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Nagyváradi Szigligeti
Színház
19., kkedd 119 óóra, Szigligeti
Színház terme: My Fair Lady;
20., sszerda 119 óóra, Szigli-
geti Színház terme: A Nagy
Romulus – Partium-bérlet;
23., sszombat 119 óóra,: Nagy-
szalonta: A sevillai borbély;
24., vvasárnap 117 óóra, Szig-
ligeti Színház terme: A
Nagy Romulus – Bessenyei
György-bérlet,
27., sszerda 118 óóra, Szigli-
geti Színház terme: Álmok
– a színház világnapja al-
kalmából, bemutató;

Nagyvárad
Táncegyüttes
14., ccsütörtök 119 óóra, Par-
tiumi Keresztény Egyetem:
Forradalmi táncház;
15., ppéntek 119 óóra, Szigli-
geti Színház terme: Ünnepi
elõadás – bemutató;

Nagyváradi Állami
Filharmónia
14., 119 óóra: Szimfonikus
hangverseny. Mûsoron: A.
Ljadov: Kikimora, op. 63.;
A. Glazunov: a-moll hege-
dûverseny, op 82.; G. Mah-
ler: I. szimfónia. Vezényel

Romeo Rîmbu, közremûkö-
dik Nicolas Koeckert (Né-
metország – hegedû).
21., 119 óóra: Szimfonikus
hangverseny. Mûsoron: R.
Wagner: A nürnbergi mes-
terdalnokok – nyitány; C.
Saint-Saëns: 3., h-moll he-
gedûverseny, op. 61.; A.
Dvoøák: VIII., G-dúr szimfó-
nia, op. 88. Vezényel
Osima Maszasi (Japán),
közremûködik Simizu Jui
(Japán – hegedû).
28., 119 óóra: Szimfonikus
hangverseny. Mûsoron: M.
Bruch: I., g-moll hegedûver-

seny, op. 26., M. Reger: I.,
g-moll szvit mélyhegedûre
és vonósokra, op. 131d.,
R. Schuman: a-moll zongo-
raverseny op. 54. Vezényel
George Babuadze (Grúzia),
közremûködik Katou Kouki
(Japán – hegedû), Ma-
muka Babuadze (mélyhe-
gedû) és Tagava Kijoko (Ja-
pán – zongora).
A koncerteket csütörtö-
könként a filharmónia
Bartók–Enescu Termében
tartják, a bérletek érvé-
nyesek, jegyek a filharmó-
nia székhelyén válthatók.

Fizessen elõ 
a Biharországra!

A Biharország folyóiratot minden hónapban házhoz
viszik a Reggeli Újság lapterjesztõi. Elõfizetési igényét je-
lezheti a biharmegye@gmail.com címen, a 0735/ 154-
456 telefonszámon, és munkatársaink felkeresik Önt.

Elõfizetési díjaink: 1 hónapra 4,5 lej, 3 hónapra 12 lej,
6 hónapra 20 lej, egy évre 35 lej.

Amennyiben Ön a Biharországra és a Reggeli ÚÚjság
napilapra legalább 6 hónapos elõfizetést köt, egy ne-
gyedévig ajándékba kapja a Várad folyóiratot.

Folyóiratainkat immár a Facebookon is megtalálja,
friss, egyedi tartalmakkal. 

Naponta frissülõ anyagok, lapszámaink anyagai fo-
lyóiratunk on-line kiadásában: www.biharmegye.ro.

Biharországosok 
a hajdúvárosban

Nagyszalontán a Magyar Házban találkoz-
hatnak az elõfizetõk a hûséges és a leendõ ol-
vasók lapunk munkatársaival: Szûcs László fe-
lelõs kiadóval, Máté Zsófia fõszerkesztõvel,
Szilágyi Aladár szerkesztõvel és Balázs Anita
tudósítóval. Március 19-én délután 6 órá-

tól bemutatjuk a Várad kulturális folyóirat és
a Biharország legfrissebb, márciusi számát,
valamint Szilágyi Aladár interjúkötetét Azok a
világba küldött nagy emberek címmel. A ta-
lálkozóra mindenkit szeretettel várunk, a belé-
pés ingyenes.

Verspályázat
A Várad kulturális folyóirat Bihar megyei versíróversenyt hirdet a felsõ

tagozatos általános iskolásoknak, szakiskolák, középiskolák és szakkö-
zépiskolák diákjainak, valamit fõiskolai és egyetemi hallgatóknak. Temati-
kai és terjedelmi megkötés nincs. Egy-egy pályázó legfeljebb három mûvel
jelentkezhet, 2013. ááprilis 115-ééig.

A pályamûveket elektronikus úton a következõ e-mail címre küldjék:
varadvers@gmail.com. Valamennyi beküldött pályamunkán tüntessék fel a
pályázó teljes nevét, lakcímét, iskoláját, osztályát és felkészítõ tanárának ne-
vét. A versenyre a következõ korcsoportokban lehet pályázni: VII.–VIII. osztá-
lyosok; IX.–X. osztályosok; XI.–XIII. osztályosok; fõiskolai és egyetemi hallgatók.

A zsûri korosztályonként I., II., III. díjat oszt ki (pénz-, tárgy- és könyvjutal-
makat), illetve dicséretekrõl dönt. Az eredményhirdetés májusban, a II. Hol-
nap Fest rendezvényen lesz. A verseny szervezõje Kinde Annamária költõ,
a Várad versrovatának szerkesztõje. További információk a folyóirat elérhe-
tõségein, illetve a www.varad.ro honlapon.
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A Magyarország–Románia Határon Átnyú-
ló Együttmûködési Program 2007–2013 ke-
retében, az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint
Magyarország és Románia társfinanszírozásá-
val összesen mintegy 27 km hosszú kerékpár-
út épülhetett meg a határ két oldalán Bihar és
Békés megyében. Ebbõl Nagyszalontán 15 ki-
lométernyi kerékpárút épült a város külterüle-
tén a határtól a város széléig, valamint a haj-
dúváros számos utcáján.

A kivitelezés tavaly tavasszal kezdõdött, a
munkálatok 85 százalékát sikeresen lezárták
Nagyszalontán a téli idõ beálltáig, a hátrama-
radt fázisokat pedig májusban fejezik be, de-
rült ki az építésvezetõ, Ioan Lile tájékoztatásá-
ból. A város belterületé az alábbi útvonalon
már használható a kerékpárút: Iuliu Maniu–
Köztársaság–Ferdinánd király–Károly király–
Octavian Goga és Petõfi Sándor utca. Több
utcában a kerékpárút mentén fákat is ültettek,
a teljes külterületi szakaszon pedig erre a ta-
vasz folyamán kerül sor.

A befejezõ munkálatok részeként a balese-
tek megelõzése céljából az úttest és a kerék-
párút közé biztonsági elválasztókat helyeznek
el – néhány útszakaszon egyébként ez már
meg is történt –, valamint a közlekedésrendé-
szeti táblákat is felszerelik átadás elõtt. A pro-
jekt teljes költségvetése nagyjából 5 millió
euró, melybõl 3,3 millió euró a magyarorszá-
gi szakasz megépítésének költsége, a szalontai
szakaszé pedig 1,75 milió euró. Nagyszalonta
város 36 331 euró önrésszel járul hozzá a
projekt megvalósításához.

| Balázs Anita

Határtalanul két keréken
Kerékpárút Nagyszalontától Békéscsabáig

A fenti címet viselõ pályázat keretében
került sor annak a kerékpárútnak
a kialakítására, amely Nagyszalonta
városát köti össze a magyarországi
Békéscsabával.

Felszerelik a jelzõtáblákat is

Fák szegélyezik
majd az egész

bringautat

Adósságtörlesztés hitelbõl
A Nagyváradi Hõerõmû Zrt. adósságainak

törlesztésére vesz fel hitelt a pénzügyminisztéri-
umtól a nagyváradi önkormányzat, döntötte el a
megyeszékhely képviselõtestülete februári ren-
des ülésén. A 14,4 millió lejes hitelt a 2013/3.

számú sürgõsségi kormányrendelet értelmében
adósságtörlesztésre fordíthatják az önkormány-
zat, a pénzbõl a hõerõmû több éves, elsõsorban
az állami hõenergiaár-támogatások elmaradása
miatt létrejött adósságát törleszti.

Elválasztó elemek az úttesten
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Az Európai Bizottságnak tavaly december
19-én küldték el a projektet jóváhagyásra, de a
támogatási szerzõdés aláírásáig a megyei ta-
nács mellett az Ecolect Közösségközi Fejleszté-
si Egyesület minden tagjának, azaz a megye
összes önkormányzatának jóvá kell hagynia a
30 évre szóló dokumentumot. Az egységes
hulladékgazdálkodási rendszer keretében Bihar
megyét hat kisrégióra osztják, ezek központja
Nagyvárad, Élesd, Nagyszalonta, Belényes,
Margitta és Székelyhíd lesz. A tárolnivaló sze-
mét mindenhonnan a Várad melletti korszerû
szeméttelepre kerül, de mindenütt bevezetik az
újrahasznosítható hulladék szelektív gyûjtését.

Az 54,9 millió euró összértékû projekt költsé-
geinek 80 százaléka elszámolható költség, ebbõl
34,4 millió euró (83,5 százalék) az uniós támo-

gatás, 412,2 ezer euró a megyei tanács egyszá-
zaléknyi önrésze és 6,3 millió euró (15,5 száza-
lék) a kormánytámogatás. Bihar megye költség-
vetésébõl az el nem számolható kiadásokkal
együtt összesen 3,5 millió eurót fordítanak erre.

A projekt keretében egy mechanikus-biológi-
ai kezelõállomást építenek majd Nagyváradon,
átrakó- és válogatóállomások épülnek Nagysza-
lontán, Margittán és Belényesben, Székelyhí-
don átrakóállomást, Vaskohszikláson pedig ide-
iglenes lerakatot építenek majd. Bõvítik az ér-
mihályfalvi és az élesdi szeméttelepeket, Mi-
hályfalvának és Nagyváradnak megvásárolják a
szelektív szemétgyûjtéshez szükséges eszközö-
ket és a megyében az újrahasznosítható hulla-
dék gyûjtéséhez szükséges eszközöket, valamint
a szemétszállító jármûveket. A vidéki települé-
seknek komposztálókat vásárolnak, bezárják az
uniós elõírásoknak nem megfelelõ szeméttele-
peket, és tájékoztatási kampányt is indítanak.

| Fried Noémi Lujza

Egységesítik a megye
hulladékgazdálkodását

Januárban 438 munkáltatót ellenõrzött a Bi-
har megyei Területi Munkaügyi Felügyelõség,
259 esetben a munkaviszonyokat, 179 esetben
pedig a munkabiztonsági elõírások betartását
vizsgálták. Bírságot 557 esetben szabtak ki, az
elsõ kategóriában 188-szor, a másodikban 369-
szer. Ötvenhat pénzbírságot szabtak ki 390 ezer
lej összértékben, és 501 figyelmeztetést adtak
ki. Az év elsõ hónapjában nyolc munkabaleset
történt, ebbõl egy emberhalállal végzõdött.

Kollektív elbocsátással, februárban és már-
ciusban mintegy 109 ember állása szûnt/szû-
nik meg, õk eddig az élelmiszer- és a cement-
iparban dolgoztak. A hónap végén 16 888
aktív munkáltatót tartott nyilván a felügyelõ-
ség, ez 29-cel kevesebb, mint amennyi de-
cember végén volt. Biharban az év elsõ hó-
napjában közel 200-zal, 170 ezer alá csök-
kent a munkaszerzõdéssel foglalkoztatottak
száma.

Februári rendkívüli ülésén Bihar megye
önkormányzatának döntéshozó testülete
jóváhagyta az egységes megyei
hulladékgazdálkodási rendszer
alapdokumentumát.

Fogytak a munkavállalók

Várad mellett,
az egyetlen

korszerû
szeméttelepen
rakják majd le

a megye összes
hulladékát

Mindenhová
kiterjesztenék

a szelektív
hulladékgyûjtést 
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H
a van még, aki úgy gondolja,
hogy ez a Moszkva utcai törté-
net, a sokak számára ma is
kultikus helynek számító egy-
kori nyomdaklub helyén mû-

ködõ kulturális romkocsma harmincnapos
bezárása egyszerû csendháborítási eset, az
mélységesen téved. Itt kultúrharcról van szó,
a történet erõsen hajaz az érdemei elismerése
mellett lecserélt Bajor Andor utcanév esetére.

Azért is helyénvaló kultúrharcról beszélni,
s nem politikai csatározás mellékterméké-
rõl, hisz a korábbi csetepatéktól eltérõen
(lásd a holnapos szoborcsoport avatása körü-
li egymásnak feszüléseket), most aligha szól
a történet arról, hogy a város polgármestere
újabb példával kívánta illusztrálni egykor
volt koalíciós társainak, hogy Váradon bi-
zony õ fújja a passzátszelet. Külön történet,
hogy az egykor liberális életjeleket mutató
elöljáró, aki annó bizton számíthatott a ma-
gyar szavazatok jelentékeny hányadára, mi-
képp jutott el e következetesen kisebbségel-
lenes szerepbe. Ami nem is áll jól neki.

Naivitás azt gondolnunk, hogy egyszemé-
lyes küzdelem esete forog fenn. Elég, ha
csak a Moszkva bezárását taglaló helyi ro-
mán sajtóvisszhangokat berzenkedõ gyo-
morral ugyan, de végigolvassuk. Annyi a
csúsztatás, hogy mûkorcsolya-világbajnoksá-
got lehetne rajta rendezni. Csak a szemet

szúróbbak közül csemegézzünk. Az egyik,
hogy a bezárás elõzményeit úgy állítják be,
mintha tucatnyi környékbeli lakos rimánko-
dott volna a rendõrfõkapitány lábainál,
hogy tegyen már lakatot a lakatlan épület-
ben mûködõ hely kapujára, nem pedig
ugyanaz a kiérdemesült peremés képviselõ-
jelölt tucatnyiszor. S a másik áltudatlanság:
e cikkek kizárólag vendéglátó-ipari egység-
ként kezelik a Moszkvát, álszentül csudál-
kozva is, miért kell a kultúra eltiprása miatt
demonstrálni? (Skizofrén szituáció: ugyan-
azon médiacég magyar napilapja áll ki dicsé-
retes igyekezettel a Moszkváért, amely kiadó
román lapja sorakoztat érveket a polgármes-
ter döntése mellett.)

„Még csak kampány sincs most” – hallom
a józan értetlenkedést, megspékelve a kér-
déssel: kinek, milyen elõnye származik ab-
ból, hogy maga ellen fordít egy csomó fia-
talt, azzal sem számolva, hogy a bezárt kávé-
zóban, koncertjein történetesen román
váradiak is megfordultak, e kétnyelvûségre
ügyesen is apellálnak a moszkvások. Ettõl
függetlenül bizony az eset rokonságot mutat
a székelyzászló-afférral, itt is a tolerancia, a
párbeszéd és az empátia hiányáról, buta ha-
talmi játékról, erõfitogtatásról van szó. És ez
fáj, mert Váradon nem ehhez, nem ostrom-
állapotokhoz voltunk szokva.

Szûcs László

A nagyváradi önkormányzat februári ülésén
döntöttek a sok vitát kiváltott adószabályzat
megváltoztatásáról. Március 11-tõl kezdve
azok, akiknek belterületi szántóföld, legelõ,
gyümölcsös stb. van a tulajdonukban, levélben
értesítést kapnak a helyhatóságtól, hogy adó-
kivetés elõtt egyeztessék a városházi nyilván-
tartást a valósággal. Legkésõbb június 30-
áig a Fõépítészi Hivatalba kell letenniük egy
kitöltött típusnyomtatványt, egy telekkönyvi
kivonatot (nem muszáj naprakészet) és ha van,
más igazoló iratokat (kataszteri iratok, topo-
gráfiai felmérés stb.). Az RMDSZ-es tanács-
tagok javaslatára a típusnyomtatványt magya-
rul is elérhetõ lesz, és az okmányokat postán
is el lehet majd küldeni a városházára. A típus-

kérvényeket a városháza ügyfélszolgálatán
kérhetik, vagy letölthetik a városháza
www.oradea.ro honlapjáról is. Az érintette-
teknek szeptember 30-áig meghosszabbítot-
ták azt a határ-
idõt, ameddig
kedve zmény t
kapnak teljes évi
telekadójuk befi-
zetésekor. Az
épület- és gép-
jármûadók befi-
zetésénél ez a
határidõ válto-
zatlanul március
31.

Moszkva ostroma

Tisztázzák a váradi beltelkek helyzetét
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Nagyszalontán született 1922-ben. Tanulmá-
nyait a helybeli zsidó iskolában kezdte, a közép-
iskoláit részben Szalontán, de fõleg a nagyvára-
di Dr. Kecskeméti Lipót Líceumban folytatta. A
rajzolás, festegetés már gyermekkora óta érde-
kelte. Váradi diákként a képi ábrázolás módoza-
taiba Földes Imre, a Sonnenfeld nyomda grafi-
kusa avatta be. Az 1940-es években ezen az
úton lépett tovább, amikor Budapesten a hiva-
tásának élõ Bortnyik Sándor Munkácsi-díjas
festõtõl, grafikustól (1893–1976), Vasarely
mesterétõl a képszerkesztés és a színekkel való
bánás mûhelytitkait sajátította el.

Fux Pált 1943 nyarától munkásszázadba
sorozták be, és a Kárpátok, majd a szlovákiai
Beszkidek lejtõin ásta a fasiszta csapatok vé-
delmét biztosító lövészárkokat, védõállásokat.
A hitlerizmus várható bukásáról megbizonyo-
sodva, 1944 decemberében megszökött.
Nagyszalontán, a Tenkei úti kifosztott otthon-
ba egymaga tért haza. Édesapja 1945 tava-
szán követte; viszont a nõi családtagok a faji
gyûlölet áldozatai lettek.

1946-ban megnõsült, házasságukból két fiú
származott. A szülõföldjén töltött évtizedek-
ben a város mûvelõdési életének tevékeny irá-
nyítója. Kezdetben az Arany János Líceum
végzõseinek évenként klasszikus színmûveket
tanított be (Moliére: Botcsinálta doktor, Far-
kas Imre: Iglói diákok, Gogol: A revizor,
Zilahy: Süt a nap). Ezeket az 500 férõhelyes
Vigadóban adták elõ, olykor falusi mûvelõdési
otthonokat is fölkerestek.

Az elméleti líceum megszûnte után az ekkor
alakult Mûvelõdési Házban folytatta rendezõi
tevékenységét. A mûkedvelõ felnõttekkel idõ-
szerû darabokat mutatott be. Legrangosabb
rendezvénye 1954-ben volt: egész estét betöl-
tõ, tematikus balettel léptek a közönség elé.
Mindezeknek nem csupán rendezõje, hanem
díszlettervezõje és kivitelezõje is volt.

1947-ben két, általa tervezett emlékmûvet
avattak föl, amelyek napjainkig a holokauszt
borzalmaira emlékeztetnek: a zsinagóga elõtt
áll egy cementoszlop, rajta héber, román és
magyar nyelven a bibliai parancs: „Ne ölj!”; a
zsidó temetõ közepe táján pedig egy mûvészi-
en alkotott „siratófal” a 472 áldozat nevének
megörökítésével.

Fux Pál életében 1956-tal új korszak kezdõ-
dött: a nagyváradi Állami Bábszínház díszlet-

és bábtervezõje lett. Vallomá-
sa szerint „az itt töltött 17 év
életem legszebb korszaka
volt”. Mûvészi elvei, bábszín-
házi elképzelései azonosnak
bizonyultak a Kolozsvárról
idehelyezett vezetõjével, a Ko-
vács Ildikóéval. Közös sikerük
egy több európai országot föl-
keresõ körútban érte el csúcs-
pontját.

A Román Kommunista Párt
megyei bírója 1972-ben figyel-
meztette a Bábszínház igazga-
tóját: Fux Pál mûvészi munkás-
sága nincs összhangban a szo-
cialista realizmus alapelveivel.
Eltiltásának következménye-
ként Izraelbe aliázott. Jeruzsá-
lemben teremtettek új otthont
maguknak, és termet mûvészi
törekvései megvalósításához.

A terjedelmes egyedi grafi-
kák és festmények mellett mi-
niatûrjeivel közismert vallásos
és világi szövegeket illusztrált:
az Ószövetségbõl Salamon ki-

rály 150 zsoltárát és az Énekek énekét, to-
vábbá Shakespeare 154 szonettjét. Az alkotó
vallomása szerint az általa követett mûvészi
irányzat a szecessziónak a szürrealizmussal va-
ló összefonódása.

Legfontosabb kiállításának színhelyei:
Nagyvárad, Nagyszalonta, Bukarest (1972
elõtt); Jeruzsálem, Haifa, Tel-Aviv, Sydney,
Monte Carlo, Washington (az emigrálás után).

Mindezek tudatában kijelenthetõ: Fux Pál
nem élt hiába! Bábfigurái a gyermekeket
örömre fakasztották, grafikái, miniatûrjei pedig
a felnõtteket gyönyörködtették, szellemi életü-
ket a szépség élményével tették gazdagabbá.

| Dánielisz Endre

Ki volt Fux Pál?
A nagyváradi Bábszínház Lilliput Társulata
ama kérését juttatta el az illetékes
hatósághoz, hogy a jövõben közösségük
Fux Pál, az egykori bábtervezõ és rendezõ
neve alatt kíván mûködni. E tény teszi
idõszerûvé a két esztendõvel ezelõtt
elhunyt mûvész életútjának fölidézését.

Fux Pál Õszi
önarckép címû
grafikája
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A
hivatalnál azt mondták, a refor-
mátus templomban keressem
Balazsi József polgármestert, az
orgonaépítõ mesterek munkáját
ellenõrzi. A hûvös tavaszi levegõ

ellenére az istenházában kellemes meleg fo-
gad, mióta legutóbb Semjénben jártam, a
templomfûtést is megoldották. Az eltelt másfél
év alatt, amióta Csáki Márta tiszteletes áll a
gyülekezett élén, anyagiakban szemlátomást
gyarapodtak. Már felújított parókia fogadta az
új lelkészt, köszönhetõen a presbitérium, élén
Keresztúri Lajos fõgondnokkal, valamint
Balazsi polgármester odaadó munkájának.
Azóta a paplak kerítése is kicserélõdött.

A nagy nyelvújító, Kazinczy Ferenc keresz-
telésének templomában nemcsak a fûtést ol-
dották meg, de arról is gondoskodtak az új
nyílászárók beszerelésével, hogy ne szökjön ki
a meleg. Ahogyan az egy Árpád-kori kövekre
épült templomhoz illik, az új bejárati ajtó idõt-
álló keményfából készült.

Az anyagiakban való gazdagodás mellett a
gyülekezett lelki építése sem maradt el. A
templomlátogatók száma megnõtt az utóbbi
idõben, a fiatalok gitározni tanulnak, és életre
hívtak egy ügyes furulyáscsoportot is. A ve-
gyes kórusba két és fél tucatnyian jelentkeztek
– sorolja Csáki Márta. A zenei élet felélénkíté-
se annak is köszönhetõ, hogy a lelkipásztor
férje, Csáki Károly a gyülekezet kántora. Nem
csoda hát, ha a tizenöt éve csak dekorációs

szerepet betöltõ orgona újbóli megszólaltatá-
sának gondolata is egyhamar felvetõdött.

A polgármester a világháló segítségével ku-
tatta fel a székelyföldi orgonaépítõ mestert. Ki-
sebb-nagyobb kihagyásokkal tavaly szeptem-
bertõl dolgoznak – tudom meg Bors László or-
gonaépítõtõl, aki négy társával vágott bele a
nagy munkába. A mester Budapesten tanulta a
szakmát, azóta számtalan híres templomban
hagyta ott a keze nyomát. Elmondása szerint a
semjéni hangszer teljes felújítást igényelt, nem-
csak a hangképzõ részekkel volt gond, aszta-
losmunka is akadt. Kíváncsiságunkat látva el-
árulja, hogy egy olcsóbb orgona megépíthetõ
akár húszezer euróból is, de egy óriás monst-
rum kétszázhatvanezer eurót is kóstálhat.

A hangszert az egyik elemére jegyzett szö-
veg tanúsága szerint 1847-ben építették. A
polgármestertõl megtudjuk, hogy eredetileg a
szalacsi római katolikus templomnak készült,
1870 óta van a semjéni reformátusok tulajdo-
nában. Csáki Károly, miközben a kávét szerví-
rozza a mestereknek, oda-oda pillant, hogy
rendben menjenek a dolgok.

