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|hirdetések

Már ci us 12-én lé pett élet be a 2013/335
szá mú tör vény, mely a fel sõ ok ta tás ban ta nu -
lók pró ba ide jét sza bá lyoz za. A jog sza bály sze -
rint az a mun kál ta tó, aki vég zõs egye te mis tá -
val köt pró ba idõ re mun ka szer zõ dést, sa ját ké -
ré sé re a szer zõ dés ide je alatt a szo ci á lis
referenciállandó ös  sze gé nek más fél sze re sét
kap ja, ez most 750 lej. Az ös  sze get an nak
ará nyá ban ad ják, hogy a pró ba idõn lé võ egye -
te mi hall ga tó men  nyit dol go zott tény le ge sen.
A tör vény sze rint a vég zõs egye te mis ták nak
hat hó na pot kell dol goz ni uk a maj da ni szak -

má juk nak meg fe le lõ mun ka he lyen, hogy az
elméleti tu dás meg szer zé se után meg is mer jék
a mun ka erõ pi ac gya kor la ti el vá rá sa it és fel té -
 te le it, va la mint hogy ta pasz ta la tot sze rez ze nek
maj da ni mun ka kör ük ben. A pró ba idõ prog -
ram ját a mun kál ta tó hagy ja jó vá an nak a rész -
leg ve ze tõ nek a ja vas la tá ra, ahol dol goz ni fog
az egye te mi hall ga tó. Utób bi szá má ra egy
men tort is ki je löl nek a mun ka vég zés ide jé re. A
pró ba idõ rõl szó ló szer zõ dést hat hó nap ra, az
egyé ni mun ka szer zõ dés sel egy szer re kell meg -
köt ni.

Munkahelyi gyakorlat kell
az egyetemistáknak

Agrárkamarát
választanak

Négy éve lé te zik tör vény az ag rár ka ma rák
lét re ho zá sá ról, de csak ta valy õs  szel fog tak
hoz zá az il le té kes ha tó sá gok a vok so lás meg -
szer ve zé sé hez. Meg ala kí tot ták a me gyei kez -
de mé nye zõ bi zott sá got, a vá lasz tá si bi zott sá -
got, ki je löl ték a sza va zó kö rö ket, és nyil ván -
tar tás ba vet ték a sza va zás ra jo go sul ta kat. A
sza va za ti jog gal ren del ke zõk lis tá ját a Me zõ -
gaz da sá gi Ki fi ze té si és In ter ven ci ós Ügy nök -
ség Bi har Me gyei Ki ren delt sé ge és a me gyei
Er dé sze ti Fel ügye lõ ség nyil ván tar tá sa alap ján
ál lí tot ták ös  sze. A kor mány biz to si hi va tal ada -
tai sze rint Bi har ban 40 779-en van nak, a leg -
töb ben kö zü lük (3719-en) nagy vá ra di ak, a
leg ke ve seb ben pe dig (41-en) biharszentand -
rá siak.

Dönt het nek az ag rár ka ma rai ta gok sze mé -
lyé rõl a gaz dál ko dók (jo gi és ter mé sze tes sze -
mé lyek egy aránt), a ter me lõi egye sü le tek, az
ága za ti szö vet sé gek, szö vet ke ze tek, a me gyé -
ben be jegy zett er dõ gaz dál ko dá si mun kál ta tói
egye sü le tek és al kal ma zot ti ér dek kép vi se le tek,
azok az er dé sze tek, ame lyek nem ál la mi er dõ -
ket ke zel nek, va la mint az ál lat or vo si ka ma ra
és a me zõ gaz da sá gi ok ta tás sal, ku ta tás sal fog -
lal ko zó tan in té ze tek.

A már ci us 16-án meg vá lasz tan dó me gyei ag -
rár ka ma rá ban nyol can fog ják kép vi sel ni az ága -
za ti szö vet sé ge ket és a ter me lõi egye sü le te ket,
né gyen-né gyen a vá lasz tói név jegy zék ben sze -
rep lõ far me re ket, il let ve a 35 év nél fi a ta labb
gaz dál ko dó kat, ket ten-ket ten a mun kál ta tói, az
al kal ma zot ti ér dek kép vi se le te ket és a ter me lõ -
szö vet ke ze te ket, to váb bá egy-egy hely il le ti meg
a ma gán er dé sze te ket és köz bir to kos sá go kat, az
ál lat or vo si ka ma rát, il let ve a szak ok ta tá si in téz -
mé nye ket. A je löl tek – akár ter mé sze tes, akár
jo gi sze mé lyek – feb ru ár 17-ig je lent kez het tek,
a vok so lás már ci us 16-án, va sár nap reg gel
8.30-tól dél után 5 órá ig tart. Ered ményt
csak már ci us 20-án hir det nek.

M. Zs.
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Többéves halasztás után végre kitûzték
Romániában az agrárkamarai választás
napját. Bihar megyében 25 tagú grémium
állhat fel az agrárágazat különféle
szegmenseinek képviseletében a március
16-i voksolás nyomán.
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|kultúra

A mond juk Nagy sza lon tá hoz vi szo nyít va ke -
vés bé gaz dag kul tu rá lis ha gyo má nyok ra vissza -
te kin tõ Mihályfalván még töb bet kell dol goz ni
a kul tú ra irán ti igény, a szép ér zés fej lesz té sé ért
– han goz tat ta meg gyõ zõ dé sét Nyakó Jó zsef
pol gár mes ter, aki ma ga is ezen ügy kö dött év ti -
ze de ken át. Elöl já ró ként is azt vall ja: „Be kell
lop ni a szé pet a min den nap ok ba”.

Be szélt mû ve i nek szü le té sé rõl az el sõ kö te tes
köl tõ, Sillye Ju dit és a gya kor lott toll for ga tó nak
szá mí tó, több mû faj ban is al ko tó Szil ágyi Fe -
renc. A hely tör té nész Ko vács Ro zá lia is vál to -
za tos té mák ban pub li kált: a te me tõ csó nak ala -
kú fej fá i tól csa lád tör té ne ti ku ta tá so kig min de -
nütt van még fel tár ni va ló. Az Ér mel lék szép sé -
gét és ér té ke it a fény ké pé szet esz kö ze i vel igye -

Hely tör té ne ti ku ta tás tól a san zon ének lé sig,
nép tánc tól a köl té sze ten át az üveg fes té sze tig –
el is me rés re mél tó gaz dag sá gú kul tu rá lis ér té ke -
ik bõl mu tat tak be né há nyat az érmihályfalvi al -
ko tók feb ru ár vé gén Nagy vá ra don. Az ese -
mény nek he lyet adó báb szín ház nak már az
elõ csar no ká ban minitárlatok fo gad ták az ér -
dek lõ dõ ket. A vá ro si könyv tár égi sze alatt mû -
kö dõ Marcsó Jó zsef Al ko tó kör tag ja i nak fa fa -
ra gá sai, ér mei, fest mé nyei, il let ve az Ér mel lék
2009 Fo tó klub tag ja i nak mun kái a kis tér ség
tá ja it, ha gyo má nya it idéz ték. A szín pa don pe -
dig Szûcs Lász ló gyors in ter jú i nak ala nyai sor -
jáz tak, hogy ké pet ad ja nak az Ér mel lék fõ vá ro -
sa ként is em le ge tett te le pü lés sa já tos, egy szer -
re fa lu si és vá ro si szel le mi sé gé rõl, gya ra po dó
kul tu rá lis ér té ke i rõl. A pa let tát gaz da gí tot ta a
Nyí ló Akác Néptáncegyüttes két pár já nak és a
Mó ka szín ját szó cso port tag ja i nak, Bo ros Emõ -
ké nek és Sza bó Já nos nak a fel lé pé se.

Vidéki alkotómûhelyek nagyváradi
bemutatásával új feladatra vállalkozott
a lapunkat is kiadó Várad kulturális folyóirat.
Amint Szûcs László igazgató fogalmazott:
kísérletbe fogtak, az elsõ „alany” pedig
Érmihályfalva volt.
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Belopják a szépet
a mihályfalvi
mindennapokba

Nyakó József

polgármesterrel

beszélget

Szûcs László

Szilágyi Ferenc és Sillye Judit az irodalmat képviselte

Kovács Rozália helytörténész köteteibõl lehet válogatni
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kez nek nép sze rû sí te ni a fo tó kör tag jai – fog lal -
ta ös  sze cél ju kat Bí ró Kár oly klub el nök.

Kor tár sunk le het ne, ám las san ne gyed szá za -
da nincs az élõk so rá ban Má té Im re köl tõ –
alak ját a 2009 óta a ne vét vi se lõ könyv tár ve -
ze tõ jé vel, Szalai Ilo ná val is fel idéz te Szûcs
Lász ló. Hang fel vé tel rõl el hang zott a köl tõ
egyik, Csoma Ju dit ál tal meg ze né sí tett ver se a
tá ja ink ról Ma gyar or szág ra el szár ma zott szí -
nész nõ elõ adá sá ban.

