre épített tájjellegû házra is, ahol
az Arany János Emlékmúzeumot rendezték be