Mire e sorok napvilágot látnak, a semjéni
gyülekezet már orgonakísérettel énekelheti,
hogy „Tebenned bíztunk eleitõl fogva”. De ne-
künk az élmény már elõbb megadatik, ugyanis
a finistõl simításnyira lévõ hangszert a kedvün-
kért Bors László megszólaltatja. Mélyen búg a
dicséret a legszebb ima, a zene nyelvén.

| D. Mészáros Elek

Újra felbúg az ima
Megújult a reformátusok orgonája Érsemjénben

Bors László avatott
orgonakészítõ

Balazsi polgár-
mester (bal szélen)

a mesterekkel

Csáky Márta
lelkipásztor
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Elképedve és felháborodva közölte a sajtó
képviselõivel Cornel Popa, a Bihar megyei
önkormányzat elnöke, hogy a helyiek tudta
nélkül tavaly december elején a kormány ren-
delettel szentesítette a Clara Petroleum Kft.
koncessziós jogát kõolaj és földgáz utáni kuta-
tásra, illetve -kitermelésre több Bihar megyei
helyszínen. Az ügyletnek szinte nincs olyan
vonatkozása, amely ne vetne fel súlyos kérdé-
seket.

Az átláthatóság teljes hiányát bizonyítja,
amint Cornel Popa fogalmazott, hogy õ is

csak a sajtóból értesült a történtekrõl. Ez an-
nál is kínosabb, mivel a liberális politikus párt-
ja már az elõzõ kormánynak is tagja volt, igaz,
a környezetvédelmi tárcát a most is hivatalban
lévõ szociáldemokrata Rovana Plumb vezet-
te. Más kérdés, miért várt két hónapot
a megyei tanács elnöke, hogy nyil-
vánosságra juttassa felháborodását.

Talpunk alatt a gáz
Orosz érdekeltségû kanadai vállalat kapott
a kormánytól koncessziós szerzõdést Bihar
megyei területeken palagáz kitermelésére.
Az érintett helyi önkormányzatok
és a megye tiltakozik a tudtuk nélkül
végbement ügylet miatt, súlyos környezeti
károktól tart a lapunknak nyilatkozó
szakember is.

Mircescu Eleonóra
geológus épp egy
tiltakozó plakátot

sokszorosít

Külföldi kõolaj-
társaságok szerte
az országban
szereztek
kitermelési
koncessziót
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A minisztérium – a megyei tanács
érdeklõdésére küldött hivatalos válasza
szerint – csak akkor foglalkozik a kiter-

melõ vállalatokkal, ha azok a már meglévõ
koncessziójuk alapján végzett próbafúrások
eredményeként kitermelési engedélyért folya-
modnak. Ennek megadásához a minisztérium
hatástanulmányt készíttet. A helyi és a megyei
önkormányzatnak is hozzá kell járulnia a mun-
kálatok elindításához. Urbanisztikai terv alap-
ján tehetik ezt, s amint Simon Mária megyei
fõépítész leszögezte, ilyet nem fognak jóvá-
hagyni átfogó hatástanulmány nélkül.

Jönnének az oroszok

A látszólag mindentõl és mindenkitõl füg-
getlen hatóság, az Altalajkincsek Országos
Ügynöksége még 2009-ben írta ki a koncesz-
sziós tendert az ország sok egyéb területére is.
Biharból Almaszeg, Szalacs, Ottomány, Ma-
gyarkéc, Érselénd, Bozsaly, Micske, Vámos-
láz, Szentjobb, Csokaly, Felsõderna, Bodo-
nos, Félix, Tulka, Bors, Madarász, Illye, Nagy-
szalonta, Váradszentmárton érintett. A ver-
senytárgyalást 2010 nyarán tartották. A nyer-
tesek jegyzéke megtalálható az ügynökség

honlapján. Bárminemû tevékenység megkez-
déséhez a kormánynak jóvá kell hagynia a
koncessziós szerzõdést.

Érdekes adat, hogy a Biharban érdekelt
Clara Petroleumot a kanadai East West Kõ-
olajtársaság 2010 májusában jegyeztette be
Câmpinán. Az East West egy gazdasági hon-
lapon büszkén értesítette részvényeseit tavaly
decemberben a Felsõderna községhez tartozó
Terje (Tria) környéki gázlelõhely megszerzésé-
rõl, a kormányrendeletben viszont Tulka sze-
repel. A kanadaiak arról is beszámolnak, hogy
a próbafúrásokat idén tavasszal kezdik, és a
félixi lelõhelyre vonatkozó koncessziós szerzõ-
dés jóváhagyását is várják a bukaresti kor-
mánytól. Közlik továbbá, hogy a koncessziót
az orosz Gazprom szerbiai érdekeltségének, a
Naftna Industrijának adták el, de 15 százalék-
nyi részesedést megtartottak.

A szóban forgó települések némelyikérõl a
polgármester is jelen volt a tanácselnöki sajtó-
értekezleten. Egyikük sem örvendett az ipari
fellendülés kilátásának, ugyanis rendkívül kör-
nyezetszennyezõ, az emberi egészségre és ál-
talában az élõvilágra ártalmas módszerrel le-
hetne csak kiaknázni a mélyben rejtõzõ ener-
giaforrást, a palagázt. A szentmártoni elöljáró,
Lucian Popuº volt a legaktívabb: aláírásgyûj-
tést indított, és már több mint 4000 helybeli
lakos fejezte ki ily módon tiltakozását a gázki-
termelés ellen. A többi kollégája is csatlako-
zott a kezdeményezéshez, ezenkívül tájékozta-
tó lakossági fórumok összehívását is felvetet-
ték. Végsõ esetben az érintett településekre,
de akár az egész megyére kiterjedõ népszava-
zást is kiírnának. Biharban az idegenforgalmat
tekintik prioritásnak, ezt pedig tönkretenné a
gázkitermelés.

Országos
összefogást tart
szükségesnek
a környezetért
aggódó szakember

Szentmártonban
plakátokon is

felhívják
a lakosság

figyelmét
a veszélyekre
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A szakember óva int

A nagyváradi Ecotop Alapítvány elnöke,
Mircescu Eleonóra geológus mérnök adott
lapunknak szakmai felvilágosítást. Elõször is ar-
ra hívta fel a figyelmet, hogy a romániai törvé-
nyek szerint a szénhidrogén-kitermelés kon-
cessziós engedélye nem tesz különbséget a ki-
termelés módjai között. A palagáz ugyancsak
földgáz, de olyan kõzetben található, ahonnan
nem tud felfelé jutni. A hagyományos készletek
végére érve az Amerikai Egyesült Államokban
nagyjából fél évszázada dolgozták ki az úgyne-
vezett nem hagyományos technológiát, amivel
a kimerült hagyományos lelõhelyek alatti kõze-
tet 2-3000 méter mélységben megrepesztve
felszabadíthatják az ott megmaradt metánt. Egy
kúton nagy nyomású, vegyszereket (akár 5-600
félét!) tartalmazó vizet fecskendeznek le, egy
másikon pedig kivezetik a felszabaduló gázt.

A módszer azonban nagyon rizikós. Ahogy
a szakember fogalmazott, nincs tökéletes fú-
rás, tehát a benyomott vegyszeres víz másfelé
is eljut, nemcsak arra a pontra, ahova szánták.
Ha a termálvíz-lelõhelyet vagy egyéb vízkész-
letet fertõz meg, azt kitisztítani nem lehet. A
felszabadított gáz sem csak a kivezetõ kúton
távozik, hanem mindenfelé a talajban, szintén
elérheti a vízkészletet, és azzal sem lehet mit
kezdeni. Ráadásul nem csupán metánt szaba-
dítanak fel, hanem minden egyéb, a kõzetben
rekedt gázt, ami lehet akár radioaktív is. A
mélyben végzett kõzetrepesztés bizonyítottan
kisebb földrengést okoz, ennek szintén belát-
hatatlan következményei lehetnek. Törésvonal
mentén kiválthat nagyobb rengést, a Pannon-
medencére jellemzõ karsztos talajt megre-
pesztve eltüntetheti a termálvízkészleteket. A

pala ugyanis a termálvíz alatt van. „Hogyan is
engedélyezhetett ilyen kitermelést az Altalaj-
kincsek Országos Ügynöksége ott, ahol ter-
málvíz van?” – képedt el a geológus.

Országos tiltakozás kellene

Egy kúthoz tízmillió liter víz szükséges, a ki-
termelõ vállalat négyzetkilométerenként hat
kutat tervez: honnan vesznek Biharban ennyi
vizet? A vegykezelt salakot hol, hogyan és
meddig fogják tárolni a felszínen? – sorolta a
kérdéseket a szakember. Mint mondta, sem
hazai, sem európai uniós szinten nincs szabá-
lyozva ez az ipari tevékenység. Az EU-nak van
ugyan egy szaktanulmánya, amely rámutat a
veszélyekre, ám annak még ajánlás-értéke
sincs, nemhogy tiltó hatálya. A palagáz-kiter-
melés fölötti összes földterület tönkremegy, a
felszínen sem lehet mezõgazdasági tevékeny-
séget folytatni. „Ez nem Amerika, nálunk nin-
csenek ezer négyzetmérföldes pusztaságok” –
fakad ki beszélgetõpartnerem.

Mircescu Eleonóra szerint minden szinten til-
takozni kell, a politikusoknak is, de a civil szer-
vezeteknek és a lakosságnak is. „Nehogy oda
jussunk, hogy az legyen az utolsó esélyünk,
hogy kitermelõ cég nem talál elég gázt, ami
megérné a befektetést” – tette hozzá. Úgy véli,
országos szintû összefogásra lenne szükség,
mert hiszen nem csupán Bihar megyéé ez a
gond. Koncessziót adtak ki például a tengerpar-
ti területekre, Bârlad környékére, Craiovától
délre stb. „Ez is egy véges mennyiségû készlet,
ha elfogy, itt maradunk a tönkretett környezet-
tel” – jegyezte meg keserûen a geológus.

Máté Zsófia

Megyei és helyi
elöljárók – a fejük

fölött döntöttek



1737 után királyi birtok, majd a Korda csa-
lád lett a földesura, Korda János, késõbb Kor-
da Andor, az elõbbi kisoroszokat, az utóbbi ma-
gyarokat telepített a helységbe. A falu közelé-
ben kiirtott erdõk helyén építettek lakóházakat
számukra, s Telep volt a neve. A magyarcsékei
románság ma is úgy emlegeti a település e ré-
szét, hogy Teleap. Valamikor mezõváros, majd
járási székhely volt, járásbírósággal. Az 1886-
ban kiadott Bihar vármegye földrajza szerint a
járásközpont az egyik legnagyobb volt a megyé-
ben, 49 település tartozott hozzá. Ekkor 658

faluról falura
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lakosa volt, közülük 454 román, 145 magyar,
41 szlovák. Vallási megoszlás szerint: ortodox
410, római katolikus 98, görög katolikus 82,
izraelita 40, református 28. Az 1992-ben tar-
tott népszámlálás adatai szerint akkor 35-en
vallották magukat magyar nemzetiségûnek,
2002-ben már csak 15-en.

Gyõrffy István, aki 1911-ben járt e tájon, a
Fekete-Körös-völgyi magyarság címû leírásban
foglalkozik Magyarcsékével is. E könyvbõl idé-
zünk: „Magyarcséke már nem a Fekete-Körös-
völgyben fekszik, de a többi magyar község kö-
zött kell említeni ezt a szigetet is, mert népessé-
ge azokéval eredetileg rokonságban állt”. A ne-
ves néprajzkutató, egyetemi tanár arról is ír,
hogy az ott élõ reformátusok közül többen a
XVIII. században a katolizálás elõl a Fekete-Kö-
rös völgyébe menekültek, fõleg Tenkén húzód-
tak meg, az otthon maradtak római katolikusok
lettek. Az elmenekültek helyét románok foglal-
ták el, akik késõbb a megmaradt magyarságot
beolvasztották.

Miután Korda Andor magyarokat telepített
be Csongrád, Békés és Bihar megye más részé-

SZÓRVÁNYMAGYARSÁG BIHARORSZÁGBAN – MAGYARCSÉKE

Holnap talán csak nevében
viseli magyarságát
A Szász-patak mentén,
a Királyerdõ-hegység nyúlványainál
elhelyezkedõ Magyarcséke elnevezése
az egyik legszebben csengõ magyar
településnév Bihar megyében. 1399-ben
Cseke néven említették a krónikák. Az elsõ
feljegyzés a „magyar” elõnévrõl 1561-bõl
származik, ekkor Magyar Chyke-ként
említik, ebbõl alakult ki a ma használt
Magyarcséke településnév.

Kutasi Sándor
gondnok 1994-ben

vette a kezébe
az imaház kulcsát
és a kis közösség

segítését

Boros István
belényesújlaki
lelkipásztor közel
két évtizede hirdeti
az igét
a gyülekezetben
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rõl, 1910-ben Magyarcséke lakóinak mintegy
fele újra magyar nemzetiségû. Az elsõ világhá-
ború után ezek legtöbbje visszatért eredeti lak-
helyére, de voltak, akik itt maradtak. Még
1995-ben alkalmunk volt találkozni a Telepen
olyan személlyel, akinek szülei Békésbõl szár-
maztak.

Egy érdekes dokumentum található a helyi
református egyház tulajdonában, mely 1930.
március 26-i keltezésû, az akkori lelkész és a
presbiteri tagok írták alá. Ennek értelmében az
akkori Magyarcséke járásban 222 református
családot tartottak nyilván, ebbõl 135 család
Csékén élt, a többiek a környezõ településeken.

Vissza-visszatérõ fiatalok

A csékei magyarok múltjának áttekintése
után lássuk, mi a helyzet ma, amikor már csak
néhány magyar él ott, ahol néhány évtized múl-
va csak a helységnév emlékeztet arra, hogy itt
valamikor magyarok is éltek.

A településen mindig is az egyházak fogták
össze a magyarságot. A református, római ka-
tolikus lelkipásztorok próbálták megtartani a
magyar tudatot az itt lakók körében. Mára már
csak a reformátusság élõ, a gyülekezet tevé-
keny. Ez annak is köszönhetõ, hogy egy nagy-
váradi református, Kutasi Sándor, aki a felesé-
ge révén kötõdik a faluhoz, elvállalta a gondno-
ki tisztséget. Olyan szívvel-lélekkel csinálja,
hogy mára már nemcsak a magyarok, de a
többségi románok is elismerik, hogy õ igazi
szolgája a református egyháznak, az itt élõ ma-
gyarságnak. Amint õ maga fogalmaz: „Mindezt
nem tudnám véghezvinni a feleségem, Erzsébet
hathatós támogatása, valamint Boros István
belényesújlaki lelkipásztor szolgálata nélkül. A
tiszteletes havonta tart istentiszteletet az imahá-
zunkban, ezek igazi ünnepnapok az itteniek
életében, hiszen az egyházi szertartás után min-
dig szervezünk szeretetvendégséget is, hosszan
elbeszélgetünk sorsunkról”.

Kutasi Sándor társaságában bejárjuk a tele-
pülés több utcáját. Fõleg olyan helyeket keres-
tünk fel, melyek a magyarság itteni jelenlétérõl

árulkodnak. Az egykori híres-nevezetes Medra
malom ma romokban hever, pedig valamikor a
térség legnevezetesebb malma volt, távoli fal-
vakból is ide hozták a gazdák a búzájukat õrlet-
ni. S ami még fájóbb: a katolikus templom lát-
ványa. Mivel a településen már nincsenek ró-
mai katolikusok, a templomot átadták a görög
katolikusoknak. Jó néhány éve elkezdték az
épület külsõ felújítását, de mára sem készült el.

Örömteli jelenség viszont, hogy a fiatalok kö-
zül többen is, akik már Nagyváradon élnek, a
hétvégéket a szülõi házban töltik. A lakatlanul
maradt családi házat sem adták el, rendbe tet-
ték, s minden hétvégén Magyarcsékére men-
nek, eljárnak az istentiszteletekre, sõt az egyik
fiatal hölgy az egyházi esküvõjét is itt tartotta.

Látogatás a Pocsai családnál

A településen járva egy magyar családhoz,
Pocsaiékhoz Kutasi Sándorral kopogtunk be.
Tudtak érkezésünkrõl, finom fánkkal fogadtak –
még farsang idején –, majd elbeszélgettünk az
életükrõl. Õk az egyetlen család Magyarcsékén,
ahol a férj és a feleség is magyar nemzetiségû.

A férj, Pocsai István elmondta, hogy az
édesapja itt élt a faluban, majd Bihardobrosd-
ra (Dobreºti) költözött, oda nõsült, õ is ott szü-
letett 1941-ben. „Apám halála után a Dob-
reºti-en élõ nagyapám nevelt fel bennünket,
majd ott dolgoztunk a feleségemmel együtt a
bányavállalatnál nyugdíjba vonulásunkig” –
emlékezett. 1990-ben Magyarcsékén vettek
házat, és a két leányukkal ide költöztek. A lá-
nyok már Nagyváradon élnek, de hetente ha-
zajönnek. A feleség, Pocsai Zsuzsa a Székely-
hídhoz tartozó Nagykágyán született, s 25
évig dolgozott a bányavállalatnál. „Nagyon ke-
vés magyar van már a településen, fiatalok
egyáltalán nincsenek, s akik még vannak,
azok vegyes házasságban élnek vagy özve-
gyek.” Számukra is ünnep a havonta tartott is-
tentisztelet a szépen rendbe tett imaházban.
„Ha ez az egyházi szertartás nem volna,
mi magyarok talán nem is nagyon tud-
nánk egymás létezésérõl” – hangzik el.

Madártávlatból
a magyarcsékei

Telep házsora
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Életemet tettem fel erre
a gyülekezetre

Kutasi Sándor gondnokkal együtt kerestük
fel a református imaházat is, melyre nagyon
büszkék az ottani hívek, hiszen felújításában
szinte mindenki, aki csak mozogni tudott, részt
vett, s nem csak a magyarok. Az imaház belse-
je ízlésesen van kialakítva, a nagyterem is, ahol
az istentisztelet zajlik. Együtt számolgatjuk,
hány református tagja is van a gyülekezetnek.
A helybeli lakosok egy tucatnyian vannak, de az
istentiszteleten résztvevõk száma néha 20–25
fõt is kitesz. Ez azért lehetséges, mert Kutasi
Sándorral Nagyváradról érkeznek hívek, s
Belényesújlakról Boros István tiszteletest is elkí-
sérik ottaniak az egyházi szertartásra.

Kutasi Sándornak munkája elismeréseként a
Királyhágómelléki Református Egyházkerület
2000-ben a Pro Ecclesia díjat adományozta. A
lelkiismeretes gondnok húsz éve jár ki rendsze-
resen a községbe. Feleségének nagybátyja, Ily-
lyés Gyula szabómester nejével 1968-ban
Magyarcsékére költözött, az akkor igen rossz ál-
lapotban lévõ imaházban találtak lakást. „Õk re-
formátusok voltak mindketten, akkoriban a gyü-
lekezetbe különbözõ településekrõl szolgáltak be
lelkipásztorok. Megesett, hogy jött Csékére az
üzenet: most nem tud menni a tiszteletes. Sze-
rencsére ez ritkán fordult elõ, ennek köszönhe-

tõen élt a hit és a vallás
Magyarcsékén. 1989-
ben Illyés Gyula bácsi, aki
addig igyekezett a gyüle-
kezet dolgait rendezgetni,
meghalt. Ekkortól kezd-
tem a csékei gyülekezet-
tel foglalkozni, igaz, még
nem terveztem, hogy itt
gondnokoskodjam, hi-
szen a nagyvárad-réti re-
formátus egyházközség
tagja vagyok. 1994 ele-
jén meghalt a feleségem
nagynénje is. Életükben
sokszor mondogatták, fi-
am, ezt a kicsi gyülekeze-
tet istápoljad, soha ne
hagyd el. Talán ezért is

vállaltam el késõbb a gond-
noki tisztséget” – idézi fel a
múltat Kutasi.

A nagynéni halála után Borsi Zsigmond ak-
kori esperes átadta Kutasinak az imaház kul-
csát, és azt mondta: „Vedd át, mert nem tu-
dom, mi lesz a sorsa e gyülekezetnek”.

„A kezembe vettem az imaház kulcsát, és azt
mondtam a feleségemnek, ezt a kulcsot az Úr
adta a kezembe, ide õ küldött minket. Úgy hi-
szem, ezt a munkát azóta becsületesen végez-
zük” – emlékezik vendéglátóm.

Elterjedt a faluban, hogy átveszi a gyülekezet
gondnokságát, és a csékei reformátusok jöttek,
nem kellett mozgósítani õket. Ekkor mintegy
negyven református élt még a településen, a
kügypusztai Maksai Árpád tiszteletes volt a be-
szolgáló lelkész. Kutasi késõbb Boros István lel-
kipásztort kérte fel – akit mint egykori várad-ré-
ti segédlelkészt ismert –, hogy vállalja el a be-
szolgálást Csékén.

Az imaház felújításáról megtudtam, hogy Al-
bert Ferenc nagyváradi építõmester vállalta el a
munkálatok levezetését. Amikor nekifogtak, a
környékbeli, építõanyagokat forgalmazó cégek
közül többen is ingyen adták a szükséges anya-
got. Az Egyesült Államokból gyönyörû kelyhe-
ket kaptak – ezeket alkalmunk volt megtekinte-
ni. Egyébként a gondnok Amerikában élõ fia és
annak barátai is támogatják a gyülekezetet, to-
vábbá a Bihari Református Egyházmegye, vala-
mint sok magánszemély, többek közt Boros Ist-
ván lelkipásztor hollandiai barátai is.

„Nagyszerû érzés, hogy szívesen
fogadnak”

Boros István, Belényesújlak református lelki-
pásztora lassan két évtizede végzi az ott élõ ma-
gyar reformátusok lelki gondozását, Belényes-
újlakról jár Magyarcsékére Isten igéjét hirdetni.
Õt errõl a szolgálatáról kérdeztük.

– Tizennyolc éve járok Magyarcsékére, ha-
vonta egyszer, minden hónap második vasár-
napján, továbbá évente hat alkalommal a nagy
ünnepeken, amikor úrvacsorát szoktunk osztani.

Az egykori Medra-
malom romos
állapotban van

A kegytárgyakat
az Egyesült

Államokból kapták
ajándékba
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Amikor elkezdtem ott szolgálni, mintegy 30–40
lélek járt rendszeresen a templomba. Az elmúlt
18 év alatt sokat temettem, egyszer eskettem,
még konfirmáltam is két ifjút, de keresztelõ saj-
nos sohasem volt. Mára nagyon kevés léleknek
prédikálok. Õk tõsgyökeres magyarcsékeiek,
színmagyar család csak egy van. A római katoli-
kusok egy ideig jártak hozzánk istentiszteletre, de
ma már nem látogatják a mi szertartásunkat.
Számomra az ott eltöltött idõ feltöltekezést je-
lent, többször is elvittem magammal a Hollandi-
ából érkezett barátaimat, no meg a feleségemet.
Mindig csodálatos érzés az, hogy ha csak nyolc
ember van is jelen az istentiszteleten, annyira
meghatottan hallgatják az igét, hogy sokszor ész-
reveszem: a könny kicsordul a szemükbõl, átér-
zik mindazt, amit hallanak. Alig várják, hogy
menjünk, hogy ott legyünk. Utána nagyszerû do-
log az is, hogy együtt vagyunk. Kutasi Sándor
bevezette azt, hogy az Úr igéjének hirdetése után
mindig van szeretetvendégség, egy kávé és süte-
mény mellett elbeszélgetünk. Nagyszerû érzés
egy lelkipásztornak, amikor látja, érzi, hogy az
emberek mennyire szívesen fogadják a szórvány-
ban azt, hogy valaki velük is foglalkozik.

– Hogyan látja, tiszteletes úr, az ott élõ
magyarok otthon érzik magukat ezen a zö-
mében román nemzetiségûek által lakott te-
lepülésen?

– Tudja, ez úgy van, hogy ott élnek, mert
másképp nem tehetnek. Az a család például,
amelyik Bihardobrosdról költözött oda, lehet,
hogy otthon románul beszél, de az istentisztele-
ten nem. A gyermekeik ilyen helyzetben van-
nak, az egyiket én eskettem, a másik, aki kon-
firmált, a káté szövegét románul mondta el.
Mondtam, nincs semmi baj, a káté megvan ro-
mánul is, nekem ez nem jelent gondot, hiszen
a kérdésekre a választ megkaptam. E család fi-
ataljai Nagyváradon laknak, de kijárnak az is-
tentiszteletre. Van egy kedves néni, aki eladta a
csékei házát, miután megözvegyült, Váradra
költözött, de amikor a gondnok jön, õ is min-
dig vele tart. Egy ugyancsak özvegy római ka-

tolikus asszony is rendszeresen kijár Váradról az
istentiszteletünkre.