Rencz Csa ba új ság író egye bek mel lett a te -
le pü lés 25 éve fél be ma radt vá ro si a so dá sá ról és
a mihályfalviak meg az on nan bár mer re a vi -

lág ba el szár ma zot tak tá jé koz ta tá sát szol gá ló
internetes lap ról is szót ej tett. A szin te 40 éve
Vá rad ról „oda szár ma zott” Bo ros Jó zsef ta nár,
szín ját szó kö ri ve ze tõ, köl tõ a mihályfalvivá vá -
lás ne héz sé ge i re is em lé kez te tett. Az ot ta ni ak
lo kál pat ri o tiz mu sát büsz kén han goz tat ta
Nyakó pol gár mes ter is, egyút tal min den kit
meg hí vott vá ro sá ba. A vár ha tó szí ves ven dég -
lá tás ból a han gu la tos est részt ve või ku li ná ris
íze lí tõt is kap tak Oláh Im re mes ter sza kács jó -
vol tá ból. A leg kö ze leb bi je les ün ne pi ren dez -
vény a Nyí ló Akác Na pok lesz, ez akár a vá ros
véd je gye is le het, mert mes  sze föl dön hí res, s
ilyen kor ha za tér nek az ide gen ben élõ mi hály -
fal viak is.

| M. Zs.
Szemrevaló

„disznóságok”
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Ro má nia az Eu ró pai Uni ó hoz va ló csat la ko -
zá sa kor, 2007-ben hét év nyi ha la dé kot ka pott
ar ra, hogy li be ra li zál ja a föld tu laj don hoz va ló
ju tást. A tü rel mi idõ le telt, ám a kor mány csak
az utol só pil la nat ban, év vé gé re dol goz ta ki a
jog sza bály ter ve ze tet, de a tör vény ho zás ban el -
fo ga dott el sõ vál to za tot Traian Bãsescu ál lam -
el nök nem ír ta alá, ha nem új ra tár gya lás ra
vissza küld te. Olyan elõ írást akar, amely sze rint
kül föl di ál lam pol gár olyan fel té te lek kel ve hes -
sen föl det Ro má ni á ban, mint ami lye nek kel
egy ro mán ál lam pol gár az adott or szág ban.
Az ere de ti tör vény szö veg az or szág ha tár tól 20
ki lo mé te res mély ség ben kö töt te a nem zet biz -
ton sá gi szer vek en ge dé lyé hez a tu laj do nos vál -
tást, a má so dik vál to zat már 30 ki lo mé te res re
bõ ví tet te a „biz ton sá gi sá vot”, és be le vet te a
Fe ke te-ten ger part ját is.

Cseke At ti la Bi har me gyei par la men ti kép -
vi se lõ min de nek elõtt azt hang sú lyoz ta, hogy a

Megnehezítették
a földeladást

Olyan törvényt fogadott el a parlament,
amely a nemzetbiztonsági szervek
jóváhagyásához köti a földterületek
tulajdonosváltását az országhatártól
30 kilométeres mélységig. CSEKE ATTILA
RMDSZ-es képviselõ ismertette
az aggályos elõírásokat.

jog sza bály nagy ság ren dek kel több ro mán ál -
lam pol gárt fog aka dá lyoz ni a föld el adás ban és
-vásárlásban, mint kül föl dit, ez zel sér ti a tu laj -
don hoz va ló jo got, amit pe dig az alap tör vény
véd. A jó vá ha gyást az el adó nak kell kér nie, az
el já rás alól ak kor men te sül, ha az elõ vá sár lá si
jog gal ren del ke zõ ka te gó ri ák va la me lyi ké be
tar to zó ve võ vel köt üz le tet. Elõ vá sár lá si jo ga
van a társ tu laj do nos nak, a bér lõ nek, a te lek -
szom széd nak és az ál lam nak – eb ben a sor -
rend ben, ha egy for ma árat aján la nak. Az el sõ
vál to zat ban a hely ben la kó föld mû ve lõ is sze -
re pelt, most ezt ki vet ték. Az el adó nak a pol -
gár mes te ri hi va tal ban kell je len te nie és ki füg -
gesz te nie az el adá si szán dé kot, és az elõ vá sár -
lá si jo got él ve zõk 30 na pon be lül je lent kez het -
nek. Az RMDSZ ja vas la tá ban az új tör vény vál -
to zat ban nem az el adó nak kell az ér de kel te ket
meg ke res nie, ha nem az elöl já ró ság nak, hi -
szen úgy is ott van nak az ada tok. A 30 hek tár -
nál na gyobb te rü let tu laj do nos vál tá sát min -
den kép pen Bu ka rest ben a me zõ gaz da sá gi mi -
nisz té ri um mal kell vég le ge sen jó vá ha gyat ni.

Ha nem a társ tu laj do nos, a bér lõ vagy a te -
lek szom széd, il let ve az ál lam a je lent ke zõ ve võ,
ak kor az el adó nak a vé del mi mi nisz té ri um hoz
kell be nyúj ta nia a jó vá ha gyá si ké rel met, és a
tár ca ké ri ki a töb bi il le té kes ha tó ság (bel ügy,
hír szer zés, kém el há rí tás stb.) vé le mé nyét. Az el -
sõ vál to zat ban min den „szer vet” az el adó nak
kel lett vol na meg ke res nie. A ko ráb bi 7 na pos
vá lasz adá si ha tár idõ vi szont most 20 mun ka -
nap ra nõtt, de meg ma radt az RMDSZ ja vas la -
tá ra az úgy ne ve zett hall ga tó la gos jó vá ha gyás le -
he tõ sé ge. Hogy az el já rás ke rül-e pénz be, és
men  nyi be, ar ról a tör vény ben nincs szó, a vég -
re haj tá si uta sí tás vagy a vé del mi mi nisz té ri um
ren de le te sza bá lyoz hat ja a ta ri fát. A kép vi se lõ
sze rint szá mos ag gályt vet fel a tör vény al kal -
ma zá sa, még nem zet biz ton sá gi ag gá lyo kat is.
Mi ként fog ja pél dá ul a ha zai hír szer zés el len -
õriz ni a kül föl di ve võ je löl tet? Mek ko ra ka pa ci -
tást köt majd le a ro mán ál lam pol gár ok „át vi lá -
gí tá sa”? Ha nem hagy nak jó vá egy ügy le tet, ak -
kor nyil vá nos ság ra ke rül, hogy a ve võ „gya nús”
– és még so rol hat nánk a ki fo gá so kat.

Szakmaiatlan, bü rok ra ti kus, jog sér -
tõ és an ti de mok ra ti kus – je len tet te ki
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Hûtõtartályt vehetnek
a kistermelõi társulások

A de minimis tá mo ga tás ra azok a tár su lá -
sok jo go sul tak, ame lyek a 2013/859. szá mú
kor mány ha tá ro zat sze rint mû köd nek egy köz -
ség ben, és olyan ál lat tar tók a tag ja ik, akik nek
leg fel jebb öt te je lõ te he nük van, és az ál la tok
sze re pel nek az or szá gos nyil ván tar tás ban. A
tár su lá sok leg fel jebb 1000 li te res hû tõ tar tály
meg vá sár lá sá ra kér he tik az 5000 eurónál
nem több tá mo ga tást, a ta gok nak ki kell ne -
vez ni ük va la kit ma guk kö zül, aki a tej ös  sze -
gyûj té sé ért és mi nõ sé gi el len õr zé sé ért fe lel.
Ha a meg vá sá rolt hû tõ tar tály en nél ki sebb, a
tá mo ga tás ér té ke is csök ken. Az ös  szeg ma gá -

ban fog lal ja a tar tály árát, a be sze re -
lé si és az egy éves kar ban tar tá si

költ sé ge ket is.
A tár su lá sok nak áp ri -

lis 15-ig elõ ze tes en ge -
délyt kell

kér  n i  ük
a te rü le -
ti leg il le -
t é  k e s
po l  g á r  -
m e s  t e  r i

hi va tal tól, s a
kö vet ke zõ do ku men tu -

mo kat kell be nyúj ta ni uk:
a tár su lás lét re ho zá sát iga zo ló ira tot,

mely ben sze re pel nie kell an nak, hogy a tár su -
lás a hû tõ tar tály vá sár lá sa cél já ból jött lét re; a
tár su lás tag ja i nak lis tá ját an nak fel tün te té sé -
vel, hogy egyen ként és ös  sze sen hány te je lõ
te he net tar ta nak; a tár su lás tör vé nyes kép vi se -
lõ je sze mé lyi iga zol vá nyá nak má so la tát; a tár -
su lás köz gyû lés ének a tar tály vá sár lás ról szó ló
ha tá ro za tát, mely ben a ta gok kö te le zik ma gu -
kat, hogy két éven át meg tart ják ál la ta i kat, és
nem vál toz tat nak a hû tõ tar tály fel hasz ná lá sá -
nak cél ján.

Az elõ ze tes en ge dély meg adá sa után má jus
15-ig to váb bi ira to kat kell be nyúj ta ni a pol gár -
mes te ri hi va ta lok hoz. Ezek a kö vet ke zõk: az
iga zo lás ar ról, hogy az ál la tok sze re pel nek az
or szá gos nyil ván tar tás ban; a pol gár mes te ri hi -
va tal iga zo lá sa ar ról, hogy a hû tõ tar tály fel sze -
re lé sé hez az igény lõk ren del ke zé sé re bo csá -
tot ták a szük sé ges te rü le tet és köz mû ve ket; a
tar tály meg vá sár lá sát iga zo ló szám lát; a tár su -
lás bank szám la szá mát.

A pol gár mes te ri hi va ta lok ik tat ják a ké rel -
me ket, el len õr zik az ira to kat, és el ké szí tik a
ké rel me zõk spe ci á lis nyil ván tar tá sát, majd el -
jut tat ják a do ku men tu mo kat a ki fi ze té si ügy -
nök ség me gyei ki ren delt sé gé hez má jus 31-ig.
A me gyei ki ren delt sé gek el len õr zik az ada to -
kat, el ké szí tik a ked vez mé nye zet tek lis tá ját, jó -
vá hagy ják a tá mo ga tá si ös  sze ge ket, és az ösz -
 sze sí tést to váb bít ják az ügy nök ség or szá gos
köz pont já ba.

A Bi har me gyei ked vez mé nye zet tek nek a
tar tály mû köd te té sé nek ál lat-egész ség ügyi en -
ge dé lyét az ügy nök ség me gyei ki ren delt sé gé -
hez kell be nyúj ta ni uk a be ren de zés meg vá sár -
lá sát kö ve tõ 60 na pon be lül, tá jé koz ta tott
Florian Pavel, az ügy nök ség me gyei ve ze tõ je.

Hûtõtartályok vásárlására kaphatnak
támogatást a kistermelõi társulások,
tájékoztatott a Mezõgazdasági Kifizetési
és Intervenciós Ügynökség (APIA) Bihar
megyei kirendeltsége.