– Az imaház szépen rendbe van téve. Ezt
miként sikerült elérni?

– A Bihari Református Egyházmegyében lé-
tezik egy szórványalap, szórványgyülekezeteket
segítenek belõle. Innen szoktunk kapni kisebb-
nagyobb összegeket, ezeket kiegészítve más jö-
vedelmekkel, a gondnok barátaitól kapott pénz-
zel vagy Hollandiából, illetve a Korda család le-
származottaitól kapott támogatásokkal, a hely-
beliek segítségével sikerült az imaházat szinte a
romokból felújítani. Ez a gyülekezet addig fog
létezni, amíg Kutasi Sándornak az Úr ad erõt és
egészséget, és ki tud járni rendszeresen Ma-
gyarcsékére, összefogni e maroknyi magyarsá-
got. Karácsonykor megleptük a magyarcsékei
reformátusokat, Belényesújlakról kijöttek
KRISZ-tagok, és egy rö-
vid mûsort mutattak be,
szavaltak, énekeltek, cso-
dálatos hangulatot te-
remtve.

*
Visszatérve Magyar-

csékérõl azon gondol-
kodtam, mennyire mos-
toha volt az ottani ma-
gyarokkal a sors; egy
ilyen csodálatos helyen
fekvõ településen, ahol a
megélhetési feltételek
adottak voltak, s ahol va-
lamikor a lakosság nagy
része magyar nemzetisé-
gû volt, ma már nem le-
het magyar szót hallani
az utcán. Vajon ki a fele-
lõs mindezért? Talán hiá-
ba keressük erre a vá-
laszt. Ottjártam idején el-
hangzott, vannak és lesz-
nek eladó ingatlanok a
faluban, talán magyarok
is vásárolnak majd itt há-
zat, otthont teremtve
maguknak Magyarcsé-
kén, mely nevében ma is
Biharország egyik leg-
szebb magyar faluja.

Deák F. József
A gyülekezet
gondnoka
az imaház elõtt

A csékei Pocsai
család Kutasi

Sándor
társaságában
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A változások évében gépkocsivezetõként
dolgozott, de 1991-ben munkanélküli lett. Két
évig az akkori „divat” szerint magyarországi
munkát vállalt, de hazahozta a hon- és család
utáni vágy. Újabb két évig sofõrködött, majd
gondolt egy nagyot, és vállalkozásba kezdett:
elõször használtruha-kereskedést nyitott, majd
1995-ben létrehozta a ma is mûködõ, megbe-
csült szikvízüzemét.

– Miért döntött a vállalkozás mellett, és
miért éppen szikvizet állít elõ?

– Mint akkoriban a legtöbben, én is kény-
szervállalkozó voltam. Gépkocsivezetõként elég
szûkös volt a jövedelmem, és úgy éreztem, vál-
lalkozóként többre leszek képes. Az, hogy ép-
pen szikvizet forgalmazok, a véletlen mûve.
Ünnep következett, és hatalmas sort kellett vé-
gigállnom, mire szikvízhez jutottam. Ez az él-
mény segített meghozni döntésemet. Ezenkívül
ezt a szakmát én hagyományõrzésnek is tekin-
tem. Akkoriban nagyon sokan fogyasztottak
szódavizet, manapság már kisebb rá az igény.
A palackozott víz leszálló ágra kényszerítette.
De igazán jó fröccsöt csak szódavízzel lehet ké-
szíteni, úgy az igazi az íze. Ezért mind a mai na-
pig vannak törzsvásárlóink.

– Meg lehet élni belõle, esetleg tud mások-
nak is munkát adni?

– Eleinte, amikor még nagyobb volt a fo-
gyasztás, voltak alkalmazottaim. Ma már a fele-
ségemmel ketten mûködtetjük az üzemet. Ke-
mény munkával, ami nem nyolcórás munkaidõt
jelent, megtaláljuk számításainkat. Ehhez vi-

Hagyományõrzéssé
nemesedett 
a kényszervállalkozás

HECZI SÁNDOR tõsgyökeres margittai
családban született 1965 januárjában, ott
tanulta ki az autószerelõi szakmát, és pár
évig ekként dolgozott. Saját bevallása
szerint ez nem vált be, ezért a katonai
szolgálatot követõen esti tagozaton,
a munka mellett, kijárta a líceumot,
és 1989-ben leérettségizett. Közben aktív
tagja volt az akkoriban jól menõ margittai
focicsapatnak. Ugyanebben az évben
találta meg élete párját, frigyükbõl két
leánygyermek született.

Készül a szikvíz



2013. március Biharország 17

szont nem várjuk meg, hogy a vevõ jöjjön hoz-
zánk, mi visszük a terméket rendelésre házhoz.
Ennek is hagyománya van, hiszen a hõskorban
lófogattal szállították a szikvizet, és kínálták
csengõszóval, élõszóval, kiabálva. A mûhelyben
fõleg én dolgozom, a feleségem a papírmunkát
végzi. Nem volt könnyû a beindulás, meg kellett
ismertetni és szerettetni magunkat, ami hosz-
szabb folyamat volt. Ebben apósom üzleti érzé-
ke sokat segített. Ezenkívül magát a szakmát is
tanulni kellett, én magyarországi szikvizesektõl
kértem tanácsot. Megmutatták mûhelyeiket és
a „mesterfogásokat”, amiért nagyon hálás va-
gyok nekik. Biztattak: „Annak az italnak, ame-
lyik túlélt két világháborút, van jövõje”. Remé-
lem, igazuk lesz, de mivel csökken a forgalom,
igyekszünk bõvíteni tevékenységi körünket. Ez
is hagyományõrzés, a sáskötés. Nagyapám mû-
velte ezt a mesterséget, tõle megtanulta édes-
anyám, aki most engem tanít. Székeket, fotele-
ket, etetõszékeket, ágyakat kötünk be sással.
Berendeztem egy kisebb mûhelyt az asztalos-
munkára, melyet én végzek. A sáskötés egyelõ-
re az édesanyám feladata, de szorgalmasan ta-
nuljuk. Vállaljuk régi székek újrakötését is.
Nagybátyám, a szalacsi Kovács Imre mestere
ennek a szakmának, hozzá is járok tanulni. Re-
mélem, lesz kereslet, így sikerül ezt az õsi mes-
terséget életben tartanunk, és természetesen
valami hasznot is kihozunk belõle.

– Van piaca a fonott székeknek?
– Most még gyér a felvásárlói kör, de remé-

lem, bõvülni fog. Egyre nagyobb a kereslet a
természetes anyagból készült termékek iránt,
ezért úgy gondolom, lesz rá igény. Ha üzletként
nem is válik be, hagyományõrzés szintjén foly-
tatom, mert szeretek vele foglalkozni. Ezek
egyedi munkák, egy-egy szék befonása két-há-
rom napot vesz igénybe. A napokban az egyik
székemet Angliába vitték el.

– Lesz-e, aki átvegye a sáskötés „családi
örökségét”?

– Sohasem tudhatjuk, mit hoz a jövõ. Én
sem gondoltam, hogy valamikor sáskötõ le-
szek. A lányaink vagy a vejeink talán egyszer át-
veszik a stafétabotot, ha másképp nem, hát
hobbi szintjén. Jelenleg más céljaik vannak, hi-
szen a nagyobbik lányom a marosvásárhelyi
egyetemen negyedéves gyógyszerészhallgató, a
kisebbik pedig most érettségizik. Ha nem õk,
talán majd az unokák…

– A jelenlegi törvények, rendelkezések
mennyire vállalkozóbarátok? Vannak-e pá-
lyázati lehetõségek?

– Sajnos messzemenõen nem segítik a kis-
vállalkozókat, sõt azt mondhatom, hogy a rend-

szer a kiszipolyozásra alapszik. A cél minél több
pénzt kifacsarni a vállalkozóból. Amikor a meg-
termelt haszon több mint felét adóba kell oda-
adni, nem beszélhetünk ösztönzésrõl, segítség-
rõl. Pedig a kisvállalkozók kellene, hogy képez-
zék a gazdasági élet gerincét. Ez a rendszer in-
kább elvesz, nem ad. Az európai uniós pályáza-
tokkal pedig úgy állunk, hogy sokat hall róluk a
kisvállalkozó, de nem ismerek olyat, aki meg is
kapta volna. Ráadásul utófinanszírozásról van
szó, ezért csak annak jó, akinek van befektethe-
tõ készpénze. Igazából a pályázati rendszer vé-
leményem szerint a nagyvállalkozókat segíti. Mi
mindent, amit elértünk, önerõbõl értük el, és
ugyanígy folytatjuk. Szerencsére nekem az in-
duláskor sem kellett bankkölcsönt felvennem,
mert segített a család és segít mind a mai na-
pig, amit ezúton is szeretnék megköszönni.

Szõke Ferenc

Fonott székek

Az üzlet elõtt

Az asztalos-
mûhelyben
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Márciusban is ellenõriz a kifizetési ügynökség
Mindazoknál, akik zöldkultúrák termesztésére kap-

tak támogatást, február 15-étõl kezdõdõen március
31-éig a helyszínen ellenõrzik a földmûvelést és a bio-
massza talajba forgatását – tájékoztatott a Mezõgazda-
sági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) Bihar
megyei központja. Az intézkedés célja a talaj és a víz
védelme, mivel a talaj hosszú távú eróziója környezeti
károkat okoz.

Az erózió megakadályozására a gazdák is alkalmaz-
hatnak különféle eljárásokat, melyek segítségével meg-
õrizhetik a talaj és a víz minõségét. A talajerózió veszé-
lyét növeli az is, ha a földterület télen üres, holott a be-
takarítás után elvetett zöldkultúrák védik a talajt is.

Az idén augusztus elseje és szeptember 30-a között
vethetik el a zöldkultúrákat, azaz a zöldborsót, csicseri-
borsót, a repcét, a mustárt, a csillagfürtöt és a somkó-
rót. A felsoroltak vetése elõtt tilos a mûtrágyázás, csak
szerves trágya használható, a zöld növényekbõl kelet-
kezõ biomasszát pedig február 15. és március 31. kö-
zött kell a talajba forgatni. Ha a kedvezõtlen idõjárás
miatt ez nem lehetséges, a gazdáknak értesíteniük kell
errõl a kifizetési ügynökséget legkésõbb március 31-
éig – mondta Florian Pavel igazgató, aki hozzátette:
késedelem esetén a biomasszát azonnal a talajba kell
forgatni, amint az idõjárás ezt lehetõvé teszi, legkésõbb
április 15-éig.

A gazdák a szántóföldi növények, a rostlen,
a rostkender, a dohány, a komló és a cukorré-
pa termesztésére kérhetnek támogatást, emel-
lett külön alap van a cukor, és a nem hegyvi-
déki, de hátrányos helyzetû övezetekben a rizs
termesztésére. A támogatást a földek megmû-
velõi kérhetik, ha 50 hektárnál kisebb terüle-
ten gazdálkodnak, akkor az ügynökség helyi,
ha annál nagyobbon, akkor a megyei köz-
ponthoz kell fordulniuk.

A kérelmezõ vigye magával a személyi iga-
zolványát, ha külföldi állampolgár, akkor útle-
velét és annak másolatát, ha szükséges, a cé-
ges iratokat, egy mûködõ bankszámla létérõl
szóló igazolást, illetve a területileg illetékes
polgármesteri hivatal igazolását arról, hogy a
terület szerepel az agrárnyilvántartásában.
Amennyiben megváltozott a földterületének
mérete, ezt is igazolnia kell a megfelelõ iratok-
kal (adománylevél, adásvételi szerzõdés stb.).

Az idén elektronikus úton tölthetik ki és
nyújthatják be a kérelmeket, ehhez a

http://lpis.apia.org.ro honlapra kell belépni-
ük, ahol az egyéni azonosítójukat és személyi
számukat kérik majd. Ha gondjaik vannak, az
ügynökség azon kirendeltségeinél kérhetnek
jelszót, amelynél nyilvántartásba vették õket.

Az idén is értesítést kapnak azok a gazdák,
akik tavaly kérvényezték a támogatást arról,
hogy mikor, hol és kinél nyújthatják be a ké-
relmet. Florian Pavel, az ügynökség megyei
ügyvezetõ igazgatója kéri a gazdákat, hogy le-
hetõség szerint tartsák magukat az elõjegyzé-
sekhez. A gazdák tájékoztatást kérhetnek az
ügynökség kirendeltségeitõl, a polgármesteri
hivataloktól vagy a 0259/415-451 telefon-
számon, tette hozzá.

A már említett idõszakban és feltételekkel kér-
vényezhetnek az érintett gazdák kiegészítõ támo-
gatásokat is. Kiegészítõ támogatást kérhetnek a
hátrányos helyzetû hegyi övezetekben (Élesd,
Nagybáród, Barátka, Bondoraszó, Csarnóháza,
Felsõmezõs, Biharkaba, Alsóbiharkristyór, Tisz-
tásfalva, Várasfenes, Belényesirtás, Biharlonka,
Diófás, Vasaskõfalva, Biharrósa, Sólyomkõvár,
Vársonkolyos, Köröstárkány, Vaskoh) élõk, illet-
ve a természeti szempontból hátrányos öveze-
tekben gazdálkodók, a magas természeti értékû,
illetve madaraknak fontos legelõket mûvelõk, a
hagyományos mezõgazdasági mûveleteket alkal-
mazók, valamint a zöldkultúrákat termesztõk és
a biogazdálkodók is. Bõvebb tájékoztatást a fent
említett elérhetõségeken kérhetnek.

Kérhetik a terület alapú
támogatást a gazdák
Március elsejétõl május 15-éig levonás
nélkül, május 16-ától június 10-éig pedig napi
egyszázalékos levonással kérhetik a gazdák
a terület alapú támogatásokat, tájékoztatott
a Mezõgazdasági Kifizetési és Intervenciós
Ügynökség Bihar megyei központja.
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Az Aparegio egyesületet 2008 februárjában
a megyei tanács és 22 helyi önkormányzat ala-
pította meg Nagyvárad és a környezõ települé-
sek, illetve a Fekete-Körös menti városok, köz-
ségek ivóvízhálózatának meg csatornázásának
bõvítésére, kiépítésére. Egyetlen szolgáltató-
ként a nagyváradi Vízmûveket bízták meg, és az
egyesület el is nyert az Európai Uniótól 300,6
millió lejt céljai kivitelezésére. A finanszírozási
szerzõdést 2011 áprilisában kötötte meg az
Ágazati Operatív Program illetékes lebonyolító-
jával, a környezetvédelmi minisztériummal.

Bihar község helyhatósága 2010 nyarán ta-
nácsi határozattal elfogadta a vízszolgáltatás át-
adását a nagyváradi Vízmûveknek. Ez azonban
váradi tarifával és egyéni szerzõdések megköté-
se nélkül novemberben számlázott a bihari fo-
gyasztóknak. Hatalmas botrány kavarodott be-
lõle, végül a Vízmûvek stornózta a számlákat,
és megállapodott a község önkormányzatával,
hogy annak számláz egyben, s az beszedi a la-
kosságtól a vízdíjat. Ez sem ment, ezért a felek
bírósághoz fordultak. Bihar egyúttal – a lakos-

ság akaratának tiszteletben tartására hivatkoz-
va – jelezte kilépési szándékát az Aparegio
egyesületbõl, amit az igazgatótanács többször is
megtagadott, ez újabb perhez vezetett. A kilé-
pésre végül most bólintottak rá az illetékesek. A
község elöljárósága vállalta, hogy saját forrás-
ból, illetve külön pályázva fogja bõvíteni ivóvíz-
hálózatát és kiépíteni a csatornázást.

Bihar kilépésével 5,5 millió eurón osztozhat
Nagyvárad és Pályi: a megyeszékhelynek vala-
mivel több, mint 3,2 millió euró, a hegyközi
községnek pedig 2,2 millió euró jut. Váradon
bõvítik belõle az ivóvízvezeték-hálózatot (új fo-
gyasztókat köthetnek a rendszerre), kicserélnek
azbesztes csöveket (ez 1851 embert érint köz-
vetlenül), és bõvítik a csatornahálózatot is, me-
lyet több fogyasztó használhat majd. Többek
között a Cucului, a Gheorghe Doja, a Fãcliei, a
Ciheiului, az Agronomului, az Aurel Pavel
Bãnuþ, a Cerbului, a Ciocârliei, a Fluturilor, a
Ion Ciordaº, a Nordului, a Liliacului, a Petre Þu-
þea, a Pionerilor, a Lalelelor és a Coriolan Hora
utcát érintik a munkálatok. Pályi község névadó
falujában és Hegyközszáldobágyon végeznek
majd munkálatokat a projekt keretében, a víz-
és csatornahálózat bõvítése mellett például víz-
tartályokat és szivattyúállomást is építenek.

Fried Noémi Lujza

Bihar kilépett, Pályi
belépett az Aparegióba
Február 8-án hagyták jóvá az Európai
Bizottság és az illetékes
menedzsmenthatóság képviselõi Bihar
község kilépését az Aparegio projektbõl.
Bihart Hegyközpályi váltotta a projektben,
ezeket a változtatásokat az Aparegio
Közösségközi Fejlesztési Egyesület
igazgatótanácsa is jóváhagyta.

Bihar fõútjának
korszerûsítésével

egyszerre
a vízcsöveket is

lefektette
az útépítõ

A Vízmûvek
vezérigazgatója,

Ovidiu Gavra és Ilie
Bolojan váradi
polgármester

sokáig ellenezte
Bihar kilépését
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Egyre kevesebben varratnak, ma már a sza-
bóságok többségének bizony gondot jelent a
piacon maradni, kihalóban van a szakma. Ma-
napság már Nagyszalontán is csak néhány
szabó dolgozik. Az úri szabóságok jelenlegi
helyzetérõl Hízó Sándor és Gergely István
szabómestereket kérdeztük, akik magánvállal-
kozásban, társakként együtt „viszik a boltot”.

– Varratnak-e még az emberek?
– Varratni lassan presztízskérdés, manapság

már csak azok varratnak, akiknek számít a mi-
nõség. Régebben más lehetõség nem volt, aki-
nek öltönyre volt szüksége, az szabatott. Ma
már az emberek nem igazán adnak az elegáns
öltözetre. Ezt bizonyítja az is, hogy míg a ’80-
as években 56 szabó volt Nagyszalontán, ad-
dig ma már egy kezünkön meg tudjuk számol-
ni, hogy hány szabó dolgozik még a városban.

– Ez tehát azt jelenti, hogy kihalóban van
a foglalkozás?

– Szakmai szemmel nézve sajnos igen. A ré-
gi iparosok kiöregedtek, a fiatalokat pedig nem
vonzza ez a terület. Nincs utánpótlás, de nem
is oktatják sehol a szakmát, sõt sajnos sokan
nem is nézik igazán szakmának ezt a mestersé-
get, ami, bár könnyûnek tûnhet, igen komoly
tudást és hozzáértést kíván. Az úri szabók tehát
egyre inkább kezdenek eltûnni a pályáról.

– Akik még a szakmában dolgoznak, mi-
lyen megrendeléseket kapnak?

A konfekció kiszorítja
az úri szabókat
Egyre inkább felgyorsuló, gépiesedõ
világunkban számos foglalkozás, régi
szakma tûnik lassan a feledés homályába.
Vannak foglalkozások, amelyeket nemhogy
unokáink, lassan mi sem nagyon fogunk
már látni. A mûszaki fejlõdés
és a fogyasztói társadalom átalakulásával
mesterségek sora tûnik el: ma már az úri
szabó is az eltûnõ szakmák egyike.

Hízó Sándor 

Gergely István
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– A még a szakmában lévõ szabók is több-
nyire már csak méretre igazítással foglalkoz-
nak. Sokat rontott az úri szabó mesterségen a
konfekció, a szalagon készülõ, gyors ruhagyár-
tással nehéz versenyezni. Hiába kínálunk mi
minõséget és pontos, méretre készült ruhákat,
az emberek valahogy igénytelenebbek lettek.
Megveszik a szalagon gyártott ruhát, aztán cso-
dálkoznak, ha az áruházi cikkek nem passzol-
nak rájuk. Pedig ezen nincs mit csodálkozni, a
gyárak nem tudják lekövetni az alakot.

– Ezek szerint az áruházi cikkek manap-
ság már elõnyt élveznek?

– Pontosan, a szalagon készülõ termékek
és a gépi termelés egyre inkább kezdenek el-
terjedni, míg a kézi munka háttérbe szorul; pe-
dig ezáltal pont az vész el, amiért a szabót vá-
lasztanánk: a testre szabás. A méretvétel, a
szabásminta elkészítése, a szabás, a formára
vasalás mind a szakma szerves részei, de a lé-
nyeg a testalkat sajátosságainak maximális fi-
gyelembe vétele. Ezt nem tudja utánozni a
konfekció.

– Összességében tehát hiába kínálnak mi-
nõséget és igényességet a szabóságok, mégis
egyre inkább kezdenek eltûnni a piacról…

– Ez a helyzet, a szabó mesterség sajnos ki-
halóban van, kevesen varratnak manapság

igényes kivitelezésû, méretre szabott ruhát,
pedig például egy öltönyön rögtön látszik,
hogy melyik készült szabóságban, és melyiket
akasztották le tucatnyi hasonló közül egy
áruházban…

| Balázs Anita

A kevés
nagyszalontai

szabóság egyike

A szabómesterek
tíz éve váltották ki

az iparengedélyt
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A kötelezõ sorkatonai szolgálat után elvégezte
a gyulafehérvári teológiát immár magyar nyel-
ven, és 1985-ben szentelte pappá Jakab Antal
akkori gyulafehérvári püspök. Még abban az év-
ben a szalárdi plébániára helyezték, ahol két évig
szolgált. A lelki építkezés mellett a plébániát is
rendbe kellett tennie. 1987 decemberében püs-
pöki rendelettel helyezték Berettyószéplakra,
ahol a jelek szerint otthonra talált, ugyanis több
mint negyed százada szolgálja az ottani és kör-
nyékbeli katolikus közösséget. Bár a római kato-
likus egyháznál általában egy évtized után áthe-
lyezik a papokat, õt ez nem érintette, mivel
Széplakon és környékén éppen egy olyan tiszte-
lendõre van szükség, aki a magyar, a szlovák és
a román nyelvet is anyanyelvi szinten ismeri.

– Mikor fogalmazódott meg Önben az el-
határozás, hogy pap legyen?

– Emlékeim szerint úgy hetedikes korom-
ban kezdett érlelõdni az elhatározás. Sokszor
ministráltam, és nagyon szerettem felolvasni
az Olvasmányt és a Szent leckét. A plébános
úr látta ezt, és megadta nekem a lehetõséget.
Nagy megtiszteltetés volt ministránsként az ol-
tár elõtt állni. Úgy éreztem, hogy nekem ott a
helyem. Belülrõl jövõ késztetést éreztem e hi-
vatás iránt. Jelentkeztem a plébánosomnál,
hogy pap akarok lenni, õ elfogadta, és min-
den segítséget megadott. Szüleim megértették
és elfogadták döntésemet. Úgy láttam, örültek
is neki, fõleg édesanyám, aki mélyen vallásos
volt. Édesapám is istenhitben élt, de a bányá-
szok kemény mindennapjai annyira kimerítet-
ték, hogy nem mindig jutott el a vasárnapi
szentmisékre. Sokszor még vasárnap is dol-
goztatták õket. A legvallásosabb azonban
anyai nagyanyám volt. Egyik plébánosom sze-
rint engem a nagymama imái vezettek a papi

A nagymama imái
vezették a papi pályára
Interjú Maškara Ján berettyószéplaki esperessel

Bodonoson született 1959. március 29-én,
szülõfalujában anyanyelvén, szlovákul
végezte el általános iskolai tanulmányait,
majd 1974-ben Gyulafehérváron folytatta
a kántoriskolában. Mivel akkoriban keveset
tudott magyarul, az iskola vezetõsége
megengedte, hogy románul tanuljon,
de már magyarul érettségizett 1978-ban.

A cserpataki
katolikus templom
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pályára. Igaza lehet, mert a kántoriskola 43
diákjából csak 14 lett felszentelt pap. A többi-
ek vagy kántorok lettek, vagy polgári pályára
léptek. A teológián évfolyamomban húszan
végeztünk, de hatan polgári középiskolában
érettségiztek.

– A hormonmûködés teljében álló fiatal-
embereknél nem jelent fékezõ erõt a cölibá-
tus a papi pályával szemben?

– Én csak a magam nevében válaszolhatok.
Nálam ez nem volt téma, olyan erõs lelki
vággyal akartam pap lenni, hogy valószínûleg a
testi vágyak háttérbe szorultak. A családalapítás
gondolata háttérbe szorult, hiszen a papnak
egy sokkal nagyobb családról kell gondoskod-
nia, lelki táplálékot adnia. Természetesen min-
den egészséges embernél elõfordulnak kísérté-
sek, de ezeket észérvekkel el kell utasítani. Az
az erõs ember, aki ezt meg tudja tenni, és nem
az, aki tagadja a kísértések létezését. Nekem a
többieknél nehezebb volt elvégezni a teológiát,
mert be kellett pótolnom a nyelvi hátrányokat.
Nagyon akartam, és Isten segítségével sikerült.

– Ön szerint mi az oka annak, hogy a mai
fiatalok viszolyognak a papi hivatástól? Úgy
néz ki, hogy elõbb-utóbb nem lesz után-
pótlás…

– Úgy látom, a nyugati világ befolyása is
benne van ebben a dologban. Sajnos minden,
ami Nyugaton rossz, elérkezik hozzánk, és
még rosszabb, hogy termõtalajra talál. A fiatal-
ság körében manapság nem trendi vallásos-
nak, fõképpen pedig papnak lenni. Szíveseb-
ben látogatják a szórakozóhelyeket, mint a
templomot. Az egészséges egyensúly az lenne,
ha mindkettõt látogatnák. Sajnos sok helyen
többen jártak templomba a változás elõtt, ami-
kor pedig úgymond nem volt szabad menni.
Persze aki akarta, akkor is, most is megtalálta
rá a módot és lehetõséget.

– Mekkora a katolikus közösség Berettyó-
széplakon? Melyik a domináns vallás?

– Legtöbben a református hívek vannak, utá-
na az ortodoxok, majd 156 lélekkel – 86 csa-
lád – következünk mi, katolikusok. Ennyi idõ
után mindenkit személyesen ismerek. Õk vala-
mennyien gyakorló katolikusok, és fizetik a
fenntartási támogatást. Hozzám tartozik Dólya
is, mely tulajdonképpen tiszta katolikus telepü-
lés 143 lélekkel – 59 család –, ezenkívül Bályok
48, Ipp 46, Foglás 138 és Cserpatak 355 lé-
lekkel. Összességében ez 886 fõt, 362
családot jelent, akikbõl 331 magyar, 5
román, 550 pedig szlovák anyanyelvû. 

A berettyószéplaki
katolikus templom

A dólyai 
istenháza
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Rajtuk kívül még van 300 fõ roma ka-
tolikusunk is. A misét Széplakon,
Dólyán és Bályokon magyarul, Cser-

patakon és Fogláson szlovákul, Ippon pedig
két nyelven tartom. Ez azt jelenti, hogy min-
den vasárnap öt szentmisét tartok.

– Úgy tudom, a hitoktatást is Ön végzi az
iskolákban. Mindez együtt óriási munka.
Bírja erõvel és idõbeosztással?

– Hála Istennek, igen. Szervezés kérdése,
hogy mindenre jusson idõ, egészségileg pedig
szerencsére jól vagyok. Amiben lehet és tud,
segít az egyháztanács. Mindegyik faluban van,
és jól mûködik. A rájuk osztott feladatokat
mindig maradéktalanul teljesítik. Nyugodtan
hagyatkozhatok rájuk. Munkájukat fontosnak
és dicséretesnek tartom. Meghatározott idõ-
közökben összeülünk, és egyeztetjük gondola-
tainkat, terveinket.

– Negyedszázad hosszú idõ, amint láttam
idejövet, sok mindent megvalósítottak. Be-
széljen, kérem, a legfontosabbakról.

– Talán vegyük sorjában, persze a teljesség
igénye nélkül: Széplakon teljes belsõ és külsõ
felújítás, tetõcsere, hõszigetelés, nyílászárók
cseréje, fûtés beszerelése a templomban és a
plébánián egyaránt, melléképületek rendbeté-
tele, járdák, kerítések építése. A jövõben a
freskókat szeretnénk renoválni. Cserpatakon
elõször templomépítés, majd következett a
nyílászárók cseréje, külsõ, belsõ felújítás, hõ-
szigetelés, parkettázás, járólapok lerakása, fû-
tésszerelés, orgona, hangosítás, oltárcsere.
Dólyán az építési engedély beszerzése, a
templom befejezése, majd nyílászárók cseréje,
fûtés, kápolna építése. Ez egy külön történet,
nem volt könnyû sikerre vinni. Ippon kápolna-
felújítás, nyílászárók cseréje, tetõcsere, kerí-
tés. Fogláson elkezdtük a templomépítést, je-
lenleg az iskolában rendeztünk be imatermet.
A munkálatokra a pénzt nagyrészt pályázatok-
kal szereztük, a híveket csak akkor terheltük,
ha nagyon muszáj volt. Szeretem a hivatáso-
mat, és folyatom mindaddig, ameddig erõm és
egészségem lesz hozzá. Minden, amit csiná-
lok, Isten nagyobb dicsõségére legyen.

| Szõke Ferenc

Templombúcsún

A széplaki plébánia. 
Lent: Fogláson már

kiöntötték
a templom alapjait
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Szolgálati idejének javát Milánóban állomá-
sozó ezredének keretében töltötte az ifjú hu-
szártiszt, ahol – békeidõ lévén – inkább az
arisztokrata szalonok bajnokaként jeleskedett.
Legjobb cimborája Kiss Ernõ, a szabadság-
harc vértanúságot szenvedett tábornoka volt.
A tisztikar és a lombardiai elõkelõségek nagy
megrökönyödésére hõsünk 1836-ban hirtelen
hátat fordított a seregnek és a szalonoknak.
Visszatért szülõfalujába, s onnan hosszú élete
végéig alig mozdult ki többet.

Kegyes császári bólintás

Dani úrfit elébb otthon a házitanítók oktat-
ták. Még otthon megtanulta a németet és
franciát, majd a debreceni kollégiumba került.
Ám a tudományok nem kötötték le. A nyugo-
dalmas falusi élethez sem támadt kedve, hi-
szen gyermekkora a napóleoni csaták harci
zajától riadozott. Midõn pedig felserdült, a vi-
adalokból megtért rokkant vitézek beszélgeté-
sein hevült a lelke. A nagy vagyonban korán
árvaságra maradt Dániel úrfi. Aggódó szülék
szeretete sem tartóztatta vissza elhatározásá-
tól, a vonzódástól a katonai élet iránt. Alig ti-
zenkilenc éves korában Bécsbe utazott. A ma-
gyar gárdisták közé akarta felvétetni magát.
Kihallgatásra jelentkezett Ferenc császárnál,
aki kegyesen rábólintott jellegzetes Habsburg-
fejével:

– Wir wer’ són makhen! Nyélbe ütjük! –
mondotta a császár. A Darvay úrfi kérvényé-
nek még a szélét is behajtotta.

– Akkor rendben vagyunk, öcsém – magyaráz-
ta az egyik gárdista atyafi –, mert az ígéretét még
elfelejti a császár, de ha a kérvény szélét is
behajtja, ez azt jelenti, hogy megtetszettél
neki, s továbbra is gondja lesz reád…

Milánótól Csokalyig
Egy érmelléki huszártiszt két élete

DARVAI DARVAY DÁNIEL, Darvay Károly
nagybirtokos és Fényes Zsuzsanna fia
1798-ban született a Székelyhíd melletti
Csokalyon. Ígéretes pályafutását
a híres-neves Radetzky-huszárezred
hadnagyaként kezdte. Romantikus
regénybe illõ katonai karrierjét Móricz Pál
Régi magyar élet címû, 1913-as kiadású
kötete alapján Szilágyi Aladár idézi fel
(korabeli helyesírással).

A Radetzky-
huszárok emlékét
ma balaton-
felvidéki
hagyományõrzõk
ápolják
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Azonban másként történt. Dániel úr-
fi a vizsgálatnál nem ütötte meg a gár-
disták magassági mértékét, és úgy ren-

delkezett a császár, míg kinövi azt a nagyságot,
egy évig maradjon Bécsben az úrfi. Mint kadé-
tot a bécsi házi gyalogezredhez osztották be.
Mivel pedig a gárdisták magasságát még egy
év multán sem ütötte meg, az audiencián saj-
nálkozva dörzsölgette kezét Ferenc császár:

– No, kadét, most mit csináljunk? – kék sze-
mét kérdõleg meresztette a csinos kis kadétra.

– Felséges uram, kegyeskedjék megenged-
ni, hogy tovább szolgálhassak.

– És az anyád, az apád, fiam? – Ferenc csá-
szárnak erre is kiterjedt a figyelme.

Darvay lehajtotta fejét:
– Már régen meghaltak…
– Hát hová kívánkozol?
– Olaszországba. Huszár szeretnék lenni.
– No, persze, huszár! – a császár elmoso-

lyodott – wir wer’ són makhen!!
Darvay kadét még aznap megkapta az indu-

lási parancsot. Majland (Milánó) volt a kijelölt
stációja. A Radeczky-huszároknál mint had-
nagy kezdte meg a szolgálatot.

A Radeczky-huszárok

Milánóban 1830-tól 1836-ig·különösen ví-
gan éltek a magyar huszárok. Radeczky apó,
a felsõ-olaszországi hadvezér volt az ezredtu-
lajdonosuk. A Radeczky-huszároknál az egyik
legdélcegebb tiszt úr „le capitaine Darvay de
Darva” volt. Az 1830-as esztendõk elején
még mint „premier lieutenant” szolgált Dar-
vay Dániel Kiss Ernõ kapitánnyal, a késõbbi
honvédtábornokkal együtt.

Kiss Ernõnek a bihari nemes Darvay volt a
legbizalmasabb barátja. Illett rájuk a festõi
egyenruha. Szürke prémes mentéjükön és dol-
mányukon ragyogó pompával emelkedett ki az
ezüstös fehér zsinórozás. Ezüsttel volt kipity-
kézve a dolmányuk. Pipacspiros nadrágjukon
is ezüstfehéren havazott a mûvészi vitézkötés.
A piros tarsolyuk aranysujtásos volt. Piros se-
lyemmel elegyes nehéz aranyzsinórmunka volt
a derékövük. A tiszteknél a kakastoll-forgós,
pipacspiros csákót is hamvas aranypaszománt

szegélyezte körül. A vékony ezüstzsinórral cif-
rázott dolmány gallérján még akkor nem volt
csillag. Nem csillaggal jelezték a tiszti rangot. A
lovassági „kartus”, az ezüstös lõszertáska átal-
vetõszíján vertaranyból begyeskedett egy tö-
mör oroszlánfej, annak a szájából csüngõ egy-
szeres, kétszeres vagy háromszoros aranylán-
cocskákkal jelezték a tiszti rangot – századosig.

Ámde bármilyen festõi is volt ez a tisztiruha,
a Radeczky-huszárok sem mindig és mindenütt
pompázhattak benne. Az olaszok osztrákgyû-
lölõ ellenérzése a huszárviseletre is átháram-
lott. Milánóban az olasz fõúri társaság vendég-
ségein mindig polgári ruhában jelentek meg.

Egy fogadás „áldozata”

A mulatságokból soha ki nem fogytak a
Radeczky-huszárok. Az osztrák tiszteknek ál-
talánosságban véve nem volt tanácsos egyedül
bolyongani éjjel Milánó sikátorain; mert az

Joseph Wenzel
Radetzky von

Radetz cseh gróf,
osztrák császári-
királyi tábornagy
72 évi szolgálat

után vonult
nyugalomba

1858-ban
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olasz hazafiak nem csináltak lelkiismereti kér-
dést a szerintük helyénvaló tõrdöfésbõl.
Ugyanekkor a Radeczky-huszárezred magyar
tisztjeit valóságosan ünnepelték az olasz fõúri
körök is. Estélyekre, ebédekre, whiest-partira,
kirándulásokra hívogatták õket.

Milánóban felkapták a Radeczky-huszárok
mulatságait, Kiss Ernõ egy palotát bérelt a tisz-
tikar fogadóhelyéül. Mégis egy csiklandós, iga-
zi huszáros kalandon a Radeczky tábornagy
bálján esett keresztül Darvay. Széles vállú,
domború mellû, de lányosan karcsú derekú hu-
szár volt. Olyan karcsú, hogy az olasz grófnõk
ráfogták, hogy fûzi magát; sõt hogy megbizo-
nyosodjanak a karcsúságáról, két grófné foga-
dott is rá. A tréfaszeretõ Radeczkyt is bevonták
a különös fogadásba. A bálterembõl elkülöní-
tett szobába húzódtak, Radeczky a gyanútlan
fõhadnagyot is idevezette. Darvay meglepõ-
dött a különben kedves ismerõs Corty grófné
és a híres szép P. õrgrófné láttán. Alighogy bó-
kolhatott nekik, Radeczky katonásan rászólt:

– Hadnagy úr, gombolja ki a dolmányát…
Darvay elképedt. Kérõleg s kérdõleg nézett

Radeczkyre. Az öreg kegyelmes felmordult:
– Tán nem értett meg a hadnagy úr? Azt

mondtam, hogy gombolja ki a dolmányát.
– Pardon! – Darvay összecsapta sarkantyú-

ját. Féloldalt fordult és kigombolta a dolmányt.
Várta, hogy mi lesz most… Még ilyent nem ért
Radeczky-huszár. Elsõbb Corty grófné lépett
hozzá, és se szó, se beszéd, merészen benyúlt a
huszárdolmány alá. Puha kezecskéjével végigta-
pogatta a fõhadnagy mindkét oldalát; majd ha-
miskás mosollyal és meghajlással visszalépett.
Ám ez még nem volt elég. Most a szépséges fi-
atal P. õrgrófné lépett Darvayhoz. Szégyenlõ-
sen lesüllyesztette szempilláit, és remegõ kis fe-
hér kezét szintén benyújtotta a huszár dolmány
alá. Ettõl a kéztapintástól ugyancsak kipirult a
huszár, nekiveresedett a tûzlángszemû grófi me-
nyecske is. Radeczky kacagásra fakadt:

– No, te bakonyi huszár, most már begom-
bolhatod a dolmányt! – azzal az öreg kegyel-
mes úr karoncsípte a gyönyörû P. õrgrófnét;
az ámuldozó Darvaynak az idõsebbik kackiás
Corty grófné jutott, aki a bálteremben nevet-
ve világosította fel a meglepõdött és felcsiklan-
dozott Radeczky-huszárt.

– Mon cher Darvay, úgy értse meg, volta-
képpen egy fogadásról volt szó. Fogadtam P.
õrgrófnéval, hogy maga fûzõt visel… A gróf-
né meg azt állította, magának nincsen fûzõje,
s íme megnyerte a fogadást. Ám, nem bá-
nom. Mint vesztes fél szívesen rendezek es-
télyt a Radeczky-huszárok tiszteletére.

A beszélgetés közben P. õrgrófné hozzájuk
sietett. Szinte lángolt a gyönyörû nagy barna
szeme, s kipirultan nyújtott kezet Darvaynak.

– Kedves Darvay, amiért a fogadást meg-
nyertem, megfizetek magának. Úgy-e, elfo-
gadja emlékül az arcképemet?

Csokalyon a Darvay-családnál még ma is
megvan a gyönyörû olasz grófné olajfestésû
képe. Annak idején talán nem is ok nélkül re-
besgették a milánói dámák, hogy a szépséges
õrgrófné a ,,lieutenant du bakoni” dolmánya
alatt felejtette szívét, amikor a Radeczky-hu-
szár fûzõje után tapogatódzott…

Hercegnõt csempészett Csokalyra

Darvay tehát nem a csatamezõn, hanem
a milánói fõrangú dámák szalonjaiban arat-
ta diadalait. Radeczkynek is kedves huszár-
tisztje volt. És Milánóban szövõdött életé-
nek végzetes szerelmi regénye. Er-
zsébet fõhercegnõ udvarában ös-
merkedett meg egy csillagkeresztes

Az 1918-as piavei
és isonzói
ütközetben elesett
Radetzky-huszárok
komáromi
emlékmûve
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palotahölggyel, aki egy francia admirá-
lisnak volt az özvegye. Özvegy báró
Bellegarde-né (született Ghisztelles her-

cegnõ) és a délceg bihari huszár annyira meg-
szerették egymást, hogy a báróné kész volt az
udvartól megválni. Titokban, csupán a komor-
nájával és öreg inasával elutazott a messze
idegenbe. A bihari félreesõ falucskán, Darvay
kapitány csokalyi kúriájában egész esztendõt
töltött magányosan. Várta szerelmesét; mert
esztendõbe beletelt, míg Darvay a Radeczky-
család közbenjárásával keresztülvihette a
„kviétáltatását”, és gyanúkeltés nélkül maga is
utána mehetett a bárónéjának.

Darvay Dániel 1836-ban megvált Milánótól.
Sem a tüzes szemek, sem a Kiss Ernõ barátsá-
ga, sem a Radeczky tábornagy kitüntetõ jóin-
dulata nem tarthatták vissza. Hazajött Biharba.
A világtól teljesen félrevonult a milánói szalo-
nok dédelgetett gavallérja. Csokalyi kúriájában
telepedett meg. Soha többé nem kötött kar-
dot. Még egyszer, utoljára találkozott Kiss Er-
nõvel. Kiss már akkor honvédtábornok volt. A
honvédsereg élén vezérkedett Dél-Magyaror-
szágon. Ittebére hívatta el milánói régi bajtár-
sát. Már akkor felperzselték a Kiss Ernõ ele-
méri kastélyát. Milliókat érõ mûkincseitõl ki-
fosztották a kastélyt. A romoknál találkozott a

két jó barát. Néhány nap multán örökre elvál-
tak. Kiss Ernõ mint a szabadságharc egyik vér-
tanúja fejezte be életét. Bajtársa, a szalonhõs
Darvay békés egyhangúságban megöregedett.
Szófukar, különcködõ falusi úr vált belõle.

Titkait egyetlen Ferenc fiának sem fecsegte
el. Az elmúlt álmokat, kiégett örömöket ma-
gával vitte a csokalyi temetõbe. Némelykor –
aranykék õszi verõfényben – susogni kezd a
nádas az Ér vizébõl. Sejtelmes szelíd hangok
támadnak a virágszagú csokalyi mezõn. Talán
a milánói szép dámák kóbor lelkei sóhajtoz-
nak ilyenkor a Radeczky-huszár után?

Korabeli tiszti
tarsoly I. Ferenc,
illetve Ferdinánd
császár
monogramjával 

Piros csákó, fehér
gombos, sötétzöld

mente, piros
nadrág – ez volt

a Radetzky-
huszárok

egyenruhája
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A Vasfürdõ a XIX. század második harma-
dától pontosan az Úri utcát keresztezõ Páris-
patak hídja közelében volt. Hogy könnyebben
lokalizáljuk ezt helyet, elõbb a környezetében
levõ utca és patak helyzetét kell tisztáznunk.

A Páris-patak a késõbbi Szentpéteri (ma
Iorga) utca nyomvonalában érte el az Úri ut-
cát, ahonnan egy darabig azzal párhuzamo-
san, nagyjából északnyugat irányban haladt,
hogy utána egy kanyart leírva keresztezze az
Úri utcát a Kis fürdõ (ma Haºdeu) utca torko-
latánál, majd a továbbiakban azzal nagyjából
párhuzamosan nyugat felé haladva érte el a
Sebes-Köröst. Ebben az idõben az Úri utca
még csak az azt keresztezõ Páris-patak hídjáig

terjedt. A hídtól az Úri utca a Nagy fürdõ utca
(ma ez is Ciorogariu) néven folytatódott. A
Vasfürdõ a Páris-patak hídjától keletre levõ tel-
keken terült el. Két, egymással szabálytalanul
párhuzamos, hosszú épületbõl állt, ahogy az
1890-ben kiadott Berger-féle térképen jól
megfigyelhetõ.

A Vasfürdõ létesítésének hiteles krónikása
1885-ben K. Nagy Sándor ügyvéd, helytörté-
neti író volt, aki egy ideig e fürdõ területén levõ
udvari háznak az emeletén tartott fenn ügyvédi
irodát. Leírása szerint: „A Vasfürdõ a város leg-
elsõ s legjobban berendezett kád- és gõzfürdõ-
je, melyet nemcsak kényelmessége és tisztasá-
ga tesz oly kedvelté, hanem vize is. Régebben
kitûnõ ásványvíz volt ez. Ahol most ez a terje-
delmes épület emelkedik, 1847-ben még egy
rossz ház s egy elhagyott pálinkaház volt s ezek
mellett apró házak. A rossz házat a pálinkaház-
zal együtt az akkor már kitûnõ tudós hírben ál-
ló Leitner József francia nyelvmester (aki 1870-
tõl Triesztben élt) megvevén, a lakóházat felépí-
tette, a pálinkaházat felszereltette, de
mivel kútja nem adott elég vizet, azt lej-
jebb ásatta, s rézszivattyúval látta el.

Volt egyszer egy Vasfürdõ
Nem sokan tudják ma már, hogy jó száz
éve Nagyváradon az Úri (ma Roman
Ciorogariu) utca közepe felé létezett egy
igen közkedvelt Vasfürdõ. Ma már hiába is
keresnénk, rég lebontották. Helyébe
lakóházak épültek.

A kereskedelmi
és iparkamara
székháza áll ma
az egykori Vasfürdõ
helyének
közelében
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Egy este friss vizet vitetett volna be
Leitner, de midõn ivott belõle, azt oly
ércízûnek és -szagúnak találta, hogy

nem tudta meginni. Akkor ismét hozatott, de
bármint ki volt húzva a csõbõl a víz, az mégis
oly ércízû és -szagú volt. […] Azonnal vegyta-
ni kísérletet tett a vízzel, s azt látta, hogy egy
csepp tannin (csersav) a vizet feketére, a cyan
pedig kékre festi. Másnap reggel a vízzel és
kémszerekkel együtt felkereste a nagytudomá-
nyú dr. Grósz Frigyest is, aki aztán szintén úgy
találta, hogy a gyár vize kitûnõ gazdag jód- és
vastartalommal bír s nagyon megérdemli,
hogy gyógyfürdõ állíttassék reá. Így jött létre a
Vasfürdõ, elõbb csak egy, azután 4 szobával,
késõbb, midõn a közönség tapasztalva a víz
jótékony hatását, folytonos ostrom alatt tar-
totta a fürdõt, épültek a többi szobák…” (K.
Nagy Sándor: Bihar-ország. Utirajzok Máso-
dik kötet. Nagyvárad, 1885. 66–67. p.)

Tengeri fürdõ és hidegzuhany

Ezek után kövessük a Vasfürdõ fejlõdését,
ahogy arról a korabeli Nagyvárad napilap
rendre beszámolt. Az egyik talán legrégibb –
1873. augusztus 26-i – cikk szerint: „A rész-
rehajlatlan igazság mellett lehetetlen tagadni,
hogy a Vasfürdõ városunknak legjobban be-
rendezett, legtisztább és legszebb fürdõintéze-
te. Bizonyítja ezt maga a mindennapi tapasz-
talás, mivel ezt látogatja városunk legelegán-
sabb közönsége. Annyival csodálatosabbnak
látszik, hogy ezt a szükséges és hasznos közin-
tézetet teljesen ignorálni akarják az utcakikö-
vezés alkalmával éppen úgy, mint most a gáz-
vezeték alkalmával. Ugyanis midõn az utcák
kikövezésétõl volt szó, többen kérvényt nyúj-
tottak be a városi tanácshoz, hogy az Úri ut-
cának legalább egyik oldalán vigyék végig a
gyalogjárdát, egészen a Vasfürdõig, de a kér-
vény egyszerûen csak félre tétetett. Most a
gázcsövek lerakása alkalmával meglepetve ta-
pasztaljuk, hogy még apróbb zugutcákon vé-
gigvezetik a gázt, addig az Úri utcán csak a
Nagy Füzes [ma Szigligeti] utcáig akarnak ve-
zetni; tehát sem az Úri utcán, sem a Szent Já-
nos [ma Ady Endre] utcán nem szándékoznak
azt végig vezetni; pedig naponként száz meg
száz ember jár erre. […] Vezessük a gázt leg-
alább az egyik utcán egészen a Vasfürdõig…”.

Vélhetõen a kérés meghallgatásra talált, de a
témára nem tértek vissza az újságban.

A bérlõ szerette volna fokozni a Vasfürdõ
hírnevét, ezért elhatározta: „Tengeri fürdõ lesz
kapható nemsokára a Vasfürdõben, melynek
derék tulajdonosa már több mint két év óta ta-
nulmányozza Triesztben a tengeri fürdõ cso-
dásan gyógyító hatását. Nemrégen városunk-
ban igyekezett kitudni a tekintélyesebb orvo-
sok véleményét, kik lelkesülve fogadták a ten-
geri fürdõ készítésének eszméjét itt városunk-
ban – s most a derék tulajdonos ismét Trieszt-
ben tartózkodik a tengeri fürdõhöz szükséges
alkatrészek beszerzése végett. Óhajtva várjuk
a szenvedõ emberiség nevében az üdvös esz-
me létesítését.”