Cseke At ti la a jog sza bály ról, ame lyet
256 igen sza va zat tal 51 el le né ben, 20
tar tóz ko dás mel lett fo ga dott el a dön tõ

al só ház. Ti zen ki lenc ha tár men ti me gyét érint
a kor lá to zás, olyan né pes me gye szék he lyek kel
egye tem ben, mint Jász vá sár, Konstanca,
Galac, Szatmár, Nagy vá rad, Arad. Bi har ban
az el sõ vál to zat 101 te le pü lést érin tett, a ki ter -

jesz tett, 30 ki lo mé te res ha tár sáv ba pe dig 174
hely ség esik, a me gye te rü le té nek 35 szá za lé -
ka. Az Al kot mány bí ró sá gon 50 kép vi se lõ alá -
írá sá val le het meg tá mad ni a jog sza bályt, de
Cseke sze rint en  nyi nem gyûl het ös  sze az el -
len zék bõl. Az ál lam fõ sem él t ez zel a le he tõ -
ség gel.

| Má té Zsó fia
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Az együtt mû kö dés fel tét ele it rög zí tõ szer zõ -
dést Eu ró pa egyik leg na gyobb ener ge ti kai be -
ren de zé se ket gyár tó és sze re lõ cé ge, a cseh or -
szá gi Ekol Brno Rt. és az ér mel lé ki vá ros ban
lét re ho zott Centrala Bioval Kft. tu laj do no sai
lát ták el kéz jegy ük kel.

„Mer tünk na gyot ál mod ni” – fog lal ja ös  sze
az erõ mû lét re ho zá sát cél zó tö rek vé se ket
nechita Zol tán pro jekt me ne dzser, ami kor a
be ru há zás elõz mé nye i rõl kér de zem. Ab ból in -
dul tak ki, hogy Ro má ni á ban a meg úju ló ener -
gia ter me lé sét ösz tön zõ 2008/220. szá mú
tör vény 15 éven át Zöld Bi zony la to kat (ZB)
biz to sít min den elõ ál lí tott MWh-ra, amely vil -
la mos és hõ ener gi át egyi de jû leg ter me lõ
(kogenerációs) erõ mû vek ben ke let ke zik. Egy
ZB át la gos ér té ke 2012-ben 56 euró/MWh
volt. A bio mas  sza tü ze lé sû erõ mû vek 2 ZB-t
kap nak megawattóránként: egyet a hõ ener -
gia-hasz no sí tás ra és egyet az er dei, me zõ gaz -
da sá gi hul la dék vagy ener gia nö vény tü ze lõ -
anyag ként va ló hasz no sí tá sá ra, de ös  sze sen
nem töb bet, mint 3 ZB-t.

Nechita Zol tán sze rint az er dei és me zõ gaz -
da sá gi hul la dé kok, il let ve az ener gia nö vé nyek
el ége té sé vel évi 80 ezer me ga watt elekt ro mos
és 30 ezer gi ga ka ló ria hõ ener gi át lesz ké pes
elõ ál lí ta ni a Mihályfalvára ter ve zett bio mas  sza
hõ erõ mû. Azt is tud ni kell, hogy 1MWh elekt -
ro mos zöld ener gia tõzs dei ára 40 euró, a zöld
bi zo nyít vá nyo ké pe dig mi ni mum 30 euró, te -
hát hos  szú tá von jól ki fi ze tõ dõ a be ru há zás.

Kör nye zet ba rát mun ka hely te rem tés

„Mi lyen elõ nyö ket je lent ez a vá ros nak?” –
kér de zem a pro jekt me ne dzsert. „Min de nek -
elõtt mun ka he lyet te remt” – mond ja, ugyan is
az erõ mû mû köd te té sé hez fél száz kép zett
szak em ber re lesz szük ség, köz vet ve pe dig még
több re, hi szen a tü ze lõ anyag-be szál lí tó és az
ener gi át ér té ke sí tõ szol gál ta tók több száz em -
bert is fog lal koz tat hat nak. Ugyan csak mun ka -
he lye ket te remt het a meg ter melt hõ ener gia,
hi szen az azt hasz no sí tó 10 hek tá ros me leg -
ház-far mon 200 em ber is dol goz hat a te le pü -
lés rõl.

„Hon nan lesz az erõ mû nek fû tõ anya ga?” –
fo gal ma zó dik meg az újabb kér dés. Nechita

Január közepén Érmihályfalván aláírták
azt az energetikai megállapodást, melynek
alapján 2016-ra a tervek szerint
egy 12 megawatt óránkénti teljesítményû
biomassza-erõmûvet helyeznek üzembe.
A beruházás összértéke eléri a 34 millió
eurót.

Az erõmû

látványterve

a melegházakkal 
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Zol tán el mond ja, ké szí tet tek egy ta nul mányt,
mely sze rint a vá ros kö rül be lül 50 km-es kör -
ze té ben an  nyi nö vé nyi hul la dék – pél dá ul ku -
ko ri ca kó ró, ga bo na szal ma – ke let ke zik,
amennyi biz to sí ta ni tud ja az erõ mû tü ze lõ -
anyag-szük ség le tét. Ugyan ak kor az érmi hály -
fal vi ho mo kos ta la jon ki vá ló an meg te rem az
ener gia akác, amely ma gas fû tõ ér té kû. Van nak
olyan fa ki ter me lõ, -fel dol go zó cé gek, ame lyek
szán dék nyi lat ko zat ban már je lez ték, hogy
akár évi 100 ezer ton na fû tõ anyag igényt is ki
tud nak elé gí te ni.

Hár mas ha szon a vá ros nak

A tá jé ko zó dást Érmihályfalván foly tat tam.
nyakó Jó zsef pol gár mes ter az elõz mé nyek -
rõl el mond ja, Stanik Ist ván, a BMC ta nács adó
cég tu laj do no sa ke res te meg 2012 õszén az -
zal, hogy len ne egy jó ter ve a vá ros szá má ra.
Azt aján lot ta, hoz za nak lét re egy olyan cé get
a te le pü lé sen, amely a pro jekt elõ ké szí té sé ért
fe lel, ami után be ru há zás ra al kal mas sá vá lik az
egész vál lal ko zás. Így is tör tént. Mind eh hez jó
part ner nek bi zo nyult több he lyi vál lal ko zó, ta -
ná csos. Ké sõbb si ke rült kap cso la tot te rem te ni
Eu ró pa egyik leg na gyobb ener ge ti kai be ren -
de zé se ket gyár tó és sze re lõ cé gé vel, s a cseh

part ner vál lal ta a pro jekt hez szük sé ges be ru -
há zás fi nan szí ro zá sát és ki vi te le zés ét.

A vár ha tó anya gi és szo ci á lis elõ nyö ket
szám ba vé ve Nyakó pol gár mes ter há rom té -
ren szá mít mi nõ sé gi fej lõ dés re. „Kezd jük az el -
sõ vel. Ha ma ro san in dul a be ru há zás, el kez dõ -
dik az épít ke zés. Az erõ mû vet több cég, sok
em ber fog ja épí te ni, akik egy ré sze nem ide -
va ló. Ez új szál lás he lyek ki ala kí tá sát és a ven -
dég lá tás bõ vü lé sét fog ja je len te ni rö vid tá von.
Ez jó az em be rek nek, jó a vá ros nak is. Gon -
dol juk csak vé gig, a 34 mil lió euró ér té kû be -
ru há zás azt je len ti, hogy eb bõl sok pénz ke rül
majd a vá ros ban élõ em be rek zse bé be. Má -
sod szor a hely ben fi ze tett adó mi att je len tõs
pénz ma rad a te le pü lé sen, ami ugyan csak az
Ér mel lék köz pont já nak a fej lõ dé sét fog ja se gí -
te ni. Har mad részt az is fon tos, hogy az erõ mû
min den na pos mû kö dé sé hez, pél dá ul a zöld
hul la dé kok ös  sze gyûj té sé hez sok be szál lí tó
cég re, gaz dá ra van szük ség. Az itt dol go zók -
nak az erõ mû fo lya ma to san tud majd hos  szú
tá von mun kát biz to sí ta ni, s ez sem mel lé kes a
kör nyé ken élõk szá má ra. Az ed dig fe les le ges -
sé vált er dei és zöld hul la dé kot el éget ték az
em be rek a tar lón, most ezért még pénzt is
kap nak majd. Ez óri á si do log, egy részt gaz da -
go dik a te le pü lés, más részt a kör nye ze tet és a
ta lajt is meg óv juk. Ar ról nem is szól va, hogy
az erõ mû ál tal elõ ál lí tott hõ ener gi á val egy 10
hek tá ros te rü le ten me leg há zat tu dunk fû te ni,
ahol a he lyi kon zerv gyár nak ál lít ha tunk elõ
alap anya got. Itt idény tõl füg gõ en 150-200
em ber kap hat mun kát” – fog lal ja ös  sze a vár -
ha tó elõ nyö ket Nyakó Jó zsef.

Az erõ mû a vá ros tól észak ke let re, az
Érkörtvélyes fe lé ve ze tõ mû út bal ol da lán, az
út tól egy ki lo mé ter nyi re, a he lyi ek ál tal
Gorvainak is mert ma gán te rü le ten épül fel
2015 vé gé re. Ha min den a ter vek sze rint ala -
kul, 2016 ta va szán e mos ta ni el kép ze lé sek bõl
va ló ság le het, ener gia ter me lés az Ér mel lé ken.

| Monostori Károly

Bálázzák a kórót,

a majdani

fûtõanyagot

Paplanfûtéses

üvegházat is

elláthat az erõmû
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Öt Bi har me gyei is ko la VI–VII. osz tály ba já ró,
ös  sze sen 475 ta nu ló ját von ták be a kér dõ íves fel -
mé rés be – is mer tet te az or szág ban mind ed dig
pél da nél kü li vizs gá lat el já rá sát Scheck Zsu zsa kli -
ni kai pszi cho ló gus, fej lesz tõ pe da gó gus. Nagy vá -
ra di és vi dé ki, il let ve szín ma gyar, ve gyes, szín ro -
mán tan nyel vû tan in té ze tek bõl, ma gyar, ro mán
és ci gány di á kok kö ré bõl ke rült ki a sta tisz ti ka i lag
is mérv adó min ta, így az ered mény te rü le ti és
nem ze ti sé gi ve tü le tét is vizs gál hat ták. A ku ta tás -
ban je len tõs ér de me van dr. Föl des Bé la ideg -
gyógy ász fõ or vos nak is, aki 2006 óta az egész -
ség ügyi mi nisz té ri um lel ki egész sé gi prog ram já -
nak meg bí zott ja. A gyer mek neuro-pszichiátriai
prog ram egy sze le tét ké pe zi a ka masz ko ri de -
pres  szió ku ta tá sa, s en nek fel tárt ered mé nye it –
amint a fõ or vos fo gal ma zott – a pe  da gó gia, a
pszichopedagógia, a pszichoszo cio  lógia és a szo -
ci o ló gia a sa ját esz kö ze i vel hasz no sít hat ja.