Az elõbbi cikk 1874. október 27-én jelent
meg a Nagyvárad napilapban, de csak 1875.
január 30-án lett folytatása: „A tengeri fürdõ
készítéséhez szükséges anyagok már meg van-
nak rendelve Triesztbõl a Vasfürdõ bérlõje ál-
tal, s talán a napokban meg is érkeznek. Kí-
váncsian várjuk, milyen lesz az.” A következõ
hónap végén aztán már azt írhatta a lap,
hogy: „Tengeri fürdõ kapható a Vasfürdõben,
melyhez az anyagot Triszten keresztül egyene-
sen Piranoból, egyik legkedveltebb tengerfür-
dõbõl szállítják…”

Nagy reményt fûztek a „tengeri fürdõhöz”,
de áprilisban már csak kevesen vették igénybe
a drágának számító 1 forint miatt. Utána már
több szó nem is esett errõl az újításról. Mással
próbálkoztak. „A Vasfürdõben tetemes újítá-
sokat kezdtek, a gõzfürdõ egészen újonnan
lesz berendezve, és a sokak által óhajtott tü-
körfürdõ [nagy vízfelszínû medencefürdõ] már
a napokban készen lesz, mégpedig oly tágas,
hogy 12-15 egyén kényelmesen elfér benne”
– adta hírül az újság 1875. április 18-i száma.

Az újítások sora folytatódott. A Szabadság
napilap szerint: „Hidegzuhany fürdõ kapható
a Vasfürdõben férfiak számára délelõtt min-
den napon, délután pedig kedden, csütörtö-
kön, szombaton és vasárnap – ugyancsak ott
augusztus hó elsejétõl kezdve nõi gõz- és zu-
hanyfürdõ hetenként csak háromszor, ú. m.
hétfõn, szerdán, pénteken délután kapható.”
(1877. július 29.)

Néhány év elteltével fõjavítás miatt hosz-
szabb ideig zárva volt a váradiak kedvenc für-
dõje, mígnem 1884. július 25-én az alábbi hír-
adás jelenhetett meg a Nagyváradban: „Hol-
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nap nyílik meg a Vasfürdõben a gõzfürdõ,
mely egy egészen új kazán beállításával és a
fürdõben tett javítások miatt néhány hétig szü-
netelt. Valóban kellemesen hat a helybeli für-
dõ a közönségre, mely megszokta már váro-
sunk ezen legrégibb, legtisztább, legkényelme-
sebb és legolcsóbb fürdõintézetet télen és nyá-
ron egyformán használni...”.

Öngyilkosságok helyszíne

K. Nagy Sándor útikönyve szerint 1885-
ben a Vasfürdõnek 18 szép fürdõszobája volt,
„pompás porcellán kádakkal s fejzuhannyal,
székekkel, diványokkal, asztalokkal és tükrök-
kel felszerelve. Ezen kívül van még ugyanitt
kényelmesen berendezett zuhany- és gõzfür-
dõ, mely most is legkedveltebb helye a város
és vidéke úri közönségének, mire tisztasága, a
benne uralkodó rend és pontos kiszolgálat mi-
att valóban érdemes is. A fürdõ udvara pom-
pás virágos kertté van átalakítva, melynek ko-
ra tavasztól késõ õszig viruló százféle virága
kellemes hatást tesz a látogatóra; ezenkívül
van egy kellemes sétakert, sûrû lombok által
beárnyékolva. Egyszóval a Vasfürdõ a kor igé-
nyeinek minden tekintetben megfelel.” (K.
Nagy Sándor: Bihar-ország. Utirajzok Máso-
dik kötet. Nagyvárad, 1885. 67. p.)

Egy teljes évtizeden keresztül egy árva sort
sem írtak a Vasfürdõrõl a korabeli lapok. Ta-
lán az történhetett, hogy minden olyan jól
ment, hogy semmi kritika sem érhette a für-
dõt, és az újságírók már akkor sem fárasztot-
ták magukat, ha jót kellett írni. Szenzáció kel-
lett, szenzációra vártak az olvasók! Hogy ez
nem alaptalan feltételezés, bizonyítja, hogy
1904. szeptember 24-én a Nagyváradi Nap-
lóban ismét hír lett a Vasfürdõ. Hogy miért?
Mert valaki öngyilkos lett ott. Fõbe lõtte
magát…

Négy év elteltével egy hasonló eset miatt je-
lent meg egy újabb cikk az egyik napilapban:
„Egy fiatalember tegnap a Vasfürdõ egyik ka-
binjában szerelmi bánatában fõbe lõtte magát
és meghalt.” (Nagyváradi Napló, 1908. feb-
ruár 28.)

Azt követõen, hogy 1892-ben id. Rima-
nóczy Kálmán megnyitotta a korszerû gõz- és
kádfürdõjét, a Vasfürdõ továbbra is keresett
volt. Még a világháború alatt is mûködött.
(Nagyváradi Napló, 1915. augusztus 20.) A
húszas években úgyszintén használták, bizo-
nyítja ezt az egyik városi címtár, de 1943-ban
már nem létezett, hiszen nem írt róla Papp
Lajos a közismert városismertetõjében. Hogy
mikor szûnt meg? Errõl egyelõre még nem si-
került hiteles információra akadnunk.

| Péter I. Zoltán

Az 1890-ben
kiadott Berger-féle
térkép részlete
a Vasfürdõ
környékével
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– Többször is megcsodáltam már a házát.
Mi a története?

– Dédnagyapám építette. Három éven ke-
resztül hordta össze az építõanyagot, hogy a ne-
gyedik évben hozzáfogjon az építkezéshez. Az
elsõ költségvetést 1913-ban készítette Kecs-
keméthy Ferencz kõmíves mester, de a háború
közbeszólt. A legjobb mestereket igyekezett
megfogadni, így érkezett a kõmûves Berettyóúj-
faluból, az épületasztalos pedig Füzesgyarmat-
ról. Gazdálkodó parasztemberek voltak az õse-
im, de nyitottak minden újra. A családi emléke-
zet szerint nagyapámnak volt legelõször fényké-
pezõgépe a faluban. A régi, szabad kéményes
ház új tetõt kapott, ehhez illeszkedett az új rész.
Tégla alappal készült a nyolcvan centi vastagsá-
gú vályogfal. Nincs pincéje, mert külön mellék-
épületet emeltek, amelyben három szint volt.
Úgy tartották az öregek, ha alul, a pincében van
tíz hektó bor, középen, a kamrában száz mázsa
termés, és fent, a padláson egy mázsa aszalt
gyümölcs, gond nélkül nekivághatnak a télnek.
Benne van ebben a házban az egész huszadik
század minden öröme, bánata. Sokat idõt töltöt-
tem itt, mert ebbõl a házból különös melegség
áradt. Nagymamám a szalkai kertészetbõl hoza-
tott nem mindennapi rózsákat. Ha lehunyom a
szemem, most is fel tudom idézni egyiknek-má-
siknak az illatát. Amikor felhagytak a gazdálko-
dással, a kamrában kötött ki nagyapám könyv-
tára. Az lett az én igazi birodalmam. A mesék,
lexikonok mellett már általános iskolás korom-
ban szívesen forgattam a mezõgazdasági szak-
könyveket is. Nagyapa 1976-ban halt meg,
nagymama 1992-ben. Édesapám és a húga

örökölte a házat. Felvetettem, hogy megváltom
az örökrészt, ha a benne lévõ könyvek, iratok
ott maradnak. Megegyeztünk. Tartoztam ennyi-
vel a nagyszüleimnek.

– Még meg sem melegedett itthon a téesz-
ben a friss agrármérnöki végzettségével, már-
is Angliában találta magát a Gedney farmon,
Shoutfleetben.

– A Magyar Mezõgazdaság címû lapban je-
lent meg egy felhívás kilencvenben. Jelentkez-
tem. Tízen vágtunk neki a nyelvi meghallgatás-
nak, hárman maradtunk. Azt hitték, a magam-
fajta mindenhez ért, ezért gyakran igen nagy
próbatétel elé állítottak. Felültettek egy ötven-
éves traktorra, azzal úgy-ahogy elboldogultam,
de aztán megkérdezték, van-e jogosítványom?
Van, feleltem büszkén, hisz’ jó apám Wartburg-
ját már volt szerencsém vezetni. Erre kaptam
egy kamiont, hogy vigyem el az árut London
külvárosába. Sikerült kettes fokozatban eljut-
nom a hûtõházig, ahol az elsõ három raklap le-

Hamvastól a kerékkötõig
Beszélgetés egy régiség- és irodalomkedvelõ agrármérnökkel

Ha valaki tartalmas beszélgetésre vágyik
Nagyrábén, e 2200 lelkes hajdú-bihari
faluban, menjen el a pálinkafõzdébe.
A tulajdonos VÁNYAI GUSZTÁV
agrármérnök, aki végzettsége szerint
állattenyésztõ technikus, mérlegképes
könyvelõ, desztilláltszeszesital-gyártó,
jövedéki ügyintézõ is. Négy kontinenst
bejárt, de a nagyszülõi házban van otthon.

Ványai Gusztáv
az öreg ház elsõ

költségvetését
böngészi
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borult, mert addig még targoncát sem vezettem,
de aztán belejöttem. Kezeltem öntözõberende-
zéseket is, de egyszer mégis meghátráltam. A
szomszéd farmer felajánlotta, hogy a repülõgé-
pével mehetek egy kört, erre azért nem mertem
vállalkozni. Késõbb én szállítottam – emeletes
busszal – az indiai vendégmunkásokat. Jó kap-
csolat alakult ki köztünk. Az indiai kultúra mel-
lett részese lehettem az angolok társadalmi éle-
tének: hívtak esküvõre, és részt vettem néhány
partin is. Kétszer nyolc hónapot töltöttem kint.
Az elsõ héten kapott fizetésem négyszerese volt
az otthoni havi béremnek. A farmer családtag-
ként kezelt. Marasztaltak, és csábító volt a ma-
gas jövedelem, de mégis úgy éreztem, haza kell
térnem. Hiába értettem már majd’ minden szót,
összességében egy-egy történet lényegét még-
sem tudtam felfogni, ahhoz ott kellett volna
születnem… A másik, ami zavart, hogy tudtam,
nagy változások zajlanak itthon, és ennek én is
szerettem volna részese lenni. Vettem lakást, el-
indítottam a vállalkozást; 13,4 hektár volt az el-
sõ földterület, amelyet megvettem a szülõfalum-
ban. Tizenöt birkát tartottam ’95-ben, most öt-
száz van. Közben tanácsadóként dolgoztam egy
vállalkozásfejlesztési alapítványnál. Továbbkép-
zésen vettünk részt Lengyelországban, Olaszor-
szágban, Csehországban. Aztán eljutottam
Amerikába is. Washington, Denver, Portland
volt a célállomás. Minden városban várt valaki,
vagy volt egy telefonszám, amit fel kellet hív-
nom. Mint a filmeken. Rengeteg amerikai em-
berrel találkoztam, de közelebb állt hozzám Eu-
rópa. Sokkal emberléptékûbb. Nekem ez a vé-
geláthatatlan, korlát nélküli világ „nem jött be”.

– Miért adta fel ezt a nem mindennapi ál-
lást?

– Az alapítvány az amerikai kongresszus tá-
mogatásával mûködött, és elzárultak a „csa-
pok”. Ezt követõen az Agrártudományi Egyete-
men taníthattam üzemgazdaságot, amit szeret-
tem, de a bérem a bejárásomat sem fedezte. En-
nek ellenére szerettem csinálni, mert úgy érez-
tem, a hallgatók megbecsülik a munkámat. Az
egyetemen töltött éveket ismét utazások színesí-
tették. Három pályázat, három felejthetetlen ta-
nulmányút: Új-Zéland, Norvégia, Mongólia…

– Melyik volt
a legemlékeze-
tesebb?

– Azt mon-
dom erre: szõlõ,
barack, dinnye…
Melyik a jobb?
Nem összeha-
sonlítható. Új-Zé-
landot a táj miatt

szerettem, de Mongólia kultúrája, története fo-
gott meg a legjobban, és a tudásával Norvégia
nyûgözött le leginkább. A munkáltatóm a Phd.
megszerzését erõltette, de én a filozófia elvégzé-
sét tartottam fontosabbnak. Nem nézték jó
szemmel. Ki is rúgtak. Rosszat nem tettek vele,
mert jól érzem magam a falumban.

– A Fegyver udvar épületeiben, múzeumi
igénnyel alakított ki kiállítóhelyet. Mikor
kezdõdött ez a szenvedélye?

– Gazdálkodom és két pálinkafõzdét üzemel-
tetek: egyet itt, egyet Földesen. 2005-ben az
egyik fõzõ nem tudott fizetni, és a tartozás fejé-
ben elfogadtam azt a régi szecskavágót, amit fel-
ajánlott. Ez volt az elsõ tárgy a Mezõgazdasági
Gép- és Eszközgyûjteményben. Aztán eszembe
jutott, hogy nagyapámnak volt egy gépárjegyzé-
ke az 1910-es évekbõl, amely majdnem a tûz
martaléka lett. Ez a kis brosúra lett a lassú épít-
kezés vezérfonala. Most már közel ezer tárgyat
találhat itt az érdeklõdõ. A legjobban a kis érde-
kességek vonzanak, mint a juhrüh-zsírtartó vagy
a szarvhajlító fa, de nagyon szeretem a minden
„extrával” felszerelt szekeret is, amelyen olyan
különlegességek vannak, mint a csikóbetanító
húzófa, a kerékkötõ, a szekéremelõ vagy az
ekhó.

– Nem minden nap tapasztalja az ember,
hogy a régi tárgyak és a gazdálkodás mellett
Hamvas Béláról is lehet egy pálinkafõzdében
beszélgetni!

– Amikor a nõvérem a magyar szakot végez-
te, a kezembe akadt egy háromoldalas, sûrûn gé-
pelt papír a kötelezõ irodalomról, azt örömmel
olvastam végig én is. Szerb Antal, Füst Milán és
Csáth Géza fogott meg a legjobban, Hamvas Bé-
lát pedig azért élvezem igazán, mert egy kicsit
visszaköszönnek az írásaiban a filozófiáról tanul-
tak. Azon vagyok, hogy a vállalkozás minden kis
részecskéje kiválóan mûködjön. Örülök, hogy a
fiam partner a régi tárgyak gyûjtésében, restau-
rálásában. Õt elsõsorban a világháborús relikviák
érdeklik, segítem, ahogy tudom, és õ is segít. Azt
szeretném a gyerekeimbe sulykolni, hogy úgy él-
jenek, hogy túlnõjenek az apjukon.

Kocsis Csaba

Böszörményi
Zoltán íróval,
az Irodalmi Jelen
fõszerkesztõjével
a fõzdében

Régi tárgyak közt
Kukorelly Endre

íróval
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– Létavértes meghatározó településnek
számít a Hajdú-Bihar megyei kistérségben,
az ingatlanok értéke is ezt bizonyítja, ami
többszöröse a környezõ falvakéhoz képest.
Hány lakosa van jelenleg a kisvárosnak?

– Valamivel többen, mint 7300-an lakják
városunkat, némi hullámzás mindig érzékelhe-
tõ a betelepülõk, illetve az elvándorlók számá-
tól függõen. Létavértes mezõgazdasági jellegû
város, mivel itt jó minõségû és változatos a
termõföld. Az északi rész homokos, ligetes, ez
kiválóan alkalmasnak bizonyult szõlõskertek
kialakítására. A déli területek pedig kimagasló-
an jó minõségû szántók. Hogy mit termelnek
a gazdák, azt leginkább a piac határozza meg.
Az egyik ilyen vezetõ portékánk a torma, de
emellett zöldségféléket, burgonyát is nagy
mennyiségben termesztünk. Ha már adott a
zöldség, akkor akadt feldolgozó is: helyi sava-
nyító üzem mûködik nálunk. De a tormánál

maradva, átlagosan 1–3 hektáron termesztik
a gazdák, de 15 hektáros tormagazdaságok is
vannak. Én magam is foglalkozom tormával,
bár már alig éri meg, 80–100 forintot fizetnek
érte kilogrammonként. Csak hogy érzékeltes-
sem, volt olyan kimagasló éve a tormának,
amikor 500–600 forintot is lepengettek kiló-
jáért. A realitás talaján maradva, 300 forint ki-
logrammonkénti ár már elfogadható lenne. A
tormán kívül a pritamin- és az almapaprika
számít nagyban termesztett zöldségnek, emel-
lett a kukoricatermesztés is jelentõs.

– A mezõgazdaság mint fõfoglalkozás
mellett milyen munkalehetõségük van az it-
tenieknek?

– Van egy ötvennél több személyt foglalkoz-
tató vágóhíd a városban, ahol nemcsak elõké-
szítik a húst, hanem különbözõ felvágottakat,
füstölt árut elõállítanak. Ezek a termékek na-
gyobb városokban is fellelhetõek, például a
budapesti nagy vásárcsarnokba is szállítanak
innen. Emellett mûködik egy építõipari üzem,
amelyben osztrák technológia alkalmazásával
elõre gyártott, nagyon jól szigetelõ falakat állí-
tanak elõ. Vannak még kisebb zöldségsavanyí-
tók, két pékség. Ami hiányosság, hogy tejfel-
dolgozás nincs Létavértesen, a jószágtartók
máshol értékesítik a tejet.

Létavértés,
a kistérségi fõváros

MENYHÁRT KÁROLY második mandátumát
tölti Létavértes polgármesteri székében.
Nõs, két gyermek édesapja, felesége
pedagógus. Különbözõ beosztásokban
bizonyított már, többek között volt már
aljegyzõ, jegyzõ, mielõtt a település elsõ
emberévé avanzsált.

Menyhárt Károly
tapasztalt

önkormányzati
tisztségviselõ

Tiszta, rendezett
a központ
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– Elsõ benyomásra, legalábbis a városköz-
pont, ápolt gondozott környezetet mutat.
Mit tud elmondani a közintézmények álla-
potáról?

– 2004-ben épült fel az új nyolcosztályos is-
kola, amihez modern tornacsarnok és tan-
uszoda is társul, valamint egy kis tájház, ami-
ben az iskolai könyvtár mûködik. Ez a létesít-
ménykomplexum nem kevesebb, mint 4800
négyzetméter kiterjedésû. Megépült a 2000
négyzetméteres óvoda is, ami 300 gyermek
befogadására alkalmas. Utóbbit 2009-ben ad-
ták át. Fontos megvalósítás a kistérségi járó-
beteg-szakrendelõ beindítása, ahol több mint
húsz orvos dolgozik. Fizioterápiás kezelést is
kaphatnak itt a páciensek. A sportéletre sem
lehet panaszunk, MB 3-as csapata van a vá-
rosnak. Nemrég fejezõdött be a sportcsarnok-
ban az amatõr kispályás labdarúgó-bajnokság,
ami karácsonykor startolt. Ezen már határon
túli focisták is részt vesznek, az elmúlt évben
Csokaly csapata kiemelkedõen jól teljesített.

– A labdarúgás révén már elkezdõdött
egyfajta határon átnyúló kapcsolatépítés.
Van-e egyéb ilyen jellegû eredményük?

– Igen, kiépült egy testvér-települési rend-
szerünk, amihez Székelyhídon kívül egy-egy
olasz, német és belga város tartozik. Rendsze-
res közöttünk a kapcsolattartás, eljárunk egy-
más rendezvényeire, illetve rotációs alapon
évente egyszer összegyûlünk valamelyikünk-
nél. Az idén Székelyhíd lesz a soros házigazda,
megbeszéljük a közös programterveket, a di-
áklátogatások menetét és egyebeket.

– Beszélt az oktatási intézményekrõl, de
mit tud mondani az infrastruktúra különbö-
zõ szegmenseirõl? Az utak állapotára, a víz-
ellátásra gondolok elsõsorban.

– Ezen a téren nincsenek különösebb gond-
jaink, az utak 96 százaléka aszfaltozott, min-
den utcában víz, villany, gáz, telefon bevezet-
ve. A szennyvízhálózat 13,5 kilométerre tehe-
tõ, ez az összutcahossz egyharmadát teszi ki.

A közeljövõben az egész városban kiépítjük a
szennyvízelvezetõ rendszert. Tervezzük a
geotermális energia hasznosítását is.

– Milyen káros vagy kedvezõ hatással volt
önökre a határátkelõ megnyitása?

– Ez elsõsorban a rokoni szálak ápolásában
jelentett sokat, emellett helyi kereskedõk is
örömmel fogadták, hisz sokan átjárnak vásá-
rolni hozzánk. Az évek során mintegy hetven
határon túli család vásárolt házat nálunk, de
olyan is akad, aki naponta áthordja gyermekét
az itteni óvodába, iskolába. Eddig 4600 hatá-
ron túli tette le nálunk az állampolgársági es-
küt, de olyanok is vannak, akik itt kötöttek há-
zasságot.

– A kulturális életrõl, a hagyományõrzés-
rõl még nem ejtettünk szót…

– Épített örökségünk egyik büszkesége a ví-
zi vágóhíd. Ebbõl kettõ van csupán az ország-
ban. Ápoljuk az Irinyiek emlékét, ez összeköt
bennünket Albissal. A vértesi református egy-
ház gazdag néprajzi kiállítással büszkélkedhet.
A szõlõ- és borkultúrát egy szõlõskerti tájház
révén elevenítettük fel. A hajdan közel hétszáz
hektárnyi szõlõültetvény ma már a harmadára
zsugorodott, de akadnak még olyan fiatalok,
akik igyekeznek az elõdök mesterségét to-
vábbvinni. Népdalköre is van városunknak,
gyermektánccsoportok is alakultak. Városna-
pokat szervezünk, máléfesztivált tartunk, kéz-
mûveseink számára kiállítási lehetõséget bizto-
sítunk az Érmelléki Expón. Így élünk Léta-
vértesen.

| D. Mészáros Elek

A kisvárosnak
tornacsarnoka

és tanuszodája is
van
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Ügyes kezû, leleményes emberek lakták
Bojtot, a természet adta nádat, gyékényt a
maguk hasznára fordították. Ehhez Nagyvárad
jó felvevõ piacnak számított, ott értékesítették
a gyékénybõl készült használati tárgyak színe-
javát. A pénzbõl többnyire petróleumot és sót
vásároltak. A kézmûveskedés, a régi hagyo-
mány ápolása az utóbbi évtizedekben ismét
lendületet vett. Az átkosban sem tûnt el telje-
sen, volt idõszak, amikor a termelõszövetkezet
foglalkoztatta az ügyes kezû asszonyokat, a ré-
giek mesterségét még értõket – avat be a múlt
történéseibe Fekete Sándorné Margitka, aki-
vel az elõre megbeszélt idõpontban a galamb-
dúcos tájháznál „randevúzunk”.

A bõ százesztendõs középgazda portát szé-
pen rendbe tették, az Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Program keretében közel 110 ezer
eurót kaptak a munkálatokra. A még romos
portáról készült fényképeket nézegetve lehet
csak felmérni igazán, mekkora szakértelmet

igénylõ munkát végeztek. Igyekeztek mindent
a korabeli állapotra visszaállítani, ebben nagy
segítségükre volt Pataky Emõke mûemlékvé-
delmi szakmérnök, aki a környéken már vég-
zett tárgyi emlékekre vonatkozó felmérése-
ket – magyarázza mindezt Németh Mariann
mûvelõdésszervezõ, a Bojtért Egyesület elnö-
ke. Az ingatlanvásárláskor már nem volt meg,
de visszaépítették a búbos kemencét is, és
megvannak a parasztházhoz járó melléképüle-
tek, így a nyári konyha is. Néhány baromfit is
beköltöztettek az ólba, és benépesítették a ga-
lambdúcot is. A jószágok gondozását Margit-
ka férje vállalta magára.

Vendéglátóimnak kézenfekvõ volt, ha már
adott a tájház, akkor ne álljon ott üresen. Ezért
feltoborozták a gyékényhez még értõ helybéli-
eket, és megalakították a kézmûves kört. Tag-
létszámuk immár megduplázódott az indulás
óta; legjobban annak örülnek, hogy a húsz fõs
csoportban már ott vannak a fiatalok is. He-
tente egy alkalommal gyûlnek össze szõni-fon-
ni, ilyenkor pletykálkodni szigorúan tilos, régi
történeteket, anekdotákat mesélni viszont szin-
te kötelezõ – jegyzi meg Németh Mariann.

Ma már nemcsak használati eszközöket, de
dísztárgyakat, játékokat is készítenek. Míg ré-
gen igen népszerû volt a hentesszatyor, amivel
Nagyváradtól egészen hazáig vitték a mészár-
székben vásároltakat anélkül, hogy az úton a
légy megköphette volna, addig manapság
Jancsi és Juliska gyékénypáros a „menõ”.

Fekete Sándorné fiatal kora óta jó ismerõje
a kézmûvesség eme válfajának. Annak ellené-
re, hogy a szocialista mezõgazdaság „hatásá-
ra” az egykor több száz hektáros mocsárvilág
mára jobbára már csak az emlékezetben él, de
azért a természet mindmáig visszaköveteli jus-

Múltmentõk Bojton
A magyarországi Bojt mintegy húsz
kilométerre fekszik Nagyváradtól. Trianon
elõtt jóval rövidebb volt az oda-vissza, de
ma már sorompó zárja le a Bihar megyei
Nagyszántón át Váradra vezetõ utat.
A bojtiak hajdanán oda jártak ügyes-bajos
dolgaikat intézni, portékáikkal piacolni,
ezer szál fûzte õket a bihari
megyeszékhelyhez.

A bojti tájház

Fekete Sándorné ismeri a gyékényfonás csínját-bínját
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sát. Nád bújik elõ a barázdák szélein, mélyebb
területeken fogan a gyékény.

Amint megtudom, a gyékényszedés ideális
hónapja az augusztus, amikor már érni kezd a
vízinövény. A használhatatlan végeit levágják,
a hasznos részt kévébe kötik, esõtõl védve szá-
rítják. Két-három hét száradás után padlásra
kerül, ahonnan még évek múltán is hasznos
alapanyagként lehet felhasználni. Használat
elõtt részeire szedik, a felsõ három levelet le-
fejtik, többnyire a kemencébe begyújtásához
használták. Aztán következnek az értékes le-
velek, mígnem elérnek a növény „võgyéig”,
ahonnan tovább már nem bontható. Ekkor el
kell dönteni, hogy mit is akarunk készíteni, és
már lehet is hosszméretre vágni. Ahhoz, hogy
korra reggel kezdõdhessen a munka, már este
vízbe kell áztatni a gyékényt, így válik tenyér-
cirógatóan hajlékonnyá.

A gyékényezésen kívül jóval sokrétûbb fel-
adatokat is felvállaltak Bojton. Nyaranta átla-
gosan 20–30 gyermekcsoportot fogadnak a
tájháznál. Ezek az alkalmak nem puszta bá-

mészkodásból, a régi használati tárgyakra való
rácsodálkozásból állnak, hanem a gyakorlat-
ban is megismerkednek a fiatalok a régmúlt
idõk mindennapjaival. Ilyenkor elõkerül a régi
fateknõ, és a városi kisasszonyok kipróbálhat-
ják, milyen is volt hajdanán a heti nagymosás.
Ha már nagyanyáink mosástechnikáját próbál-
gatják, akkor illik, hogy házilag készített szap-
pannal mossanak. Az üstökben fortyogó szap-
pannak való ritka látványosság, a hagyomá-
nyok megismerése maradandó sikerélménnyel
társul – bizonygatja Margitka.

A népi játékok is elõkerülnek a látogatások
során: gólyaláb, mocsárjáró, diótörõ stb., a pa-
rittyát értelemszerûen a fiúk kedvelik legin-
kább. A portához tartozó kertet minden évben
megmûvelik, a gyerekek kipróbálhatják a
gyomlálás, kapálás tudományát is. Ez roppant
érdekli õket, hisz sokan közülük azt sem tud-
ják, milyen a paradicsom- vagy paprikapalán-
ta. Egy budapesti fiatal teljesen jóhiszemûen
rákérdezett, hogy tarhonyát nem termelnek-e?

Ezen felül a roma lakosságot is igyekeznek
megtanítani olyan megélhetési hagyományok-
ra, mint a kompótkészítés, lekvárfõzés, sava-
nyúság-eltevés – sorolja a mûvelõdésszervezõ.
Cserébe a magyarokat seprûkötésre okítják a
romák.

| D. Mészáros Elek

Németh 
Mariann
mûvelõdés-
szervezõ

Falusi viseletben
a tájház „lakói”

Jancsi 
és Juliska –
gyékénybõl
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H
iába sütött aznap reggel hétág-
ra a nap, és hiába sertepertél-
tek már nyitás elõtt szomjas
atyafiak az Aranysárkány kü-
szöbén, Puszi úr gondolatai

egészen másfelé kalandoztak. Keze szórako-
zottan törölgette ragyogóra a poharakat, és
bár fényesen kacsintott felé a sörcsap rézfo-
gantyúja édes malátaillatot eregetve maga kö-
rül, õ gondjaiba mélyedve akkor sem eszmélt,
amikor régen látott cimborája, Kornweis úr
telepedett le a pulthoz.

Kornweis úr testvérbátyja temetkezési vál-
lalkozó volt, õ maga régebben képkeretezõ kis
mûhelyébõl tartotta fenn magát, lévén aggle-
gény, és talán ennek is köszönhette, hogy a
háborúban, idejében hírét véve a másvallásúa-
kat fenyegetõ vésznek, sikerült meghúznia
magát a házvezetõnõje padlásán kialakított
kamrácskában s egyben túlélnie azt, ami báty-
ját és egész családját elpusztította.

Kis idõbe került, mire a háború után
Kornweis úr megszokta és kénytelen-kelletlen
elfogadta az új rendszer diktálta feltételeket. Ti-
éd az ország, magadnak építed – harsogták
vérvörös betûk a plakátokon, csak éppen
Kornweis úrnak nem adatott több lehetõség,
hogy építsen bármit is, mert kis boltját, amiben
olyan otthonosan keveredett a terpentin, a lak-
kok és a macskahúgy szaga, az elsõk között ál-
lamosították. Egészen véletlenül Nagy elvtárs-
nõ, a helyi pártszervezet oszlopos tagjának a
felesége látott benne fantáziát, és hozzácsapva
a szomszédos kis kalapboltot, megnyitották a
fodrászszövetkezet egyes számú üzletét. Nagy
elvtárs felesége a háború elõtt hajmosó kislány
volt, szakmabeli tehát, ezért gyorsan megtették
a fodrászszövetkezet elnökének.

Kornweis úr egzisztencia nélkül maradt,
mint oly sokan akkoriban, de minek vannak a
jó barátok, ha nem azért, hogy ilyenkor segít-
senek egymáson, nem igaz? Így történt, hogy
Kornweis új karriert építhetett mint a helyi fa-
telep raktárosa, s ebbe a pozícióba nem más
segítette, mint Puszi úr, kinek segítõkészsége a
háború alatt és után közismert volt.

Õ bújtatta annak idején a kocsma padlásán
Szedlacsek Pepit, aki a nyilas pártház minde-

nese volt és Salamon urat, akit õrült eszmék
késztettek bujdosásra. Az aranyszívû Hankó
Malvina, a söntés tündére bõkezûen gondos-
kodott az urak kényelmérõl, s kényeztetésé-
nek meg is volt az eredménye, mert miután
Szedlacsek úr nyugatra szökött, Salamon úr
meg Palesztinába, Hankó Malvina egy kisfiú-
nak meg egy kislánynak adott életet, ám õ
maga sajnálatos módon nem élte túl az ikrek
világra jöttét.

Az árvákat Puszi úr nevelte nagy-nagy sze-
retetben, s most éppen azon törte szegény fe-
jét, miként lehetne megkereszteltetni Julcsikát
és Karcsikát ezekben a hívõ ember számára
igazán nem könnyû idõkben, amikor nem
hogy keresztszülõt lehetetlenség találni, ha-
nem a pap is ódzkodik a szentségek kiszolgál-
tatásától. Szerencsére nem mindegyik, mert a
közelben lévõ, Szent Lászlónak szentelt temp-
lom papja, Dászkál tisztelendõ atya elvállalta a
szertartást. Õ volt az, aki a haldokló Hankó
Malvina számára is biztosította az üdvözülést,
feloldozván a szerencsétlen teremtést vélt és
valós bûnei súlya alól, és ugyancsak az õ öreg
házvezetõnõje volt az, aki vállalta, hogy a ki-
csik gondozásába besegít még az elején. Bi-
zony, házhoz járt Nénnyuka jó darabig, mert
Puszi úr fogadalmához híven, amit a haldokló
anya ágyánál tett, egy percre sem engedte el
maga mellõl a kicsiket.

Cseperedtek azok szépen, ám egyik este,
amikor Puszi úr esti imádságra kulcsolta keze-
iket, csak mellbe vágta a gondolat, hisz ezek
az árvák meg sincsenek megkeresztelve! A fel-
szabadulás utáni hónapok zûrzavarában, any-
nyi váratlan és szomorú esemény közepette
egészen megfeledkezett róla! Döbbenete csak
pár percig tartott, azon túl lázasan törte a fe-
jét, mit lehetne tenni a keresztelõ érdekében.

Ahhoz kétség sem férhetett, hogy a gyer-
mekek anyjuk után római katolikus hitben ne-
velkednek, ám a helyzet még annál is kompli-
káltabb volt, semmint gondolta. Óvatosan
körbejárva a város templomait, szomorúan ta-
pasztalta, legtöbb helyen mereven elzárkóz-
nak a kérés teljesítésétõl, volt, hogy a templo-
mot féltette a várható atrocitástól az atya,
volt, aki az életét.

Keresztelõ
az Aranysárkányban
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Dászkál atya rövidlátó szeme azonnal fel-
szikrázott a szemüveg vastag lencséje mögött
a kérés hallatán, és rögvest eszébe jutottak hi-
tének vértanúi és mártírjai. Kihúzva zömök,
pocakos alakját, vastag állát elõrefeszítve szó
nélkül megrázta Puszi úr kezét. Szavak nélkü-
li szövetség köttetett ott, az isten házában.

Csak a kivitelezés, az jelentett hallatlan gon-
dot. Ugyanis az atya kicsiny, ám szívós nyája
körében megjelent a farkas Márton Dávid sze-
mélyében. Zsebtolvajként kezdte a pályafutá-
sát Márton Dávid, ám mire a háború végén ki-
szabadult a börtönbõl, már elõbbre lépett a
ranglétrán, és kasszafúróként debütált. Volna.
Ám valami hiányzott belõle, ami még a kasz-
szafúrás „mesterségbeli” tudásának gyakorlá-
sához is alapvetõen szükséges: az alázat és a
tudás. A tudás még meglett volna, elvégre
minden megtanulható, ám az alázat meg a be-
tyárbecsület végképp hiányzott belõle, ezért
feldobta társát, bízva abban, hogy a rendõr
elvtársak cserébe elnézik kisebb stiklijeit.

Nem így történt, aztán egyik nap ott találta
magát a rendõrkapitány asztalánál, füle, sze-
me égett a pofonoktól, és épp aláírt egy pa-
pírt, amin vállalta, hogy beépülve a klerikális
reakció soraiba, rendszeresen informálja ösz-
szekötõ tisztjét a templomban és a hívek kö-
zött történõ eseményekrõl.

Templomszolga lett Márton Dávid a Szent
László-templomban, s egy idõ múlva már lel-
kesen dézsmálta a misebort meg a perselyt, és
hasonló lelkesedéssel vitte a híreket misérõl,
papról, hívekrõl. Óvatlan volt és önhitt, egy
hónap múlva az egész gyülekezet tudta, áruló
férkõzött soraikba, akit háta mögött csak Jú-
dásnak hívtak. Márton Dávid személye jelen-
tette tehát a legnagyobb gondot Dászkál atya
számára, ám ez is megoldódni látszott.

Egyik este ugyanis, bár szigorúan csak zárás
után, Dászkál atya besurrant az Aranysárkány-
ba, és komoly megbeszélésbe merültek a ra-
gyogóra pucolt sárgaréz pultnál. Csak négyen
voltak, Puszi úr, Dászkál atya, meg a két ke-
resztszülõ, Nénnyuka és Kornweis úr. A petró-
leumlámpa fénye sejtelmes arabeszkeket raj-
zolt a falra, s õk négyen az õskeresztények sö-
tét katakombáit képzelték maguk köré.

A megbeszélést tett követte. Egy vasárnap
kora reggel, még nyitás elõtt Dászkál atya
köpcös kis alakja kopogtatott be az ajtón, az-
tán Nénnyuka érkezett szokatlanul ünnepélyes
öltözetben, angol kiskosztümje naftalintól illa-
tozott, kis fonnyadt nyakán a keményített
csipkegallér alatt szerény gyöngysor bújt meg,
diónyi kontyát teknõcfésû szorította. Majd
Kornweis úr is befutott kissé lihegve, bepárá-
sodott szemüveggel, szokatlanul hosszú felöl-
tõben. Mikor mind együtt voltak, Puszi úr lé-
pett be, nyakán szorosra gombolva az ünnepi
ing, egyik karján a frissen mosdatott, masnis
Julcsika, másik karján, félig nyakába csim-
paszkodva az angyalfürtû Karcsika. Csend
volt. Mint a templomban. Aztán papi ornátu-
sában Dászkál atya lépett elõ, szépen elren-
dezgette megszentelt kellékeit a fényesre pu-
colt pulton, majd kezdetét vette a szertartás a
maga ünnepélyes ritmusában. Kérdések és vá-
laszok keringtek a malátaszagú csendben, s
csak a gyermekek szepegése hallatszott,
amint az atya szentelt vízzel megöntözte fe-
jecskéjüket. Julianna, suttogta Nénnyuka,
majd öreges mozdulattal felcsatolta gyöngyso-
rát a kicsiny nyakra. Károly, dörmögte Korn-
weis úr, és nehézkésen egy aranypénzt dugott
a kisfiú markába. Sok szó nem esett, hullottak
a megszentelt cseppek, és Kornweis úr suttog-
ta a héber áldás szavait.

Odébb egy komlóillattól megittasodott légy
járta mámoros táncát az ablaküvegen.

| Szilágyi Perjési Katalin
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Minden elképzelhetõnél nagyobb sikere volt
a margittai amatõr színjátszók húsz évvel ez-
elõtti, legelsõ farsangi kabaréjának. Táblás ház
elõtt játszhattak, ami más elõadásokon sajnos
nem fordult elõ. Látva a nagy érdeklõdést, úgy
döntöttek, együtt maradnak, és ameddig a kö-
zönség igényli, minden év farsangján bemutat-
nak egy kabarét. Repertoárjukon a kabaréírás
„nagyágyúi” szerepelnek, fõként Nóti Károly
és Rejtõ Jenõ mûvei.

A közönség érdeklõdése nem csökkent, sõt
évrõl évre nõtt. Egyre zsúfoltabb lett a terem
az elõadásokon, ezért úgy döntöttek, két be-
mutatót tartanak Margittán. Ezenkívül renge-
teg vidéki meghívásnak tettek eleget a kör-
nyékbeli településekre, sõt Magyarországra is.
Ma már mindkét elõadáson telt házat produ-
kálnak, és azon gondolkodnak, hogy rátérnek
a rendszeres három elõadásra vagy a nyilvá-
nos fõpróbára.

Mûködtetésüket 2002 õszétõl az akkor
megalakult Horváth János Társaság vette át. A
színjátszók közül többen a társaságnak is alapí-
tó tagjai. A társaság mint jogi személyiség hoz-
zá tudott jutni támogatásokhoz pályázatok
vagy adományok útján. Tevékenységét fõkép-

„A közönség nevelt fel
bennünket”
A Horváth János Társaság (HJT) elnöke,
Szõke Ferenc fogalmazott így a színjátszó
csoport XX. évadjának margittai
premierjén. Maga a csoport 1993 õszén
alakult meg az RMDSZ égisze alatt, elsõ
elõadásuk pedig 1994 farsangján volt.
Ugyanekkor jött létre férfikórus is, mely
késõbb vegyes kórussá alakult, és így
maradt mind a mai napig.

Jelenetek
a jubileumi kabaré
bemutatójából.
Fotók: Pósán Lajos
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pen a kulturális élet fejlesztése jellemzi. Õk ala-
pították meg Margitta elsõ néptánccsoportját,
a Katicákat, „akiknek” oktatását két éven ke-
resztül pályázati forrásból fedezték. Szintén az
õ szárnyaik alatt gyûltek elõször egy csoportba
a margittai fotósok Spektrum néven. Késõbb a
Katicák beolvadtak a nagyobb létszámmal
megalakult Bihari Tulipán néptánccsoportba, a
fotósok pedig Helios néven független csapatot
alapítottak. Az ugródeszka szerepét viszont
mindkettõjüknél a HJT töltötte be.

A társaság ezen kívül az évek során a peda-
gógusokkal együttmûködve szavalóversenye-
ket – Papp Attila, Ady Endre mûveibõl, iste-
nes versekbõl –, mesemondóversenyt, tanul-
mányi emlékversenyt, valamint tanulmányi ki-
rándulásokat – Aradra, Érmindszentre – szer-
vezett. Számtalan nívós könyvbemutatónak
volt és valószínûleg lesz a házigazdája. Kelle-
mes hangulatot ad a városnak az általuk bizto-
sított adventi toronyzene, mely szintén kurió-
zumnak számít, legalábbis hazai szinten. Min-
den évben megrendezik a kórusfesztivált, és
õk is részt vesznek kórustalálkozókon. Ezek-
nek a rendezvényeknek fõ célja a hagyomány-
õrzés. Valamennyi rendezvényük közül azon-
ban a leglátványosabb és a legnagyobb töme-
get vonzó a farsangi kabaré.

Az idén Rejtõ Jenõ két bohózatát (A koro-
natanú, Az erõszakos faragó) mutatták be,
amit a Horváth–Demeter duó zenés politikai
paródiája, Koppányi Zsolt és Földi Éva elõadá-
sában egy Jenõ és Lujza-jelenet, Horváth Sán-
dor viccei, valamint a vegyes kórus operett-

egyvelege egészített ki. Szereplõk: Bódis Ká-
roly, Gecse Ibolya, Földi Éva, Koppányi Zsolt,
Kovács Mihály, Horváth Sándor, dr. Kürti
László, Szebeni Barna, Szegedi Kiss Gyöngyi,
Szõke Anna, Szõke Ferenc. A kórust a felso-
roltakon kívül Batiz Jenõ, Kovács Emma, Ko-
vács László, Kürti Judit, Marosi Judit, Marosi
Zoltán, Moka Béla, Nagy Lajos, Posszert Ist-
ván, Szabó Ilona és Szabó István egészíti ki. A
zenei vezetõ Puskás Miklós volt. Meghívott
vendégként fellépett a Gyöngyvetõk Néptánc-
együttes és a Smile Girls moderntánc-együttes.
Óriási volt a siker, ami azt vetíti elõre, hogy
Margittán még sokáig lesz kabaré.

| Szefi
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T
udom, hogy a címen a magamfaj-
ta begyepesedetteken kívül senki
nem lepõdik meg, senki nem gon-
dolja, hogy egy számtanba oltott
irodalmi hibriddel kísérletezem,

mivel a mai sms- és FB-világban mindenki a
gazdaságos kifejezésmódra törekszik. Magya-
rán: világos, hogy nem egy középcsoportos
ovisnak feltett kérdésrõl, hanem az ÉLETnek,
annak a csupa nagybetûsnek az egyik legna-
gyobb talányáról lenne szó. Arról az örök misz-
tériumról, hogy két ember, egy férfi és egy nõ
kompatibilis-e egymással, csak úgy elsõre, min-
den „elõkezelés” nélkül.

Talán azóta tart ez az összeadási gyakorlat,
amióta Ádámnak feleséget kellett „választania”:
ki tudja, hányszor fordult meg a fejében, hogy
miért nem kapott még egy lehetõséget. A ma-
gunk édeni siralomvölgyében saját kapcsolata-
inkat boncolgatjuk. Tehetjük ezt annál is in-
kább, mert jó száz esztendõvel ezelõtt hirtelen
felpattant lelkünk világának hétpecsétes tömlö-
ce, és azóta külsõ, szakértõi segítséggel vagy
anélkül bárki betekinthet a tudata alá és mögé.
Ha valaki netán félne nekiindulni lelke labirintu-
sának, Ariadné fonalaként ajánlom segítségül
Balázs Béla A kékszakállú herceg vára címû
misztériumjátékát.

„Haj, regõ rejtem / Hová, hová rejtsem /
Hol volt, hol nem: kint-e vagy bent? / Régi me-
se, haj mit jelent / Urak, asszonyságok? // Ím
szólal az ének. / Ti néztek, én nézlek. / Sze-
münk pillás függönye fent: / Hol a színpad:
kint-e vagy bent, / Urak, asszonyságok? // Ke-
serves és boldog / Nevezetes dolgok, / Az világ
kint haddal tele, / De nem abba halunk bele, /
Urak, asszonyságok. // Nézzük egymást, néz-
zük, / Regénket regéljük. / Ki tudhatja, honnan
hozzuk? / Hallgatjuk és csodálkozzuk, / Urak,
asszonyságok.” 

A Regõs prológusával Balázs Béla megte-
remti az alaphangulatot az õsi népköltészeti
mûfajra, a regölésre, másrészt a XX. század ele-
jén – a freudi pszichoanalízis térhódítása nyo-
mán – ismét divatossá lett középkori misztéri-
umra való utalással. Igyekszik félreérthetetlenné
tenni, hogy az alaphelyzet nem egyértelmû:
nem tudni, kint-e avagy bent történik mindaz,
ami majd megtörténik. Vagyis figyelmeztet: le-
het valós történés, lehet képzelgés, de minde-

nekelõtt álom. A magam részérõl egyrészt Ba-
lázs Béla alkotói attitûdjét, másrészt a két fõsze-
replõ egyéniségképét vettem alapul a mû fona-
lának felfejtéséhez, és arra a következtetésre ju-
tottam, csakis a fent említett két megközelítési
forma együttese vezethet elfogadható ered-
ményhez.

A Holnaptól a filmig

Balázs Béla alkotói útja részben hagyomá-
nyosnak, részben formabontónak mondható:
költõként kezdte, követve az elsõ pattanásokkal
egyszerre jelentkezõ lírai önkifejezés imperatí-
vuszát. A budapesti bölcsészkaron ismerkedett
meg Juhász Gyulával és Babits Mihállyal, nem
véletlen tehát, hogy amikor Juhász nagyváradi
tanárkodása idején beleveti magát A Holnap
antológia összeállításába, rögtön eszébe jut két
egyetemi verselõ társa, Babits és Balázs Béla.
Elküldi kérését Fogarasra és Budapestre, vála-
szul pedig megkapja a két csokor verset. Babits
költészete e megjelenés után kezd igazán szár-
nyalni, ám Balázs Bélát már az alkotás egy má-
sik szintje, a dráma foglalkoztatja.

1909-ben mutatják be elsõ drámáját, a Dok-
tor Szélpál Margitot, s bár egy év múlva A
vándor énekel címmel megjelenik elsõ önálló
verskötete, a következõ években ismét a szín-
pad felé fordul: 1912-ben Misztériumok cím-
mel a Nyugat jelenteti meg színpadi játékait,
melynek elsõ darabja A kékszakállú herceg vá-
ra. A kötetet a szerzõ Bartók Bélának és Ko-
dály Zoltánnak ajánlotta, Bartók írt belõle egy-
felvonásos operát, a másik mûbõl, A fából fa-
ragott királyfiból pedig táncjátékot.

Az elsõ világháborúban önként ment front-
szolgálatra, majd lelkes híve lett a háborút lezá-
ró forradalmaknak, emiatt emigrációba kell
mennie. Nem kizárt, hogy ez a sûrített, folyto-
nosan drámai helyzetekben megélt élmény-
anyag és az újdonság vonzereje sodorja Balázs
Bélát a film bûvkörébe, s lesz nemcsak elismert
forgatókönyvíró, de nemzetközileg is jegyzett
filmesztéta. 

A második világháború után hazatér, utolsó
nagyszabású alkotása a máig egyik legjelentõ-
sebb magyar film, a Radványi Géza rendezte
Valahol Európában szövegkönyve.

NÁDPÁLCA NÉLKÜL (2.)

1 + 1 = ?
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Hét pecsét, hét ajtó

A kékszakállú herceg várának két fõszerep-
lõje a Férfi és a Nõ. Balázs Béla nem az egyet-
len nõ mellé „kényszerített” elsõ férfiról ír: az
egyetemes kultúrtörténet három hírhedt nõfaló-
ja – Kékszakáll, Don Juan és Casanova – közül
épp a legvéreskezûbbrõl. Kékszakáll középkori
francia lovag volt, eredetileg Gilles de Rais-nek
hívták, s a valóságban is olyasmiket követett el,
amiket Charles Perrault írt róla egy történeté-
ben: saját kezûleg gyilkolta halomra a felesége-
it, amíg az inkvizíció le nem csapott rá.