Ro má ni á ban ko ráb ban a gyer me kek ön gyil -
kos ság ra va ló haj la mát már ku tat ták, ám a je len
prob lé má ra az a mód szer al kal mat lan, an nál is
in kább, mert ro mán nyel vû kér dõ ívet hasz nál -
tak, ami a nem ro mán anya nyel vû di á kok nak
ne he zen ért he tõ. Most a bu da pes ti Sem mel    weis
Or vos tu do má nyi Egye tem tíz kér dés bõl ál ló,
stan   dard teszt lap já ra kér ték a vá la szo kat a ka -
ma szok tól a nagy vá ra di Mi hai Eminescu Fõ  gim -
ná zi um ban, a Iosif Vul can Ta ní tó kép zõ ben, az
Ady End re Kö zép is ko lá ban, a Ioan Bo coci Is ko -
la köz pont ban és a szé kely hí di Pe tõ fi Sán dor Kö -

zép is ko lá ban. Azt fir tat ták, a di ák men  nyi re elé -
ge dett ön ma gá val – tet te i vel, azok meg íté lé sé -
vel, ki né ze té vel –, van-e ba rát ja, ér zi-e, hogy
sze re tik, volt-e bosszús és szo mo rú a fel mé rést
meg elõ zõ két hét ben.

Elöl já ró ban Scheck Zsu zsa kö zöl te, hogy az
Egész ség ügyi Vi lág szer ve zet sze rint 2020-ra a
de pres  szió a má so dik leg gya ko ribb be teg ség
lesz, most az Eu ró pai Uni ó ban a kis ka ma szok
17-22 szá za lé ka szen ved eny he, il let ve 1-2 szá -
za lé ka sú lyos de pres  szi ó ban. A Bi har me gyei
ada tok ki mu tat ták, hogy át lag ban a sú lyos de -
pres  szi ó sok ará nya el éri a 26,5 szá za lé kot, és
meg kö ze lí tõ leg 23 szá za lék nyi an ma gas koc ká -
za ti ér té ket je len te nek. A meg kér de zet tek 42
szá za lé ka nem sze re ti ön ma gát. Az is ko lák mind
meg kap ják a rá juk vo nat ko zó ada to kat. A te rü -
le ti bon tás ban elem zett ada tok azt mu tat ják,
hogy a vi dé ken élõ ro mák nak a leg sé rü lé ke -
nyebb az ön ér té ke lé sük, a leg jobb hely zet ben a
váradi ma gyar is ko la di ák jai van nak. A vá lasz -
adók 8 szá za lé ka ál lí tot ta, hogy egy ba rát ja
sincs, 6 szá za lé ka min dig ma gá nyos, úgy ér zi,
min dent ros  szul csi nál, sen ki sem sze re ti iga zán.

A de pres  szi ó tól egye nes út ve zet a fel tû né si
vágy ra vis  sza ve zet he tõ „bot rá nyos vi sel ke dés -
hez”, az ag res  szi ó hoz, a „rossz tár sa ság ba va ló
ke ve re dés hez”, a drog füg gõ ség hez – vá zol ta a
pszi cho ló gus. Ezek a ma ga tar tá si meg nyil vá nu -
lá sok jel zik a kör nye zet nek a bajt, ezért sem a
csa lád nak, sem a pe da gó gu sok nak nem sza bad
ba ga tel li zál ni uk a „tü ne te ket”, meg ér tést kell
mu tat ni a ka ma szok gond jai iránt, és szak em -
ber hez kell for dul ni, ta ná csol ta.

A szentjobbi meg be szé lés hely be li, il let ve Vá -
rad ról, Nagy sza lon tá ról, Szé kely híd ról s a
Szatmár me gyei Tasnádról ér ke zett részt ve või a
le het sé ges ten ni va ló kat is szám ba vet ték. Fel me -
rült pél dá ul, hogy a pe da gó gu sok szak mai elõ -
me ne te lé be be kel le ne szá mí ta ni, ha pszi cho ló -
gi ai tan fo lya mot vé gez nek. Töb ben fel ve tet ték
az ok ta tá si és az egész ség ügyi rend szer kö zöt ti
kap cso lat hi á nyát, azt, hogy bár tör vény van rá,
a va ló ság ban nem lé tez nek men tál hi gi é nés köz -
pon tok, az is ko la pszi cho ló gu si há ló zat sem ké -
pes el lát ni a fel ada tát. Kéry Haj nal me gyei fõ -
tan fel ügye lõ-he lyet tes meg hív ta a ku ta tót, is -
mer tes se a vizs gá lat ered mé nyét a ma gyar tan -
in té ze ti ve ze tõk áp ri li si ta nács ko zá sán. El hang -
zott: a fel mé rést meg fog ják is mé tel ni, ez volt az
öt éves re ter ve zett ku ta tás el sõ ál lo má sa.

| Má té Zsó fia

|egészség
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Sok a szomorú gyerek
Riasztó eredményt hozott az országban
egyedülálló felmérés: a kiskamaszok közel
fele enyhe vagy súlyos depresszióban
szenved. Pedagógusok, pszichológusok,
szociális munkások elõtt ismertették
az adatokat februárban a szentjobbi
Szent István Szociális Központban.



Oltassunk vagy ne?
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özismert, hogy az em be ri ség leg na -
gyobb fel fe de zé sei kö zött tart ják szá -
mon a fer tõ zõ és jár vá nyos be teg sé gek
meg elõ zé sét és ke ze lé sét le he tõ vé té võ
vé dõ ol tá so kat. A koc ká za tok kal is tisz -

tá ban kell len nünk.
A vé dõ ol tás ok nak kö szön het jük, hogy el tûnt boly -

gón kon a fe ke te him lõ, és már nem kell szá mol nunk
a gyer mek pa ra lí zis, a dif té ria és sok más ve szé lyes
jár vány kö vet kez mé nyé vel. Tény azon ban az is, hogy
a sok fé le ol tás nak koc ká za tai is van nak. Eze ket a
koc ká za to kat vizs gál va két alap hely zet rõl kell be -
szél nünk. Egy részt az ol tás nép egész ség ügyi szem -
pont ból egy ér tel mû en hasz nos, elõ nyös, vi szony lag
ol csó, tö me gek szá má ra el ér he tõ, be teg sé ge ket ke ze -
lõ és meg elõ zõ be avat ko zás, amely nek nap ja ink ban
egész ség po li ti kai szem pont ból nincs al ter na tí vá ja.
Más részt az ol tás az egyén szem pont já ból az egye di
koc ká za tok mi att óva tos ság ra kész tet, kö rül te kin tõ,
szak tu dás tól füg gõ al kal ma zást tesz le he tõ vé.

A fent em lí tett két, egy más sal ugyan ös  sze füg gõ
tény csak kü lön-kü lön vizs gál ha tó, ha az al kal ma zás
elõ nye it és hát rá nya it pró bál juk ér té kel ni. A gya kor -
lat ban fõ leg a má so dik, az egyént érin tõ al kal maz ha -
tó ság ér dek li a köz vé le ményt. Nap ja ink ban egy re
töb ben uta sít ják vis  sza az ol tást. Gyak ran di let táns
ál lás pont ok han goz ta tá sa za var ja meg fõ leg a szü lõ -
ket az ol tá si aján la tok el fo ga dá sa kor.

Év ti ze de ken át csak az ol tá sok elõ nye it is mer tük.
Le nyû gö zõk vol tak azok a lát vá nyos si ke rek, ame -
lyek a jól szer ve zett kam pá nyok ered mé nye ként
egész föld ré sze ken men tet tek meg em ber ge ne rá ci ó -
kat és em ber mil li ó kat a fer tõ zõ be teg sé gek tõl, a ha -
lál tól. Kö rül be lül 30 éve, mi u tán már sok fé le és bo -
nyo lult tech no ló gi á val elõ ál lí tott ol tó anyag ke rült
for ga lom ba, vet ték ész re az or vo sok, hogy a gyógy -
ke ze lé sek után oly kor azon nal, más kor évek múl va
ala kul nak ki olyan szö võd mé nyek, ame lyek az ol tá -
sos ke ze lé sek kel hoz ha tók kap cso lat ba. Ezek a
komp li ká ci ók fõ leg ideg rend sze ri za va ro kat okoz -
tak.

Ma már tud juk, hogy va ló já ban nem is an  nyi ra az
ol tás alap anya ga, ha nem a ha tás el éré sé hez szük sé -
ges se géd anyag ok, sta bi li zá lók stb. okoz zák a bajt. A
kí sé rõ anyag ként hasz nált szin te ti kus E-vi ta min, alu -
mí ni um, squalene-nek ne ve zett, az emul zi ót elõ se gí -
tõ sze rek, il let ve a poliszorbátok fe le lõ sek a komp li -
ká ci ók ke let ke zé sé ért. Ezek és a még mo der nebb
AS04 és MF59 je lû ki egé szí tõk nem csak sta bi li zál ják
az ol tó anyag ol da tát, ha nem ha té ko nyab bá is te szik,
va gyis hoz zá já rul nak a biz ton sá go sabb vé dett ség ki -
ala ku lá sá hoz.

Nap ja ink ban már sok rész le tet is me rünk az ol tás -
ban elõ for du ló anya gok ha tás me cha niz mu sá ról. Tud -
juk pél dá ul, hogy van nak, akik nek ge ne ti kai adott sá -
guk mi att (HLA-DRB, HLA-DQB1 em ber tí pu sok) fo -
ko zot tan koc ká za tos bár mi lyen ol tás, õk gyak rab ban
be teg sze nek meg ilyen ke ze lés után Guillain–Barré tí -
pu sú ideggyökgyulladásban (bé nu lás), izom gyul la dá -
sok ban, és ná luk gyak rab ban je lent kez nek komp li ká -
ci ó ként al vás za va rok, kró ni kus fá radt ság, men tá lis
meg be te ge dé sek, bél bán tal mak stb. Meg jegy zen dõ,
hogy ha son ló ala pon ilyen meg be te ge dé sek más test -
ide gen anyag nak a szer ve zet be ju tá sa után is je lent -
kez het nek. Bi zo nyí tott, hogy a szil ikon szer ke ze tû
mell na gyob bí tó implantátumok ugyan ilyen ideg bán -
tal ma kat okoz hat nak bi zo nyos ér zé keny sé gû sze mé -
lyek ben. Az utób bi idõ ben a tu do má nyos és az is me -
ret ter jesz tõ írá sok az ol tás szö võd mé nye ként ki ala ku -
ló bán tal ma kat Shoenfeld-tünetegyüttesnek (szind ró -
má nak) ne ve zik a be teg sé get le író or vos ne vé re utal va.

Az or vos lás mai ál lá sa sze rint az ol tás szük sé ges és
el en ged he tet len gyógy mód. Ugyan ak kor, mint min -
den gyó gyí tó esz köz, egyén re sza bott, kö rül te kin tõ és
a be te get, il let ve az or vost egy aránt fe le lõs ma ga tar -
tás ra kény sze rí tõ te vé keny ség. Ha ezek a fel té te lek
tel je sül nek, ak kor a koc ká zat mi ni má lis ra csök kent -
he tõ, és a kö vet kez mé nyek el ke rül he tõk. A Shoen -
feld-tünetegyüttes egy re ala po sabb meg is me ré se le -
he tõ vé te szi, hogy az ol tó anyag ok ös  sze te võ it úgy vál -
toz tas sák meg, hogy a fõ ha tó anyag ok kí sé rõi le he tõ -
leg ne okoz za nak ká ro kat.

Az utób bi évek ben szá mos olyan ered mény szü le -
tett, amely biz ton sá go sab bá tet te az ol tás sal va ló gyó -
gyí tást. Alig húsz év vel ez elõtt pél dá ul a te ta nuszt
olyan szé rum mal elõz tük meg, amely nek a be adá sa
egy bo nyo lult al go rit mus sze rint va ló sult meg (az idõ -
tar ta ma 3-4 óra volt), és még ak kor is szin te min den -
na pos volt a komp li ká ció je len sé ge (a szé rum be teg -
ség). Nap ja ink ban a ná lunk is el ér he tõ, egyet len szú -
rás sal be ad ha tó ol tó anyag gya kor la ti lag ve szély te len
és biz ton ság gal elõz he tõ meg ve le a te ta nusz, amely
ha be kö vet kez ne, ak kor az érin tett egyén szá má ra a
biz tos ha lált je len te né.

Saj ná la tos, hogy nap ja ink ban hi á nyos az ál lam pol -
gár ok egész ség ügyi tá jé koz ta tá sa és ne ve lé se. Ez
meg ron tot ta az or vos-be teg kap cso la tot, és a sok di -
let táns vagy ép pen ség gel ros  szat aka ró, a köz vé le -
ményt ma ni pu lá ló in for má ció for rás meg in gat ta az
em be rek bi zal mát az ol tás ban. Ezért so kan olyan kor
is vis  sza uta sít ják az ol tá so kat, ami kor azok szá muk ra
és fõ leg a gyer me ke ik szá má ra szük sé ges, meg elõ zõ
vagy be teg sé get ke ze lõ esz kö zök len né nek.

| Dr. Föl des Bé la

K
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– E meg le he tõ sen hos  szú meg ne ve zés sel
mi ó ta büsz kél ked nek a deb re ce ni hu szá rok?
Kik a tag jai, ve ze tõi a ban dé ri um nak?

– A csa pat ezt a ne vet és jo gi for mát 2003
vé gén vet te fel. Hu szár ja ink – né hány fõt ki vé -
ve – a Ma gyar Hon véd ség tar ta lé kos tiszt jei. A
haj dú sá gi ban dé ri um mos ta ni el nö ke Cson tos
Já nos (Létavértes), elõ de és je len leg tisz te let be -
li örö kös el nö ke Ador ján Csa ba (Álmosd), a
Ma gyar Hon véd ség tar ta lé kos fõ had na gya, ha -
gyo mány õr zõ hu szár õr nagy, pe da gó gus, lo vas
ok ta tó. Tisz te let be li el nök dr. Papp Gyu la nyug -
ál lo má nyú ez re des (Deb re cen), jó ma gam ál ta lá -
nos al el nök, egy ben PR- és saj tó re fe rens va -
gyok, a szak mai al el nök Ju hász Im re (Hor to -

Tavaly volt negyedszázada annak, hogy
Hajdú-Bihar megyébõl is elutazott egy lovas
küldöttség Budapestre az 1988-as
nemzetközi huszártalálkozóra. Így kezdõdött
a hajdú-bihari huszárhagyomány-õrzés,
s ennek az elmúlt évtizedben a határon is
átható kisugárzása lett. A kerek évszám
kapcsán kérdeztük a debreceni vitéz
SZOBOSZLAI ENDRÉT, a Hajdú-Bihar Megyei
Lovas- és Huszárhagyomány-õrzõ
Közhasznú Egyesület sajtóreferensét,
s õ visszaemlékezéseit fotókkal is
illusztrálta.

bágy), lo vas sá gi pa rancs nok Buj do só Zol tán
(Konyár). A ban dé ri um 15-20 fõs lo vas egy sé -
get tud ki ál lí ta ni, de a tag ja ink lét szá ma en nél
jó val több. Pár fõ ma is tag ja a ban dé ri um nak
azok kö zül, akik 1988-ban Bu da pes ten fel vo -
nul hat tak. Az ak ko ri hu szá rok má ra már ob si to -
sok le het né nek, va gyis el ér ték a haj da ni ka to nai
szol gá lat fel sõ kor ha tá rát, az 50. élet évü ket. De

Vitéz Szoboszlai Endre csillagász-ismeretterjesztõként

is „portyázik” a határ innensõ oldalán

Tíz évvel ezelõtt

az elsõ váradi

felvonulásra

készültek

a huszárok

a Körös-parton
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Tízéves a magyar–magyar
„huszárdiplomácia”

Szentjobbi huszárok társaságában az Országházban 2007-ben
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a mi mai hu szár ja ink szin te kor ta la nok, töb ben
ma is szol gál nak, bár pá ran kö zel jár nak a hat -
va na dik élet év ük höz. Ter mé sze te sen lel kes fi a -
ta lok is van nak a ban dé ri um ban, töb ben az ala -
pí tó hu szá rok gyer me kei.

– A hu szár egyen ru hák meg le he tõ sen kü -
lön böz nek egy más tól. Az önö ké me lyik kor -
szak hoz köt he tõ?

– A min tát az Osztrák–Magyar Mo nar chia
ma gyar ki rá lyi deb re ce ni 2. hon véd hu szár ez re -
dé nek ere de ti ru há za ta szol gál tat ta. A ko ra be li
ez red 1869-ben ala kult, és 1918. no vem ber
kö ze pé ig pros pe rált. Leg hí re sebb pa rancs no ka
gróf Ti sza Ist ván mi nisz ter el nök volt huszár -
ezre desi rang ban.

– Ép pen tíz év vel ez elõtt, 2004. már ci us
15-én sze re pel tek elõ ször Er dély ben, még pe -
dig a nagy vá ra di ün nep sé gen. Ho gyan em -
lék szik ar ra a nap ra?

– Szá munk ra, szá mom ra, lel ki erõt adott és
ad ma is, ha er dé lyi, par tiu mi ba rá ta ink kal ta lál -
koz ha tunk. Ro má ni á ba kel lett ah hoz el jön -
nünk, hogy job ban meg él jük ma gyar sá gun kat,
ta nul ni jö he tünk ide a te kin tet ben, hogy mi az
ös  sze tar tás, a ma gyar ság tu dat, a nem ze ti
értékek… Döb be ne tes volt szá mom ra meg él ni
olyan lát ványt, hogy sír nak a Him nusz alatt…
Em lék szem, ami kor elõ ször sze re pel tünk Nagy -
vá ra don, én lép del tem a nem ze ti szí nû zász ló val
a sé tá ló ut cán, s egy as  szony oda lé pett, és meg -
csó kol ta a ma gyar lo bo gót. Én ilyet nem lát tam
Ma gyar or szá gon. Saj nos! Per sze érez tem en -
nek súlyát… Ezen a 2004-es már ci us ti zen ötö -
di kén az is fan tasz ti kus ér zés volt szá mom ra,
hogy a nagy vá ra di ün nep sé gen kö zel tí zez ren
le het tünk. Ha mi fe lénk ha son ló ese mény zaj lik,
és ös  sze jön vagy négy-öt száz em ber, a ren de -
zõk már örül het nek. Az is szív be mar ko ló él -
mény volt az er dé lyi tú rák so rán, aho gyan az
ott élõ ma gyar em be rek fo gad ták a te le pü lé sük -
re be vo nu ló ma gyar hu szá ro kat, vagy ami kor
egy öreg bá csi ki hoz ta a kí ná lás ra szánt itó kát,
és mi köz ben koc cint ha tott – bi zo nyá ra éle té ben
elõ ször – a hu szá rok kal, meg je gyez te: „Most
már meg hal ha tok, mert ezt is meg él tem.”

– Mi lyen al kal mak ra em lék szik még visz -
 sza szí ve sen az utób bi tíz év kö zös tör té né se -
i bõl?