Balázs Béla mûvében azonban a sok vérfolt,
a kínzóeszközök és a könnyek tava ellenére
mindhárom feleség életben van. A horroriszti-
kus francia történetben az asszonyoknak nincs
nevük, nem is szükséges, szerepük az áldozato-
ké. Balázs Béla mûvében a Kékszakállú leg-
újabb szerelmét Juditnak hívják, ugyanúgy,
mint a véres ótestamentumi történetben a Ho-
lofernest ágyába csalogató, majd fejét levágó,
nemzeti hõssé „elõléptetett” hölgyet. A pszi-
choanalízis nemcsak a lélek hétpecsétes titkait
szabadította fel (a várnak is hét ajtaja tárul fel
sorra!), de egyben emancipálta is a Nõt: a nagy
nõfaló életben hagyta a feleségeit. Vajon Judit
nem ismétli-e meg hajdani hóhérkodó tettét?!
Mintha félne is a férfi, többször figyelmezteti
Juditot, hogy még visszafordulhat. De a nõ ren-
díthetetlen, s amikor már többszöri vallomását
azzal erõsíti meg, hogy „Kékszakállú! – Ha ki-
ûznél / Küszöbödnél megállanék / Küszöbödre
lefeküdnék”, a férfi enged neki, és miután ma-
gához öleli, kimondja: „Most csukódjon be az
ajtó.” Ezzel kezdõdik a szerepváltás: Judit már
nem a szerelmes nõ, hanem a birtokon belül lé-
võ asszony, akinek követelései vannak: min-
denrõl tudni, mindent látni akar.

Kékszakállú megpróbálja óvni legféltettebb
titkainak kurkászásától – a nõt védi, nem magát,
hisz õ jól tudja, mi van az ajtók mögött. Minden
ajtó elõtt elmondja: „Judit szeress, sohse kér-
dezz”, de a nõ hajthatatlan. Valójában a hetedik
ajtóhoz siet annyira, mert tudja, ott vannak a ré-

gi asszonyok, és õ meg akar bizonyosodni halá-
lukról. És itt következik a másik szerepváltás: Ju-
dit csalódása és Kékszakállú diadala, hisz a régi
asszonyok élnek. Három gyönyörû asszony.
Kékszakállú, meghazudtolva legendás hírét,
térdre ereszkedik elõttük, és valósággal imát re-
beg asszonyaihoz: „Szépek, szépek, százszor
szépek. / Mindig voltak, mindig élnek, / Sok
kincsemet õk gyûjtötték, / Virágaim õk öntöz-
ték, / Birodalmam növesztették, / övék min-
den, minden, minden.” Ennél egyszerûbben és
õszintébben nem szólhat egyetlen FÉRFI sem a
sajátjának tudott NÕhöz vagy NÕKhöz.

A kör bezárul

A végzetes szembesülés után a történés egy-
re álomszerûbbé válik. Kékszakállú elsorolja az
õ életébõl a három asszonynak kijáró jogos
örökét: az elsõé minden hajnal, a másodiké
minden dél, a harmadiké minden este. Judit rá-
döbben arra, hogy veszített, mindent elveszített
egyszer s mindenkorra. Próbál visszakozni, de
most már a férfi nem hallgat rá: palástot, koro-
nát kap, felkészíti, hogy belépjen a többi asz-
szony közé, nem felejtve el megismételni, hogy
„minden éjjel övé most már.” Judit kétség-
beesetten próbál megszabadulni a koronától és
palásttól, utoljára egy szívfájdító könyörgéssel is
megpróbálkozik: „Kékszakállú vedd el kin-
csed! / Voltam szegény élõ asszony, / Vagyok
ékes álomasszony. – / Kékszakállú! – Kéksza-
kállú!” A válasz nem diadalmas, még kevésbé
vérszomjas – egyszerû megállapítás csupán:
„Övé lesz már minden éjjel / És mindig is éjjel
lesz már.” A történetet szerzõi utasítás zárja:
„Judit lassan meggörnyed a palást alatt, és gyé-
mántkoronás fejét lehorgasztva az ezüst fény-
sáv mentén bemegy a többi asszony után a he-
tedik ajtón. Az is becsukódik. Teljes sötétség
van megint, melyben a Kékszakállú eltûnik”.

A kör bezárult, anélkül, hogy az örök kérdés
egyértelmû választ kapott volna: 1 + 1 = ? Ösz-
szeadódhat-e minden körülmények között egy-
mástól elválaszthatatlanul, vagy megmarad két
olyan magába bezárt 1-nek, mint amilyen Judit
és a Kékszakállú?!

| Molnár Judit

A kékszakállú
herceg vára

a Szegedi Nemzeti
Színház

elõadásában
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Már egyetemi évei alatt is hazavágyódott,
pedig tanulmányi eredményei alapján a kin-
cses városban futhatott volna be karriert. De õ
nem élt a felkínált lehetõséggel, az õsi inte-
lemmel ellentétben megpróbált „próféta” len-
ni szülõvárosában. Szülei hegyközszentmikló-
siak, ott cseperedett apró gyermekbõl serdülõ
lánnyá. Mivel nemcsak õ, de fiútestvérei is jó
fejû gyerekek voltak, a szülõk úgy gondolták,
a könnyebb iskoláztatás végett beköltöznek
Székelyhídra. Végül otthonává lett a kisváros,
bár elõfordult, hogy középiskolásként még ki-
kilátogatott szülõfalujába, végigjárta az ismert
utcákat, ragaszkodása mélyen élt benne.

A „nagy bukfencet” követõen õ is elindult
szerencsét próbálni Magyarországra, de elhatá-
rozása csak arra volt jó, hogy megerõsödjön
benne az érzés: ezer szállal kötõdik szülõföldjé-

hez, az Érmellékhez. Nem is bírta hat hónapnál
tovább, hazajött, Szalacson folytatta hivatását.
Akkoriban ott egy érintetlen világot talált, ahol
az emberi lelket még nem rontotta meg a roha-
nó világ pörgése, a létbizonytalanság, ugyanak-
kor a mai korra oly jellemzõ törtetés, a tárgyi ja-
vak megszerzéséért folytatott hajsza sem.

A doktornõ úgy véli, hogy ma sokkal sietõ-
sebb, tempósabb az élet, alig kezdünk el vala-
mit, már szeretnénk túl lenni rajta. Türelmet-
lenek vagyunk. Ez jellemzõ az emberi kapcso-
latokra is, nincs idõnk egymásra, de ha mégis
muszáj összejönni egy-egy esemény kapcsán,
akkor formálissá válnak a beszélgetések. Nem
így volt ez még huszonhárom évvel ezelõtt
sem, akkoriban igazi családi ünnepnek számí-
tott a disznótor vagy akár egy névnap –  em-
lékezik Szalacsra kerülésének idõszakára Sza-
bó doktornõ.

A megszokott értékrend felborulásával
megjelentek a civilizációs betegségek is. A tér-
ségben jobbára a férfiak azok, akik elveszítet-
ték munkahelyüket, a nõknek még csak-csak
akad munka a környéken fellelhetõ olasz érde-
keltségû cipõgyárakban. Ezért kialakult az a
furcsa helyzet, hogy sok esetben a feleség a
pénzkeresõ a családban, míg a férfiakra hárul
a gyereknevelés, a ház körüli munka, ne adj is-
ten a fõzés, takarítás. A doktornõ azt tapasz-
talta, kevés kivételtõl eltekintve a férfiak zöme
nem tud megbirkózni az új helyzettel. Egyrészt
képtelenek a nõket helyettesíteni, emiatt nincs
sikerélményük, a kényszerûség pedig destruk-
tívvá teszi õket, a motivációs szint lecsökken.
Másrészt úgy érzik, hogy férfiúi mivoltuk, csa-
ládfõi státusuk sérül – véli a doktornõ. Éppen
ezért feszültségek jelennek meg ezekben a
családokban, a veszekedések pedig sok eset-
ben váláshoz vezetnek. Ezek a stresszhelyze-
tek vezettek el a ma már annyi embert gyötrõ
magas vérnyomásig, szív- és érrendszeri meg-
betegedésekig, gyomorfekélyig és még szám-
talan egyéb nyavalyáig. Az okokhoz sorolható
továbbá a már említett anyagi javak megszer-
zésére sarkalló világtrend, ami az emberek be-
felé fordulásához, a közösségi együttlét hiá-
nyához vezet. Manapság egy húszéves fiatal,
ha mellkasi fájdalomra panaszkodik, nem ki-

Orvosnõ a szülõföld
vonzásában
Már nyugdíjas lehetne, de negyvenévi
szolgálattal a háta mögött még mindig
praktizál SZABÓ ERZSÉBET háziorvos.
Székelyhídi otthonában beszélgetünk
az eltelt négy évtizedrõl, a világ gondjairól,
az egészségügyrõl és arról a mind máig
gyógyíthatatlan betegségrõl, amit
honvágynak hívunk.
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zárt, hogy komoly veszélyben van, harminc
évvel ezelõtt ilyesmi meg sem fordult egy or-
vos fejében. Miközben az átlagéletkor kitoló-
dott, a szervi megbetegedések egyre fiatalabb
korban jelentkeznek.

Vendéglátóm négy évtizedes tapasztalatára
alapozva úgy véli, hogy az emberiségnek meg
kellene keresnie a természethez való visszave-
zetõ utat, hisz meghatározott helyünk és felada-
tunk van az univerzumban. Elsõsorban mentáli-
san kellene kiiktatni a feles-
leges aggódást, a törtetést,
minden pillanatban a szépet
kell meglátni még akkor is,
ha nem mindig könnyû. A
doktornõ példaként a ro-
mákat hozta fel, akiket min-
dig saját mintánk szerint
akarunk megváltoztatni.
Holott sok esetben van mit
tanulnunk tõlük, hisz nálunk
jobban érzékelik a termé-
szet rendjét. Nem aggód-
nak a holnap miatt, nem es-
nek pánikba, ha a hetedik
gyermek után jelentkezik a
nyolcadik jövevény, hanem
megszülik azt. Mélyen él

bennük ez az ösztön, amit mi már rég kezdünk
elfelejteni. A mentális váltás mellett a gyakorlat-
ban is figyelni kell a környezetre, nem mindegy,
hogyan és mit fogyasztunk. Évente 3500 új ve-
gyi készítményt dobnak piacra világszerte – fi-
gyelmeztet vendéglátóm.

Az emberiséget átformáló nagy gondolatok
kibeszélése után, ami azért kötõdik az orvostu-
dományhoz, a szakmában eltöltött négy évti-
zed tapasztalataira is rákérdeztem. „Az egy-
pártrendszer idején »diktált« feladatokat kellett
elvégezni, de az akkori egészségügy a mosta-
nihoz képest mégis átgondoltabb és viszony-
lag jól mûködõ volt. Úgy vélem, hogy a kisvá-
rosi rosszul felszerelt kórházak helyett inkább
a legmodernebb eszközökkel ellátott, szakma-
ilag kiváló orvosokat foglalkoztató nagyvárosi
kórházakat kell életben tartani. Vidéken pedig
a szociális ellátókat kellene erõsíteni, olyan
sürgõsségi ügyeletet biztosítani, ahol akár az
újraélesztésig el lehessen végezni a beavatko-
zásokat” – fejti ki Szabó doktornõ.

Búcsúzóul, hogy mondandójának nyomaté-
kot is adjon, szalacsi artézi vízzel kínál, majd
azzal is eldicsekszik, hogy kertjében harminc-
két fajta szõlõ terem, amit maga metsz, mû-
vel, ápol. A stresszel terhelt világból kissé ki-
mozdulva, így lehet egészségesebb, természet-
közeli életet élni.

D. Mészáros Elek
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– Milyen szempontok alapján határozhat-
juk meg, hogy egy gyermek küzd-e magatar-
tászavarral?

– Nagyon fontos figyelembe venni a gyerek
születési körülményeit, személyiségének jellem-
zõit, valamint a
családi és iskolai
közösséget, azaz
azt a környeze-
tet, amelyben a
gyerek él. Min-
den estben fon-
tos, hogy szak-
ember, pszicho-
lógus segítségét
kérjük, aki meg-
felelõ módsze-
rekkel felállítja a
diagnózist, és
megfelelõ terápi-
át tud javasolni.

– Ha jól tudom, az egyik leggyakoribb ma-
gatartászavar a hiperaktivitás…

– Ez így van, ez kisiskoláskorban a leglátvá-
nyosabb, és teljesítményzavarokkal is jár. Nem is
olyan könnyû a kórkép megállapítása, hiszen
nem mindegy, hogy a gyerek valóban hiperaktív,
vagy csak „eleven, rossz”, netán túlságosan elké-
nyeztetett. A hiperaktivitás általában 5-6 éves
kortól diagnosztizálható zavar, amely a viselkedés
három fõ területén jelenik meg. Egyrészt a moz-
gás területén: a gyermek szinte megállás nélkül
futkározik, másrészt az impulzivitás területén: azt

figyelhetjük meg az ilyen gyereknél, hogy gyak-
ran elõbb cselekszik, mint gondolkodik. S végül
az összpontosítás területén az állapítható meg,
hogy gyakran nem tudja befejezni, amit elkez-
dett, figyelme szórt, kapkodó.

– Milyen típusú magatartászavarokat kü-
lönböztethetünk még meg?

– Vannak úgynevezett hiperkinetikus zava-
rok, amelyek az elsõ öt évben kialakuló
tünetegyüttest jelölik. Jellemzõi a figyelmetlen-
ség, tevékenységek közti csapongás, a kitartás
nagyfokú hiánya, a nagymértékû impulzivitás, a
megfontolatlanság, a szabályok gyakori megsze-
gése. A kevert magatartási zavarok jellemzõje,
hogy a fennálló agresszív vagy kihívó magatartás
keveredik depresszióval, szorongással vagy
egyéb érzelmi zavarral. Megkülönböztetjük az
emocionális zavarokat, ezek jellemzõi: erõs
stressz, túlzott aggódás, erõs szorongás a szere-
tett személyek, tárgyak elvesztése, az otthontól,
iskolától való elválás miatt, rossz álmok. Egy má-
sik magatartászavar a szociális funkciók rendel-
lenessége. A legtöbb esetben súlyos környezeti
tényezõk befolyásolják ennek a kialakulását.
Egyik megnyilvánulása például a szelektív
mutizmus (bizonyos helyzetekben nagyon jó a
beszédkészsége, máskor pedig nem beszél). Va-
lamint léteznek úgynevezett tic zavarok, ez ön-
kéntelen, gyors, visszatérõ, nem ritmusos moz-
gást vagy hangadást (bizonyos szavak ismétlése,
huhogás) jelent. Ezek a tevékenységek rendsze-
rint céltalanok.

– Hogyan segíthet a szülõ a magatartásza-
varral küzdõ gyermeknek?

– Fontos a gyermek figyelmét folyamatosan,
huzamosabb ideig fenntartani. Olyan feladatot
adjunk neki, amelyben sikerélményhez jut, de
ehhez dolgoznia is kell. Erõsítsük a sikeres olda-
lát, ezáltal növeljük az önbizalmát. Fontos a meg-
felelõ szabályok kialakítása. Kell, hogy tudja a
gyerek, mi a jó és mi a rossz, mivel jár, ha meg-
szegi a szabályokat. Fontos a reális énkép kiala-
kítása. Ebben nagy szerepe van a visszajelzések-
nek. Ha legtöbbször negatív visszajelzéseket kap,
az rombolja az énképét. Ezért törekedni kell ar-
ra, hogy sokszor érje pozitív visszacsatolás a gye-
reket. Lényeges lenne, hogy ha a szülõ vagy a
pedagógus észlel a gyereknél valamilyen rendel-
lenességet, forduljon szakemberhez, mivel az idõ
elteltével a probléma fokozódhat, s még nehe-
zebben lesz kezelhetõ.

| Balázs Anita

Ha „rossz” a gyerek
Közismert tény, hogy a gyermekkor
a nyüzsgés, mozgás idõszaka, a gyermek
folyton érdeklõdik, kifogyhatatlan
az ötletekbõl, mozgáskésztetése határtalan.
Annak megítéléséhez, hogy egy gyerek
hiányos alkalmazkodása vagy komoly
normaszegése már kórosnak tekinthetõ-e
vagy sem, számos szempontot figyelembe
kell venni. Hogy mi alapján húzható meg
a határ a normális és a kóros viselkedés
között, illetve hogy milyen típusai vannak
a magatartászavaroknak, arról
VARGA IMOLA pszichológust kérdeztük.

VARGA IMOLA
pszichológus
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Nyirokdrénezés

A vérkeringés szerepérõl mindenki tud, ám
kevesebbet tudunk testünk nyirokrendszeré-
rõl, melynek erei a szövetközi folyadékot szál-

lítják, megtisztítják a szervezetet a káros anya-
goktól, a nyirokcsomók pedig az immunitás-
ban játszanak szerepet. A nyirokszerveknek
(mandula, lép, féregnyúlvány, csecsemõmi-
rigy) jelentõs szerepük van a nyirokkeringés
mûködésében. A nyirokerekben a nyirok ke-
ringése egyirányú, a nyirokcsomók, melyek az
ágyék, a nyak, a hónalj és a térdhajlat terüle-
tén találhatók, „megszûrik” a nyirkot. A
nyirokdrénezés, nyirokmasszázs ezt a kerin-
gést stimulálja, segít.

A módszert dr. Emil Vodder dán masszázs-
terapeuta és felesége az 1930-as években fej-
lesztette ki. A gyengéd, simogató, a periféri-
áktól a szív irányába haladó mozdulatokra
épülõ masszázs segíthet a testben felhalmo-
zott salakanyagok gyorsabb elszállításában, ki-
váló megelõzésre, használható a már kialakult
ödémák csökkentésében, és a mellcsonkolá-
sos mûtéten átesett nõknél is alkalmazható.

Narancsbõr elleni masszázs

A narancsbõr elleni (anticellulitisz) masszázs
nevében benne van szerepe is. A hölgyeket
sújtó narancsbõr ellen alkalmazzák. Narancs-
bõrnek nevezzük a kötõszövetek közé lerakó-
dott, esetenként összecsomósodott zsírt, ami-
tõl a bõrfelszín láthatóan „göröngyössé” válik.
A narancsbõr a hölgyek „átka”, kialakulhat a
csípõn, a fenéken, a combokon, karokon
vagy akár a hason is. Saját magunk is ellen-
õrizhetjük bõrünket: ha két ujjunk közé szorít-
juk a gyanús területet, azonnal láthatóvá vál-
nak az egyenetlenségek.

Az anticellulitisz masszázs lényegében eze-
ket a lerakódásokat segít eltávolítani, egyrészt
a „zsírtörõ” mozdulatokkal, másrészt a kerin-
gés és nyirokkeringés élénkítésével. A mód-
szer hátránya, hogy egy-egy kezelés kimon-
dottan fájdalmas lehet, mivel a lazító masz-
százsnál megszokott mozdulatoknál jóval erõ-
sebben kell a masszõrnek dolgoznia a problé-
más területeken. A masszázs önmagában nem
tehet csodát, fontos a rendszeres mozgás és a
megfelelõ étkezés is.

| Fried Noémi Lujza

Lazítás testnek-léleknek –
a masszázs 3.
A közismertebb masszázsfélék
bemutatása mellett néhány, nálunk talán
még kevésbé ismert, de hasznos
egészségmegõrzõ módszert is
ismertetünk. Következõ lapszámunkban
a jumeihóról olvashatnak majd.

Az emberi
nyirokrendszer
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A körben minden korosztály megtalálhatja
a kedvére való elfoglaltságot, tanulhatunk itt
szalmafonást, gyöngyszövést, mézeskalács-ké-
szítést, agyagozást, hogy csak néhányat említ-
sünk a különleges tevékenységek közül. A kéz-
mûves körben évrõl évre nõ a tagok száma, je-
lenleg mintegy 55 gyermek és felnõtt tagja
van a csapatnak, mondta el lapunknak Feke-
te Mária, a kör vezetõje, aki arról is szívesen
mesélt, hogy miben rejlik a kézmûvesség vará-
zsa, miért ilyen sikeres a mai, modern világ-
ban is egy hagyományõrzõ kör.

– Tizenöt évvel ezelõtt kezdte mûködését
a Sinka István Kézmûves Kör. Azóta meg-
annyi élménnyel, tudással és új tagokkal
gazdagodott a közösség, miközben a kéz-
mûves kör népszerûsége töretlenül nõtt, s
ez a növekvõ tendencia a mai napig kitart.
Most tekintsünk vissza egy kicsit a kezde-
tekre. Mit kell tudni a kör megalapításának
történetérõl?

– Az ötlet tõlem származik, én még gyer-
mekkoromban ismerkedtem meg a szalmafo-

nás alapjaival, édesapámtól tanultam meg a
különbözõ technikákat, aztán késõbb lehetõ-
ségem nyílt részt venni egy magyarországi
kézmûves táborban is, ahol még inkább meg-
szerettem a szalmafonást. Tizenöt évvel ez-
elõtt aztán úgy gondoltam, hogy érdemes len-
ne a tudásomat megosztani másokkal is, az öt-
letemet megosztottam a helyi RMDSZ vezetõ-
ivel, akik támogatták a törekvésemet, s így si-
került megalapítani a Sinka István Kézmûves
Kört.

– A tagok száma évrõl évre gyarapodik,
szemmel láthatóan nagy sikernek örvend a
tevékenység…

– Igen, szerencsére nagyon szeretnek hoz-
zánk járni az emberek. A kézmûves kör több
mint ötventagú, a napközis gyerekektõl a
nyugdíjasokig minden korosztály képviselteti
magát, és nagyon jó hangulatban dolgoznak
együtt.

– Jelenleg ki mûködteti a civil szerveze-
tet?

– A nagyszalontai önkormányzat és a helyi
RMDSZ támogatásával mûködik a kör, többek
között az önkormányzat biztosítja a foglalko-
zásainkhoz a helyet, az RMDSZ pedig a nyári
táborok lebonyolításában van segítségünkre.
A foglalkozásokat én és a felnõtt tagok vezet-
jük, de nagyobb gyerekek is sokszor bekap-
csolódnak az oktatásba.

– Milyen program szerint mûködik a kör?
– Reggeltõl késõ délutánig várjuk a

kézmûveskedni vágyókat a Csonkatorony tö-
vében található mûhely-galériában. Én min-
dennap itt vagyok reggel 9-tõl egészen késõ

A hagyományok otthona
A nagyszalontai Sinka István Kézmûves Kör

Immár másfél évtizede annak, hogy
Nagyszalonta szívében, a Csonkatorony
árnyékában kitárta kapuit a Sinka István
Kézmûves Kör, ahol a kézmûves
foglalatosságokat kedvelõ gyerekek
és felnõttek is egyaránt otthonra lelnek.

Nagy figyelmet
igényel

a gyöngyfûzés 

Fekete Mária
és tanítványai
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délutánig, ameddig vannak gyerekek, felnõt-
tek akik kézmûveskedni akarnak. A mûhely aj-
taja nyitva áll, szívesen látunk mindenkit.

– Milyen kézmûves technikákat ismerhet
meg az, aki mostanában betér a mûhelybe?

– Jelenleg szalmából készítünk fali díszeket,
de készültünk Valentin-napra is, szalmaszívet,
gyöngyszívet fontunk, emellett fali díszeket
fabrikáltunk. Ezenkívül újdonság, hogy most
kezdtünk el például gyöngyös mobiltelefon-
tartókat és szemüvegtartókat is készíteni. Ezek
nagyon igényes, ízléses kivitelezésû darabok,
remek ajándék lehet mindenkinek egy-egy
ilyen kézimunka. Mivel a megfelelõ minõségû
szalma alapanyag sajnos már évek óta nehe-
zen szerezhetõ be, ezért igyekszünk más ter-
mészetes alapanyagokból is egyedi tárgyakat
készíteni. A közeljövõben készítünk majd pél-
dául csuhéból is dísztárgyakat, próbálunk min-
dig megújulni és eredeti népmûvészeti tárgya-
kat készíteni.

– Úgy tudom, hogy a munkásságukra az
ország különbözõ településein és a határo-
kon túl is sokan kíváncsiak, hiszen számos
meghívást kapnak bemutatókra, kézmûves
táborokba…

– Ez így igaz, nagyon sok meghívást ka-
punk, és ezeknek igyekszünk is eleget tenni,
már az idénre is van jó néhány meghívásunk.
Az elmúlt években számos településen segítet-
tünk már a gyerekeknek, felnõtteknek a kü-

lönféle kézmûves technikák elsajátításában.
Nagy örömünkre szolgál, hogy nemrégiben
megkerestek bennünket Mihályfalváról is, és
arra kértek, hogy a nyáron látogassunk el hoz-
zájuk, s mutassunk be néhány kézmûves tech-
nikát, hogy aztán ott is beinduljon majd egy
kézmûves kör. Szerencsére nagyon sok felké-
rést kapunk, és mi is sok programot szerve-
zünk. Az idén is lesz például tábor Nagysza-
lontán, aztán táborozunk majd Szászvárosban,
Csepelen, ezek mellett a tavalyi évhez hason-
lóan az idén is folyamatosan fogadunk osztá-
lyokat a mûhelyben, olyan különbözõ telepü-
lésekrõl érkezõ osztályközösségeket, amelyek
városnézés és kézmûveskedés keretében sze-
retnék megismerni Arany János városát. Ter-
vezünk továbbá egy tanulmányi kirándulást
Köröspatakra, az ország legnagyobb, szalma
dísztárgyakat bemutató múzeumába, szeret-
nénk ugyanis megismerkedni a különbözõ táj-
egységek kézmûves hagyományaival, és re-
méljük, hogy számos új ötlettel is fogunk gaz-
dagodni, amelyeket a késõbbiekben itthon is
kamatoztatni tudunk majd.