– Volt „dip lo má ci ai” él mé nyünk is. Ami kor
Ro má nia tag ja lett az Eu ró pai Uni ó nak, 2007.
ja nu ár 1-jén, Létavértesen szil vesz te rez tünk egy
lo vas bá zi son, kö zel a ha tár hoz. A szil vesz te ri
mu lat sá got ott hagy tuk, hu szár ru hát öl töt tünk,
és pezs gõ vel koc cin tot tunk az ese mény
tisz te le té re a ha tár át ke lõn szol gá lat ban
lé võk kel, ro má nok kal és ma gya rok kal,

Álmosdon 2013

nyarán egy

huszárprogramon.

Csontos János,

Zatykó István,

Gellért Gyula

és Adorján Csaba

elõadást tart

a résztvevõknek

Csataimitáció

a Diószeg melletti

Nyúzóvölgyben

2010-ben

Debrecenben, 2004. március 15-én, 

Váradra indulás elõtt

Szentjobbi

ünnepség

2008-ban

Ø
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mis ta fi am, So ma is hu szár ha gyo mány-õr zõ, õ
a nagy er dé lyi tú rá kon is lo va golt. Má ig em le -
ge ti él mé nye it, hi szen na gyon fi a tal le gény ként
él te át eze ket, igen csak meg edzõ dött a ne héz
tú rák so rán. Egyéb ként a lo vas csa pa tunk sok
tag ja szin tén hu szár õs sel di cse ked het.

– A hu szár ha gyo má nyok ápo lá sán túl
mind egyi kük nek van ci vil fog lal ko zá sa, töb -
ben más mi lyen hob bi nak is hó dol nak. Eze -
ket a kva li tá sa i kat is si ke re sen be vit ték a ha -
tár két ol da lán élõk kapcsolattartásába…

– Csak ke ve sen tud ják, de a ma gyar–ro mán
ha tár men ti kap cso la tok fej lesz té sé nek szép
pél dá ja a „hu szár dip lo má ci á nak” is kö szön he tõ
– ezt a szót én hasz nál tam elõ ször egy rá dió in -
ter jú ban. A sok hu szár sze rep lés nek kö szön he -
tõ en ki de rül tek olyan in for má ci ók, hogy ci vil -
ben ki mi vel fog lal ko zik. Így szer ve zõd tek több
bi ha ri te le pü lé sen csil la gá sza ti elõ adá sok, táv -
csö ves be mu ta tók, hi szen jó ma gam csil la gász-
is me ret ter jesz tõ ként is dol go zom, bár nem fõ ál -
lás ban. Van, aki sak koz ni sze ret, és az óta több
kis tér sé gi sakk ver senyt is ren dez tek már a ha tár
mind két ol da lán. Egyik is me rõ sünk tûz ol tó, így
ilyen szak mai kap cso lat is mû kö dik. Er dé lyi hu -
szár ba rá ta in kat Ju hász Im re hor to bá gyi csi kós
és hu szár 2011 ta va szán hor to bá gyi lo vas tú rá -
ra hív ta meg. Akik Er dély he gye i bõl jöt tek el,
so ha sem fe le dik, mi lyen a pusz ta ság ban vág táz -
ni! A határmentiségbõl adó dó elõ nyö ket ki kell
hasz nál ni. Mi kü lö nö sen jó kap cso lat ban va -
gyunk a bihardiószegi és a szentjobbi hu szár ba -
rá ta ink kal. Rend sze re sen ott va gyunk az ál ta luk
szer ve zett év sza kos por tyá kon, lómozga tó kon
és egyéb ne ves ese mé nye ken. Jó úton já runk,
a két nép, a ma gyar és a ro mán köl csö nös tisz -
te le ten nyug vó jó kap cso la ta it az anya or szá gi és
a ro má ni ai ma gyar nem ze ti sé gek kap cso la ta i -
val, prog ram ja i val is le het erõ sí te ni. Úgy ér zem,
hogy ezért mi so kat tet tünk a tíz év so rán.
Ápol juk ma gyar nem ze ti ha gyo má nya in kat,
még pe dig úgy, hogy tisz tel jük más né pek kin -
cse it is, hogy eb ben a globalizált, mo dern, XXI.
szá za di vi lág ban is meg ma rad has sunk, õriz ve
ér té ke in ket.

| Ér mel lé ki Elek

pa rancs no ka ik kal. Én kard dal bon tot tam
pezs gõt. Ez után már kön  nyebb volt a
ha tá ron át jár nunk, sok szor ló há ton

men tünk a Bocs kai-fé le csa ta Bihardió szeg ha -
tá rá ban meg ren de zett imi tá ci ó já ra. Csak ke ve -
sen tud ják, hogy a Létavér tes–Szé kelyhíd ha tár -
át ke lõ egy ko ri meg nyi tá sá nak ér de  ké ben egyik
hu szár ta gunk, Cson tos Já nos is lob bi zott, ak -
kor par la men ti kép vi se lõ ként.

– Men  nyi re költ sé ges ma hu szár nak len ni,
és mik a hu szár rá vá lás fel tét elei?

– Az elõbb em lí tett lé lek eme lõ ese mé nyek
fe led te tik a ne héz sé ge ket. Mert ne héz sé gek
van nak: költ sé ges a ló meg vá sár lá sa, fenn tar tá -
sa, a lo vas fel sze re lés és hu szár ru há zat, a töb bi
szük sé ges do log elõ te rem té se. Így azok nak,
akik er re szán ják ma gu kat, tud ni uk kell, hogy
sok ide jü ket le fog lal ja, és több száz ezer fo rint az
az ös  szeg, ami bõl ki ál lít hat nak egyet len egy lo -
vast. Hát még egy ban dé ri u mot! Emel lett ka to -
nás fe gyel met kö ve te lünk, hi szen a hu szár min -
den kor ban ka to na, még ha ma már ha gyo -
mány õr zõ is. Min dent pa rancs ra, a ré gi ka to nai
sza bály za tok sze rint vég zünk mind fel sze re lés -
ben, mind ala ki és egyéb sza bá lyo zá sok te kin te -
té ben. Ál do zat kész, fe gyel me zett, ka to ná san
élõ, ki vá ló lo vas lép het csak so ra ink ba.

– Ön mi kor pat tant ló ra elõ ször, il let ve mi -
ó ta ve szi ki a ré szét a ha gyo mány õr zés eme
szép for má já ból?

– Jó ma gam 1991-tõl se gí tem a ma már 26.
évé be lé pett haj dú sá gi csa pa tot. Elõ ször 1993.
au gusz tus 20-án vo nul hat tam fel hu szár ru há -
ban a deb re ce ni Vi rág kar ne vá lon. Nagy apám
volt iga zi hu szár a csa lád ban, õ a hí res 7-es Vil -
mos hu szár ez red ben szol gált 1911-tõl, 1918
vé gén sze rel ték le, hét évet töl tött a ha za szol -
gá la tá ban. Ha a menny or szág ból lát min ket,
ami kor fel vo nu lunk, bi zo nyá ra büsz ke ránk,
mai hu szá rok ra, és ta lán ar ra is, hogy az uno -
ká ja és déd uno ká ja is hu szár lett, hi szen egye te -

|hagyomány
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Összefogás az emlékgúláért

Az em lék gú la a ne gye dik azok kö zül, ame lye -
ket a ma gyar ki rá lyi nagy vá ra di 4. gya log ez red
pa rancs no ka, Kratochvil Kár oly épít te tett.
Nagy vá rad ne vé ben a Vár szö vet sé get kép vi se lõ
Pász tor Sán dor és Sár kö zi Zol tán, a Pro Liberta
Par ti um Egye sü let el nö ke ír ta alá az egyez -
ményt, a Biharországot utób bi tá jé koz tat ta. A
ta lál ko zón je len volt Cser-Palko vics And rás,
Szé kes fe hér vár pol gár mes te re, aki a Hon véd -
ség és Tár sa da lom Ba rá ti Kör el nö ke ként szin -
tén ré sze se a kon zor ci um nak, il let ve Bu da pest
és Deb re cen kül dött sé ge. A ci vil ös  sze fo gás cél -
ja, hogy hely re ál lít sák az em lék mû vet, tisz tel gés -
ként a száz éve ki tört „nagy há bo rú ban” az ison -
zói és do ber dói csa ták ban el esett nagy vá ra di, Bi -
har me gyei ka to nák elõtt. „Ezt egy elõ ze tes fel -
mé rés elõz te meg, amit már évek kel ko ráb ban
meg tet tünk, itt ki kell emel nem A Nagy Há bo rú
Ku ta tá sá ért Köz hasz nú Ala pít vány, va la mint dr.
Gö rög Ist ván ez re des mun ká ját” – tet te hoz zá
Sár kö zi Zol tán.

Az em lék mû fel újí tá sa meg kö ze lí tõ leg 8000
euróba ke rül. Hogy a pénzt ös  sze tud ják gyûj te -
ni, ci vil kez de mé nye zés ként pél dá ul bor ár ve ré -
se ket szer vez tek, és ado mányt is kap tak, így az
ös  szeg na gyob bik ré sze már meg van. A gyûj tés -
ben orosz lán részt vál lalt a Királyhágó mel léki Re -
for má tus Egy ház ke rü let és a Nagy vá ra di Ró mai
Ka to li kus Püs pök ség is, így Bi har me gye és
Nagy vá rad is ki tud ja ven ni a ré szét az õse ink
em lé két õr zõ gú la fel újí tá sá ból – szö gez te le Sár -
kö zi. Feb ru ár utol só csü tör tö kén Goricija vá ros

Az Isonzó mellett, Doberdó vidékén, a mai
Szlovéniában található San Gabriele-
hegyen épített, most romokban heverõ
I. világháborús emlékmû felújításáért
polgári összefogásról állapodott meg négy
város – köztük Nagyvárad – küldöttsége
idén január 19-én Székesfehérváron.

ön kor mány za tá val tár gyalt a kon zor ci um kül -
dött sé ge a mun ká la tok el kez dé sé rõl, azok he lyi
tendereztetésérõl, tud tuk meg.

A hely re ál lí tott em lék mû vet a ter vek sze rint
má jus 29-én, a ma gyar hõ sök nap ján dél ben
avat ják fel, és ugyan az nap 14 óra kor új ra avat ják
a fel újí tott visintini ká pol nát. A váradi kül dött ség
itt el he lyez majd egy em lék táb lát, ame lyen
Nagy vá rad vá ros pol gár sá ga fe je zi ki tisz te le tét
az ott nyug vó hõ sök em lé ke elõtt.

Kö szö net tel tar toz nak a szlo vé ni ai, ljubjanai
ma gyar nagy kö vet ség nek, sze mély sze rint
Szent-Iványi Ist ván nagy kö vet nek, az el sõ he -
lyet te sé nek és a tel jes csa pat nak, akik ezt a
mun kát se gí tet ték. To váb bi pénz ado mány ok ra
is szük ség van (ezt már ci us fo lya mán jut tat ják el
az érin tet tek hez), mert bár a ma gyar hon vé del -
mi mi nisz té ri um is be szállt az em lék mû fel újí tá -
sá ba, an nak kör nyé két, az oda ve ze tõ utat is
rend be kell ten ni, és egy em lék fa lat is fel sze ret -
né nek ál lí ta ni. A ter vek sze rint, aki száz euró fe -
let ti ado mán  nyal já rul hoz zá a fel újí tás hoz, az
em lék pla ket tet kap a gú la mel lett.

„A kon zor ci um egyéb ként nem csak er re az
al ka lom ra jött lét re, ez négy év re szó ló együtt -
mû kö dés, hisz az I. vi lág há bo rú meg em lé ke zé -
se it sze ret nénk száz éves rá ve tí té sek kel meg szer -
vez ni. Ér te lem sze rû en 2018. no vem ber 11-én
dél elõtt 11.11-kor fog juk le zár ni, mert ak kor ért
vé get az I. vi lág há bo rú. A kon zor ci um el nö ke
Var gha Ta más, a hon vé del mi tár ca par la men ti
ál lam tit ká ra, és két véd nö köt kér tek fel, Cser-
Pal kovics And rást és Biró Ro zá lia Bi har me gyei
sze ná tort, akik az egész ügyet el sõ perc tõl fel ka -
rol ták és hat ha tó san tá mo gat ták” – tá jé koz ta tott
Sár kö zi Zol tán.

| Fried Noémi Lujza
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El sõ szol gá la ti he lye a Bi ha ri Egy ház me gye
Kis szán tói Re for má tus Egy ház köz sé ge volt, a
ma gyar ha tár hoz kö ze li, Bors köz ség hez tar to -
zó fa lu mind ös  sze 250 lel kes gyü le ke ze te. Az
ott töl tött négy év alatt si ke rült mind lel kileg,
mind anya gilag talp ra ál lí ta nia a gyü le ke ze tet.
Eh hez igen sok se gít sé get ka pott a he lyi ön kor -
mány zat tól, Bátori Gé za pol gár mes ter tõl, és a
hí vek is hoz zá tet ték a ma guk ré szét. 2006 nya -
rán fel ke res te a tisz te le test a berettyószéplaki
re for má tu sok kül dött sé ge, és fel kér ték, fe le sé -
gé vel együtt fo gad ja el az ot ta ni lel ké szi és kán -
to ri ál lást. El fo gad ták. Az óta be il lesz ked tek,
meg sze ret ték a szép la ki kö zös sé get, be le ve tet -
ték ma gu kat a mun ká ba, a kö zös ség épí tés be.

– Mi lyen szám arányt kép vi sel nek a
berettyószéplaki re for má tu sok a he lyi la kos -
ság ban?

– Igen ve gyes a te le pü lés, majd nem mind -
egyik val lás sal ta lál koz ha tunk, de a leg na gyobb
még is a re for má tus gyü le ke zet. Je len leg 860
lel ket szám lá lunk, 650-660-an egy ház fenn tar -

tók, a töb bi ek gye re kek és azok, akik nyil ván -
tar tás ban van nak ugyan, de anya gi lag nem tá -
mo gat ják az egy há zat. Saj nos apad a kö zös ség,
mert igen ke vés gyer mek szü le tik, és so kan el -
köl töz nek a köz ség bõl. Az itt mar adot tak 20-22
szá za lé ka jár rend sze re sen is ten tisz te let re, va -
sár nap dél elõt tön ként akár 200-an is, ez jobb
arány, mint a bi ha ri át lag. Ezt an nak tu dom be,
hogy gyü le ke ze tünk nek van egy szil ágy sá gi
mag va, az pe dig köz tu dott, hogy a szil ágy sá gi -
ak temp lom já ró em be rek. An nak ide jén, ami -
kor még vi rág zott a kõ olaj ipar, a Szil ágy ság ból
so kan ide köl töz tek. Ter mé sze te sen na gyobb
ün ne pe ken sok kal töb ben va gyunk az is ten há -
zá ban, hi szen ak kor el jön nek az „ün ne pi ke -
resz tyé nek” is. Telt ház azon ban csak ka rá -
csony szent es té jén és a kon fir má ció va sár nap -
ján van. A re for má ció em lék ün nep ét a nap ján
tart juk, és nagy já ból an  nyi an jön nek el, mint
egy va sár na pi is ten tisz te let re. Ugyan csak szép
szám mal van nak je len hí ve ink a bûn bá na ti hét
es ti is ten tisz te le te in.

– A fi a tal ság gya ko rol ja-e a val lá sát?

Emlékhely
a templomkertben

Berettyószéplak református lelkipásztora,
BEDE FERENC a Magura lábánál,
Somlyóújlakon született 1977. május 8-án,
ott végezte el az elemi iskolát, az általános
és középiskolát Szilágysomlyón, s 2002-
ben diplomázott a kolozsvári Protestáns
Teológián.
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– Saj nos ná lunk is el mond ha tó az, mint sok
más gyü le ke zet ben, hogy a fi a ta lok „ki kon fir -
mál nak”. Ke vés az itt hon ma radt fi a tal, és kö -
zü lük sem jár min den ki rend sze re sen temp lom -
ba. Akik ki jár ták az is ko lát, a mun ka hely mi att
köl töz nek el, az is ko lá sok kö zül pe dig so kan
Nagy vá ra don ta nul nak. Hét vé ge ken fá rad tan
már nincs ked vük részt ven ni az if jú sá gi bib lia -
órán vagy az is ten tisz te le ten. Mind ezek el le né re
ed dig még min den pén te ken meg tud tuk tar ta -
ni az es ti bib lia órá kat. Sze ren csé re van egy 15-
20 fõs „mag”, akik rend sze re sen ott van nak.
Bib li ai be ve ze tõ után éne ke ket ta nu lunk, ami -
ket ün ne pi szol gá la tuk kor ad nak elõ a fi a ta lok.
Ki rán du lá so kat is szer ve zünk, hogy mi nél job -
ban ös  sze szok jon a cso port. Azt azon ban el kell
is mer ni, hogy ne héz „meg fog ni” õket. Már ci us
15-én és ok tó ber 6-án kö zö sen ké szí tünk meg -
em lé ke zõ ün ne pi mû sort az is ko lá val.

– Ér le lõ dött az el ha tá ro zás, vagy hir te len
jött a kész te tés, hogy re for má tus lel ki pász tor
le gyen?

– Úgy gon do lom, ki csit ké sõn szü le tett meg
ben nem a dön tés, hi szen csak érett sé gi után
vol tam biz tos ab ban, hogy lel ki pász tor aka rok
len ni. Ezért az tán volt mit be pó tol nom. A kö -
zép is ko lá ban a ta ná ra im mon do gat ták, hogy az
én or gá nu mom mal pap nak kel le ne len nem, de
ak kor még nem gon dol tam, hogy va ló ban ez
lesz a hi va tá som. Va ló szí nû leg a tu dat alat ti éne -

met ez irány ba te rel te az ott ho ni val lá sos ne ve -
lés is. Fe le sé gem mel együtt mé lyen val lá sos
csa lád ból szár ma zunk, de ez Somlyóújlakon
szin te min den ki re ér vé nyes. Ter mé sze tes és
meg szo kott volt, hogy min den is ten tisz te le ten –
dél elõtt és dél után –, ha fá rad tak vol tunk, ha
nem, je len kel lett len nünk. Az ak ko ri lel ki pász -
to runk, Zsig mond Jó zsef is nagy ha tás sal volt
rám, sõt mond ha tom, hogy iga zi pél da kép volt
a hí vek sze mé ben, aki re mind an  nyi an fel néz -
tünk.

– Mi lyen kö rül mé nye ket ta lál tak ide jö ve -
tel ük kor, és mit si ke rült az óta meg va ló sí ta ni?

– Elég gé ren de zett ál la pot ban volt a temp -
lom, már ké szen állt az új pa ró kia, de azért ma -
radt még szá munk ra is te en dõ. A ré gi pa ró kia
pél dá ul elég gé el ha nya golt volt, ezért kí vül-be lül
fel újí tot tuk, és most akár mi kor meg fe lel het egy
szol gá la ti la kás nak. Az új pa ró ki án ki cse rél tük a
nyí lás zá ró kat hõ szi ge telt re, be épí tet tük a te -
raszt, így el fér lenn az egész csa lád, és nem kell
fû te nünk az eme le tet. Ez zel so kat spó ro lunk a
fû tés szám lán. A temp lom ban kor sze rû sí tet tük a
fû té si rend szert, le pad lóz tat tuk, és ta valy kí vül -
rõl is tel jes egé szé ben fel újí tot tuk. El ké szült az új
ke rí tés egy ré sze, és par ko sí tot tuk a temp lom
hát só kert jét. Ön erõ bõl, né mi se gít ség gel a me -
gyei és a he lyi ta nács tól, sa ját ká pol nát épít tet -
tünk. A hí vek va la men  nyi mun ká lat nál na gyon
szé pen ada koz tak, amit ez úton is meg kö szö -
nök. Si ke rült fel újí ta ni az or go nát, mely már tíz
éve nem mû kö dött. Most új ra ere de ti hang ján
ör ven dez tet meg ben nün ket. A jö võ ben par ko -
sít juk a temp lom kert má sik ol da lát, és be fe jez -
nénk ezen a ré szen is a ke rí tést. Ezen kí vül sze -
ret nénk egy em lék sar kot ki ala kí ta ni, ahol el he -
lyez nénk a meg lé võ em lék táb lá in kat, a kop ja -
fát. Így ez egy ün nep lõ, il let ve ko szo rú zá si hely -
 lyé vál toz na.