– Mi a titka a kézmûves körnek, hogyan
tud egy hagyományõrzõ közösség a mai ro-
hanó világunkban is ilyen sikeres maradni?

– Nincs titkunk, talán csak annyi, hogy mi
mindenkit szívesen látunk, olyanok vagyunk,
mint egy nagy család, melynek a tagjai számít-
hatnak egymásra. Szeretettel fogadunk min-
denkit, a 7-8 éves gyerekek már bátran jöhet-
nek hozzánk, mi annak örülünk, ha átadhatjuk
tudásunkat a fiataloknak. A célunk, hogy a ha-
gyományõrzés fennmaradjon, hogy a kézmû-
ves technikák a XXI. században is éljenek.

| Balázs Anita

Változatos tárgyak
készíthetõk

szalmából

Fiúk is kipróbálták
a mézeskalács
gyúrását

Megismerkedhettek
az üvegfestés
technikájával
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E
címbeli kérdés olvasatán bizonyára
a legtöbben arra gondolnak, hogy
a vásárlás, beszerzés elburjánzását
tûzöm tollam hegyére. Valóban jo-
gosan eltöprenghetnénk azon,

hogy az utóbbi félszázadban, sõt évtizedekben
a világ mily mélységesen megváltozott. A kö-
zepes és a nagyáruházak már-már a földbõl
nõnek ki, s ott egykönnyen jutunk azokhoz az
árukhoz, amelyeket elõdeink kertjeikben ter-
meltek meg, otthonukban állítottak elõ.

No, de itt és most nem az árucsere jelenko-
ri helyzetérõl kívánok elmélkedni, hanem édes
anyanyelvünk védelme érdekében egyetlen ige
helytelen használta ellen szállok perbe. Ez pe-
dig nem más, mint a címbe foglalt állítmány.

Ha felütjük a Magyar értelmezõ szótárt, ar-
ról gyõzõdünk meg, hogy a vesz, olykor vész
igét gazdag jelentéseltérésekkel szõhetjük mon-
datainkba. Íme, néhány helyes példa: könyvet
vesz a kezébe, úrvacsorát vesz (részesül benne),
lélegzetet vesz (lélegzik), részt vesz a gyûlésen
(jelen van), elégtételt vesz (kér vagy kap), hasz-
nát veszi valaminek (hasznára van), rossz fordu-
latot vett (rossz irányba fordult).

Még hosszan sorolhatnám azokat a példákat,
amelyeket a tudós nyelvészek is elfogadtak, no-

ha a zárójelbe tett változattal közlésünk helye-
sebb és szebb lenne. Ámde ide iktatok néhány
olyan példát, amelyeket az említett tudósok „ter-
jeszkedõ kifejezéseknek”, szükségteleneknek ítél-
nek. Ilyen az alkalmazásba, bérbe, elõjegyzésbe
vesz; helyesebben: alkalmaz, kibérel, elõjegyez.

Jócskán használunk a német nyelvbõl át-
vett, az õ gondolkodásmódjukat kifejezõ szó-
kapcsolatokat is: Abschied nehmen = búcsút
vesz valakitõl; magyarul így: valakitõl elbúcsú-
zik. Ins Ziel nehmen jemanden = célba vesz
valamit vagy valakit; magyarul: megcéloz, va-
lami a célja. Seinen Anfang nehmen = kezde-
tét veszi; helyesebben: megkezdõdik. In Be-
tracht nehmen = tekintetbe vesz; egyszerûb-
ben: gondol, törõdik, tekintettel van valamire.

A köznyelvben meghonosodott, kevésbé
igényes szókapcsolatok garmadáját most nem
bolygatom, mert a szabott terjedelem a befe-
jezõ jóindulatú tanács megfogalmazására int.
Idegenszerûségük miatt, sõt a vesz ige túlsá-
gos gyakoriságának elkerülésére, a színesebb,
változatosabb és kifejezõ stílus érdekében
használjunk más igét, találóbb fordulatot, egy-
szerûbb kifejezésmódot, különösen ha az job-
ban megfelel a magyar szemléletnek!

| Dánielisz Endre

Manapság már
mindent veszünk?

Köszönet
az adakozóknak

Február elején rendezte meg az elsõ
katolikus jótékonysági bálját a Nagyvá-
rad-olaszi Római Katolikus Plébánia a vá-
rad-velencei katolikus kultúrházban. A
résztvevõk adományaiból 12 004 lej és
100 euró gyûlt össze a jótékonysági alap-
ba, amit teljes egészében felajánlottak
Böjte Csaba testvér nagyváradi és Kiss
Márton atya bélfenyéri gyermekotthona
részére. A szervezõk nevében Kruzslitz
Imre várad-olaszi káplán a sajtón keresz-
tül is megköszöni a hozzájárulást minden
jótevõnek, segítõnek és önkéntesnek.

Intenzív fotótanfolyam
A nagyváradi Tavirózsa Fotóklub az Euro Foto Art Egyesülettel

együttmûködve újra hathetes intenzív tanfolyamot indít március
19-étõl. A fotóklub elnöke, Tóth István A.FIAP tartja a
foglalkozásokat keddenként és szerdánként 16–17.45 óra között
a Fekete Sas-palotabeli székhelyen (Szt. László, ma Unirii tér
2–4. szám). A klasszikus és a digitális fényképezés technikáját
sajátíthatják el az érdeklõdõk, továbbá megismerkedhetnek a
nagyítással, a színes film használatával, a fekete-fehér és színes
diapozitívek készítésével, illetve a multimédiás alkotással. A
tanfolyam végzõseinek „vizsgamunkáit” kiállítják majd április 25-
én. A klub 3 ingyenes helyet kínál a hátrányos helyzetû
hallgatóknak. További felvilágosítást kérhetnek az érdeklõdõk a
székhelyen a következõ telefonszámokon: 0726/292-111, a
0741/212-111, 0765/249-881, illetve elektronikus levélben az
office@fotocluboradea.ro vagy a cfno.ro@gmail.com címen.



és a Helytartótanáccsal elfogadtatták követe-
léseiket, így vér nélkül gyõzött a forradalom.

1472. március 27-én
meghalt Janus Pannonius

Eredeti neve Csezmiczei János. Humanista
szokás szerint latin nevet vett fel, latinul verselt,
õ a magyar világi líra elsõ jelentõs képviselõje.
Búcsú Váradtól címû versében jelent meg elõ-
ször a magyar táj szépsége.A ferrarai és a
padovai egyetemen tanult, nagybátyja, Vitéz
János váradi püspök udvarában élt, majd Má-
tyás mellett királyi személynök, késõbb pécsi
püspök volt. Elsõsorban nem papi, hanem po-
litikai és írói tevékenységet folytatott. Szembe-
került Mátyás királlyal, ezért menekülni kény-
szerült, Zágráb mellett érte a halál.

Az idén március 31.
az óraállítás ideje

1980 óta március utolsó vasárnapja a nyári
idõszámítás kezdete, ekkor hajnali 2-kor 3-ra
állítjuk az órákat. Az óraátállítást elõször 1976-
ban vezették be Franciaországban energiataka-
rékosság céljából. A vélemények ma már meg-
oszlanak a téli-nyári idõszámítás kapcsán, mi-
vel energiafogyasztási szokásaink nagymérték-
ben megváltoztak. A legújabb számítások sze-
rint már nem lehet az óraátállítással energiát
megtakarítani. A nyári-téli idõszámítást jelen-
leg egy kormányrendelet szabályozza, amelyet
az Európai Unió tagállamaiban érvényes sza-
bályhoz igazítottak. A nyári idõszámítás min-
den év március utolsó vasárnapján kezdõdik és
október utolsó vasárnapjáig tart.

évfordulók
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1836. március 2-án Texas
kinyilvánította függetlenségét
Mexikótól

Texas eredetileg Mexikó gyéren lakott észa-
ki végvidéke volt, de egyre több telepes vándo-
rolt be az Egyesült Államok déli államaiból.
Amikor Mexikó eltörölte a rabszolgaságot, a
farmerek fenn kívánták tartani, ezért fellázad-
tak a központi kormány ellen. Antonio López
de Santa Ana mexikói tábornok hadseregével
bevonult ugyan Texasba, de április 21-én vere-
séget szenvedett. 1845. december 29-én Te-
xast az USA 28. tagállamának nyilvánították.

1848. március 15-én kitört
Pesten a forradalom

A bécsi forradalom hírére a pesti Pilvax Kör
tagjai, élükön Petõfi Sándorral, Jókai Mórral
és Vasvári Pállal elhatározták, hogy érvényt
szereznek a sajtószabadságnak. Landerer La-
jos és Heckenast Gusztáv nyomdájában cen-
zúra nélkül kinyomtatták az Irinyi József által
megfogalmazott 12 pontot és Petõfi buzdító
versét, a Nemzeti dalt. Délutánra nagygyûlést
hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ahol már
több tízezren gyûltek össze. A Várba vonultak,

Márciusi jeles napok

Nem lehet
az óraátállítással

energiát
megtakarítani

Texas térképe

Janus Pannonius

Petõfi Sándor



58. A gombernyõ 
(Sanicula europaea)

Az ernyõsvirágzatúak rendjébe, a zellerfélék
családjába tartozó növényfaj. Európa, Észak-
Afrika és Nyugat-Ázsia nyirkos, sziklás erdeiben
fordul elõ. Nálunk a bükk- és gyertyánelegyes
erdõkben gyakori.

Egyéb elnevezései: gombernyõfû, európai
gombernyõ, erdei gombernyõ, régies nevei:
patikai szaniczor, szánikula, törõ zsányik,
berzengõ mag; románul sãniºoara. Május-júni-
us körül virágzik.

Szanikulozidokat (triterpén-szaponinokat),
cserzõanyagokat tartalmaz, emiatt enyhe köp-
tetõ, illetve hánytató hatása van. A népi gyó-
gyászat belsõleg légúti hurutok, gyomor- és bél-
betegségek kezelésére, gyomorfekélyre, száj-
üreg- vagy garatgyulladásra öblögetõszerként
használja. Vérköpésnél és vérfolyásnál a friss fû
kisajtolt leve ajánlatos. A fû és a gyökér erõs fõ-
zete vesebajnál és fehérfolyásnál fogyasztható.

Külsõleg bõrkiütések, zúzódások kezelésére
borogatásként vagy lemosószerként használha-
tó, ebben az esetben a frissen összezúzott füvet
kötik a sebekre. A homeopátiás orvoslás has-
menéses megbetegedések ellen alkalmazza. Az
állatgyógyászatban is használták, régi, bûzös se-
bek tisztítására vagy friss sebek hegedésére,
amikor is az összezúzott füvet a sebre kötözik.

A jövõ hónapban a gyömbért és a gyöngymentát mutatjuk be.

fûben-fában
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59. A gyermekláncfû
(Taraxacum officinale)

Mindenfelé gyakori évelõ növény, nevezik
még pitypangnak, pongyola pitypangnak, te-
jesfûvirágnak, kákicsnak, barátfejnek vagy ba-
rátfûnek is, románul pãpãdie.

Egyes vidékeken kikirics a neve (nem keve-
rendõ a kikericcsel), másutt kutyatejnek neve-

zik, ami helyte-
len, ugyanis a
farkas kutyatej-
jel (Euphorbia
cyparissias) ke-
verik össze, ami
egy mérgezõ te-
jelõ növény. Vi-
rágpora az arra
érzékenyekbõl
allergiás reakci-
ót vált ki.

A gyermek-
láncfû füves te-
rületeken, fõleg
a kertekben,
szántókon jele-
nik meg. Karó-
gyökere függõ-
leges és hosszú,

ezért kiirtani sem könnyû. Virágzás elõtti fiatal
leveleibõl salátát vagy fõzeléket is készítenek.
Gyökerét nyersen vajon párolva, vagy gyors
szárítással (kb. 55 

o
C-on szárítva) és durvára

õrölve kávépótlóként használták.
Levelével és gyökerével több száz éve kezelik

a máj, az epehólyag, a vese megbetegedéseit és
az ízületi problémákat. Az emésztõrendszerre
és a májra elsõsorban a keserûanyagok hatnak.
A korábban taraxacinként említett anyagok va-
lójában az eudesmanolid és germacranolid típu-
sú laktonok szeszkviterpénjei.

A gyermekláncfû levele a vitaminok és ás-
ványi anyagok gazdag forrása: sok benne az
A-vitamin, mérsékelt mennyiségû a D-vita-
min; ezek mellett tartalmaz C- és különféle B-
vitaminokat, vasat, szilíciumot, magnéziumot,
cinket és mangánt. Használatánál ügyelni kell
arra, hogy a szeszkviterpén egyesekbõl allergi-
ás bõrreakciót vált ki.

Gyógynövény-ábécé

Gyermekláncfû

Gombernyõ 



paradicsomot és
paprikát. Kicsit
együtt dinsztel-
jük, majd lehúz-
zuk a tûzrõl, és
a fûszereket be-
letesszük. Töb-
bet tehetünk,
mint egy pör-
költbe, mert a
rizs is magába
szívja majd. Rá-
tesszük a húst,
fehéredésig ka-
vargatva sütjük.
Felöntjük vízzel,
és forrástól szá-

mítva 1 óra 40 percig fõzzük, majd a megmo-
sott rizst beletesszük, 3 bögre vízzel felöntjük,
összekeverjük. 10 perc fõzés után megkavar-
juk, majd még 10 percig fõzzük. Lekapcsoljuk
a gázt, konyharuhával letakarjuk, és így hagy-
juk fél órát pihenni.

Joghurtos almatorta

Hozzávalók: 1 pohár joghurt, 2 dl olaj, 3 dl
cukor, 4 db tojás, 4 dl liszt, fél csomag sütõpor,
1 csomag vaníliás cukor, alma ízlés szerint, fa-
héj ízlés szerint, 1 kupica rum, 1 db citrom.

Elkészítés: A tojást a cukorral és a vaníliás
cukorral habosra keverjük. Hozzáadjuk a sütõ-
porral elkevert lisztet, a joghurtot, az olajat és
a citrom reszelt héját. Egy kivajazott, kiliszte-
zett, 26 cm-es tortaformába öntjük, és alma-
cikkekkel kirakjuk, melyeket a tisztítás után cit-

romlé, rum és
fahéj keveréké-
be forgattunk
meg. Kirakjuk
úgy, hogy a cik-
kek éles fele ke-
rüljön alulra,
(bátran tele lehet
pakolni az almá-
val). Forró sütõ-
be toljuk, 5 per-
cig erõs, majd
mérsékelt tûzön,
tûpróbáig süt-
jük.

ínyenceknek
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Tél végi zöldségleves

Hozzávalók 6 személyre: 40 dkg leves-
zöldség (sárgarépa, fehérrépa, karalábé, zel-
ler), petrezselyem, fél dl olívaolaj, 1 közepes
vöröshagyma apró kockára vágva, 2 gerezd
zúzott fokhagyma, 15 dkg fagyasztott zöldbor-
só, 1 nagyobb krumpli kis kockára vágva, étel-
ízesítõ, só, bors, pirospaprika, liszt; a grízga-
luskához: 1 tojás, búzadara, só, bors.

Elkészítés: A forró olajra öntjük az apró
kockára vágott zöldségeket, sózzuk, borsoz-
zuk, kb. 10 percig pirítjuk, majd hozzáadjuk a
vöröshagymát, és azzal is jól átpirítjuk. Rádob-
juk a fokhagymát, megszórjuk 1 csapott evõ-
kanál liszttel, átforgatjuk kicsit, majd felöntjük
hideg vízzel (rögtön sózzuk, hogy a letapadt
liszt feloldód-
jon). Ízesítjük
õrölt borssal,
étel ízesí tõvel,
hozzátesszük a
krumplit és a
zöldborsót. Ha
felforrt, meg-
szórjuk pici pi-
rospaprikával.

Amíg készre
fõ (kb. 10 perc),
elkészítjük a
grízgaluskát: a
tojást kis tálban
villával habosra
verjük, pici só-
val, borssal ízesítjük, és annyi búzadarát te-
szünk hozzá, hogy sûrûbb nokedlitészta állagú
legyen. Hagyjuk kb. 5 percig pihenni, majd a
forró levesben melegített kiskanállal fél kanál-
nyi adagokban a kész levesbe szaggatjuk. Las-
sú tûzön kb. 5 perc alatt a többszörösére duz-
zad. A végén friss petrezselyemmel ízesítjük,
díszítjük.

Bácskai rizses hús

Hozzávalók: 60 dkg sertéscomb felkoc-
kázva, 1 nagy fej hagyma, 2 zöldpaprika, 1
nagy hámozott paradicsom, 1,5 bögre rizs,
só, bors, pirospaprika, olaj.

Elkészítés: A hagymát apróra vágjuk, és
olajon megdinszteljük, rádobjuk a kockázott

Vitaminpótló ízek

Tél végi zöldség-
leves

Joghurtos almatorta

Bácskai rizses hús



VÍZSZINTES: 13. Törvénytudó a mohame-
dán népeknél. 14. Erdélyi írónõ (Mária,
1889–1949). 15. Kikötõhíd. 16. Bõven ömlõ.
18. A pápa koronája. 20. … grófja – Rossini
vígoperája. 21. Épületmaradvány. 22. Angol
énekes, gitáros, dalszerzõ. 24. Dán biokémi-
kus, a K-vitamin felfedezõje, Nobel-díjas (1943).
26. Elõtag, rangjelzõ. 27. Akkád eposz. 28.

Székesegyház. 29. Antonov repülõgépe. 30.
Kosztolányi múzsája. 31. Révkomárom szlovák
neve. 33. Zavaros ser! 35. Forgórész! 36. Sze-
mélyes névmás. 37. Vidám szellem Shakes-
peare A vihar c. színmûvében. 38. André …
(1869–1951) – Nobel-díjas francia író. 40.
Lengyel város az Odera partján. 43. Kossuth-
díjas színésznõ (Magda). 44. Nobel-díjas, angol
nyelvû ír költõ, író (1865–1939). 46. Cselek-
vést idéz elõ. 47. Részvénytársaság. 49. Lakta-
nyában van! 50. Helytelenít. 52. … hoz – rá-
galmat terjeszt. 54. Kossuth-díjas szobrász (Pál,
sz. 1941). 55. Lengyel sci-fi-író. 56. Folyóágy.
57. A házba. 58. Ilyen politika is van. 59.
Megelégel. 60. Erõ betûi. 61. A beszéd egysé-
ge. 63. Belgium keleti „kapuja”. 65. Dáma
(rég.). 67. Abba az irányba. 69. Nõi név (nap-
ja júli. 22.). 71. Nõi báj (rég.).

FÜGGÕLEGES: 2. Hatóságilag
kivon a forgalomból. 3. Sajtjáról
híres holland város. 4. Római szá-
mok (összegük 1501). 5. Csahos.
6. Ideghártya. 7. A „három nõvér”
egyike (Csehov drámájában). 8.
Porció. 9. Kerület – röv. 10.
Reményik Sándor névbetûi. 11.
Kémiai elem apró része. 12. Köz-
terület. 17. Állatnógató eszköz.
19. Rövid, vidám történet. 23.
Társastánc. 25. … atya bûne – Eca
de Queiros regénye. 27. Tova.
28. A C hang. 29. Ritka nõi név.
30. Bevagdos. 31. Duzzad a tész-
ta. 32. Rainer Maria … – osztrák
költõ, író (1875–1926). 34. Téli
sportot ûzõ. 36.Tengeri hal. 39.
Az Attila névváltozata. 41. Mester-
kélt testtartás. 42. Õsi sumér vá-
ros. 45. Nobel-díjas (1980) ameri-
kai genetikus. 48. Irányadó áram-
lat. 51. Kiejtett mássalhangzó. 52.
Hangszer. 53. A bróm vegyjele.
56. Aromás gyümölcs. 57. Szabó
… – kardvívó olimpiai és világbaj-
nok. 58. Föld alatti üregben lakó,
éjjeli állat. 59. Game betûi. 60.
Feltûnõen nagy. 62. Lármás fel-
fordulás. 64. Lám. 66. Földmûve-
lõ eszköz. 68. Latin é. 70. Határ-
szakasz!

| Barabás Zsuzsa

A helyes megfejtést szerkesztõségünkbe el-
juttatók között könyvjutalmat sorsolunk ki.
Beküldési határidõ: március 31. Posta-
cím: 410068 – Oradea, Piaþa 1 Decembrie
nr. 12.; e-mail: biharmegye@gmail.com.

Dr. Germanus Gyula (1884–1979)
orientalista, arabista fõként a modern arab
irodalommal foglalkozott, de több nyelven
írt az iszlám és a muszlim gondolkodásról
is. Egyik gondolatát idézzük a rejtvényben
a vízsz. 11. és a függ. 11. alatt.

Az akaratról
üdítõ

Februári rejtvényünk (Szeretet) helyes megfejtése: „A szeretet energia-
forrás, amelybõl az élet táplálkozik.” Szerencsés nyerteseink: Ba-
logh Imre (Nagyvárad), Gáll Irén (Belényes), Laviþã Zsuzsanna (Nagy-
szalonta). A nyereményt postázzuk.
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A schengeni határnyitás halogatása ellené-
re a Biharország folytatja ismertetõ-ismerke-
dõ találkozóit a határ túloldalán található tele-
püléseken. Legutóbb a Létavértesre és Kis-
marjába szóló invitálásnak tettünk eleget.
Elõbbi helyen a Városi Mûvelõdési Ház és
Könyvtár volt a vendéglátónk.

A térséget riportútjairól jól ismerõ D. Mészá-
ros Elek, Máté Zsófia fõszerkesztõ és Szûcs
László felelõs kiadó mutatta be az immár ötö-
dik évfolyamába lépett, januártól megújult, ki-
bõvült havilapunkat, továbbá a Várad kulturá-
lis-mûvészeti folyóiratot és a tizedik évét betöl-
tött Erdélyi Riport hetilapot. Szilágyi Aladár a
nagyváradi Szacsvay Akadémián elõadó törté-
nészekkel készült beszélgetéseit tartalmazó má-
sodik interjúkötetét ajánlotta az érdeklõdõk fi-
gyelmébe, melynek címe Azok a világba kül-
dött nagy emberek, és részleteket olvasott fel
a nyugat-európai „kalandozásai” által ihletett,
A belgaság dicsérete címû könyvébõl. Elõbbit
a Várad, utóbbi a Riport Kiadó jelentette meg.

Kismarjában a munkatársakhoz csatlako-
zott berettyóújfalui szerzõnk, Kocsis Csaba is.
A Kismarja Közösségéért Egyesület volt a há-
zigazdánk az általuk mûködtetett, és pályázati
pénzbõl példásan felújított közösségi házban.
A bemutatkozó hozzászólások után azt is meg-
tudhatták az érdeklõdõk, hogy a Biharország
következõ számait korlátozott számban meg-
találhatják majd a közösségi házban, illetve
Létavértesen a könyvtárban, és keressük a
módját, hogy elõfizethessenek a lapra. Addig
is a világhálón megtalálják honlapunkat
(www.biharmegye.ro) és a Facebookon is ott
vagyunk.

Szomszédoltunk
Marjában, Létavértesen
A Várad folyóiratot és a Biharországot
mutatták be szerkesztõségünk
munkatársai a Hajdú-Bihar megyei
kistérségi fõvárosban, Létavértesen
és Kismarjában, Bocskai István fejedelem
hajdani kiváltságos mezõvárosában.

A kultúrház
galériájának falain
székelyhídi festõk

a helyi mûvész-
táborban alkotott

képei is
megtalálhatók

Kismarjában is érdeklõdéssel forgatták kiadványainkat Tartalmasnak találták lapunkat



A múlt század elsõ felébõl két ma is látható épületet mutatunk meg: a nagyváradi vasútállomás elõtti tér valamikor a tízes évekbõl,
illetve a nagyszalontai gimnázium tekintélyes épülete a feltehetõen a húszas években készült felvételen.
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