– Ké rem, mu tas sa be rö vi den a csa lád ját!
– Fe le sé gem, Er zsé bet is somlyóújlaki szü le -

té sû, majd nem szom szé dok vol tunk, ké sõbb
együtt jár tunk is ko lá ba. Nagy vá ra don vé gez te
az egye te met a szo ci á lis mun kás – val lás ta nár
sza kon, de ön erõ bõl kán tor lett. Eb ben sok
mun ka és gya kor lás rej lik. Je len leg õ ve ze ti a
25 ta gú kó rust is. Na gyob bik gyer me künk,
Ákos most ötö di kes, kis lá nyunk, Bíborka pe dig
elõ ké szí tõ osz tá lyos. Mind ket ten szor gal ma sak,
büsz kék va gyunk rá juk.

– Me lyik ige vers sel bú csúz na az ol va sók tól?
– Van egy ked venc ige ver sem, ami ne kem

min dig új erõt ad, és sok min de nen át se gít:
„Min den gon do to kat Õreá ves sé tek, mert Né ki
gond ja van re á tok.” (1Péter 5,7)

| Szõke Ferenc
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Margittai szü le té sû, ott járt is ko lá ba és ott
érett sé gi zett. Va ká ci ók ban és ami kor ide je en -
ged te, be se gí tett sír kõ fa ra gó édes ap já nak.
Szin te egy ér tel mû volt, hogy to vább vi szi a csa -
lá di vál lal ko zást, fõ leg mert meg sze ret te a
mes ter sé get, és a te het sé ge is meg volt hoz zá.
Gye rek or rá tól kezd ve vé gig jár ta a szak mai
rang lét rát, így min dent meg ta nult, ami re tech -
ni kai szem pont ból szük sé ge le het. Vi szont el -
hó dí tot ta a szí vét a ze ne, a ze né lés, ezért
érett sé gi után ezen a pá lyán pró bált el in dul ni.
Na pon ta mu zsi kált bá rok ban, lo ká lok ban, hét -
vé ge ken pe dig la ko dal mak ban, ös  sze jö ve te le -
ken. Ze nei kö rök ben el is mert bil len tyûs volt.

Nem lett tel je sen hût len a csa lá di vál lal ko -
zás hoz, õ volt a vés nök, ma gya rán szól va õ
vés te rá vé sõ vel és ka la pác  csal a sír kö vek re a
szö ve get. Ehhez igen nagy kéz ügyes sé g szük -

sé ges. Ma ga a meg ter ve zés is sza bad kéz zel ké -
szült, sok mun kát, tü rel met és oda fi gye lést
igé nyelt. Ta tár At ti la, sze ren csé jé re, mû sza ki
rajz ból min dig na gyon jó volt, és jól ér zé kel te
a be tûk tér ha tá sát. Ez alap kö ve tel mény eb ben
a szak má ban. A ze né lés és a kõ fa ra gás egy
idõ után együtt kis sé sok nak bi zo nyult, ezért
1997-ben ab ba hagy ta a rend sze res ze né lést,
és vis  sza tért az ere de ti szak má hoz. Ké zi mun -
ká val dol go zott 2007-ig, ami kor is, kö vet ve a
mû sza ki fej lõ dést, nagy be fek te tés re szán ta el
ma gát. Bank köl csön bõl meg vet te az ak kor
kap ha tó leg mo der nebb, szá mí tó gép ve zér lé sû

A sokoldalú kõfaragó
„Akinek én írom fel a nevét, annak már
semmi gondja nincsen” – mondogatja
kissé morbid humorral TATÁR ATTILA
kõfaragó, sírkõkészítõ mester. Õ az, aki
végsõ hajlékunkat elkészíti, csinosítgatja.
Síremlékek mellett megrendelésre készít
feszületeket, keresztúti táblákat,
emlékhely- és emlékmû-feliratokat,
de otthon van a könnyûzenében is.
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A Tatár Attila faragta egyik sírkõ A kõfeszület is az õ munkája

Tatárék mûhelyébõl kerültek ki a margittai

kálvária stációi
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vé sõ be ren de zést. Et tõl kezd ve sok kal vál to za -
to sabb és pre cí zebb fel ira to kat tu dott ké szí te -
ni. A be fek te tés meg hoz ta az ered ményt, mi -
vel nõtt a meg ren de lé sek szá ma.

Bi zony ta vasz tól õszig na gyon ke mé nyen
kell dol goz nia a kõ fa ra gó nak, mi vel ez sze zon -
mun ka. Ta tár At ti la té len sem áll le tel je sen a
ter me lés sel, meg pró bál elõ re le gyár ta ni bi zo -
nyos mo del le ket, de az csak ta vasz tól hoz
pénzt a kony há ra. Há rom év vel ez elõtt édes -
ap ja nyug díj ba vo nult, és õ vet te át a vál lal ko -
zást, min den fe le lõs sé gé vel együtt. Né ha, ami -
kor „szo rít a ci põ”, édes ap ja még be-be se gít
mun ká val vagy egy-egy jó ta nác  csal, de ma
már ne ki kell meg hoz nia a vál lal ko zást érin tõ
dön té se ket. Job bá ra már vány ból és grá nit ból
dol go zik. Nyá ron, ha sok a meg ren de lés, még
má sok nak is tud idény mun kát ad ni.

Igen ak tív em ber, aki még ar ra is sza kít idõt,
hogy köz éle ti te vé keny sé get vé gez zen, hi szen
2011-tõl õ az egyik öt let gaz dá ja és szer ve zõ je

a margittai ma gyar is ko la ta lál ko zók nak. Az itt -
hon ról és kül föld rõl ös  sze gyû lõ egy ko ri di á kok
kü lön bö zõ ren dez vé nye ken ve het nek részt, s a
ta lál ko zó zá ró ak kord ja az is ko la di ák ja i ból to -
bor zott rockzenekar kon cert je. A ban dá ban
Ta tár At ti la a bas  szus gi tá ros. Az együt tes el sõ
ös  sze jö ve te lén új ra fel lán golt a ze ne irán ti sze -
rel me, ezért 2012-ben meg ala pí tot ta a Silve -
ra do ze ne kart. Ren dez vé nye ken, el jegy zé se -
ken, la ko dal ma kon, par ti kon lép nek fel. Mind -
eze ken túl Ta tár At ti la a Vi té zi Rend kö re i ben
is mun kál ko dik. 2010-ben Csík sze re dá ban
avat ták vi téz zé, idén pe dig te vé keny sé gé nek
el is me ré se ként had na gyi ran got ka pott, a cí -
met a Nagy ká roly ban meg ren de zett vi té zi bá -
lon ve het te át v. Hu nya di Lász ló fõ ka pi tány -
tól.

Ta tár At ti la na gyon sze re ti a szak má ját, jól -
esõ ér zés sel töl ti el egy-egy szé pen si ke rült
mun ká ja és a meg ren de lõ elé ge dett sé ge.
Újab ban a fel ira to zást már kom pu ter se gít sé -
gé vel vég zi, de a kõ dí szek és vi rá gok mind a
mai na pig ké zi mun ká val ké szül nek. Ez te szi
töb bé, szeb bé a sír kö vet az elõ re gyár tott
tucatholminál – mond ja a mes ter. Ar ra a kér -
dé sem re, hogy meg tud-e él ni egy csa lád eb -
bõl a szak má ból, azt vá la szol ta, hogy ko moly
és pon tos mun ká val igen. Emel lett szé les kí ná -
la tot kell nyúj ta ni, hogy bár ki ta lál jon az igé -
nyé nek meg fe le lõ al ko tást. Per sze emel lett
nem árt egy kis ki egé szí tés, ezt õ a ze né lés sel
ke re si meg. Mun ká ja nem nyolc órás, ezért fe -
le sé gé re, Li li as  szony ra há rul a ház tar tás ve ze -
té sé nek és gyer me kük, Bíborka ne ve lé sé nek
zö me. Ar ra azért vi gyáz At ti la, hogy a sok el -
fog lalt sá ga mel lett a csa lád ra is sza kít son idõt.

| Szõ ke Fe renc

Basszus -

gitárosként is

sikeres
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Átvágták a gordiuszi csomót
ü lön bö zõ he lye ken, kü lön bö zõ adat tá rak ban
lát hat juk az ér mel lé ki te le pü lés ne vét egy -
aránt egy és két l-lel le ír va. A köz ség be já ra -
tá nál a hely ség név táb la és az is ko la „Ér szõ -
lõst” ír, a mû ve lõ dé si ház fa lán és a sport pá -

lyán már „Érszõllõsként” van fel tün tet ve. A Wiki pé dia
mind ket tõt he lyes nek tart ja, az RMDSZ és az MTI hon -
lap ján szin tén Észõlõsként je le nik meg. A he lyi ek az „Ér -
szõ lõst” (egy l-lel) pár tol ják, de új sá gok ban leg több ször
két l-lel je le nik meg.

Nagy va ló szí nû ség sze rint a Pol gár mes te ri Hi va tal és
a he lyi ta nács sem tu dott kon szen zus ra jut ni, hi szen bár
ugyan azon épü let ben szé kel nek, az egyik Ér szõ lõ sön, a
má sik pe dig Érszõllõsön van. Az is le het vi szont, hogy

azért fo lya mod tak eh hez a meg ol dás hoz, hogy mind -
egyik el ne ve zés pár to ló i nak iga zuk legyen…

| szefi

K
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A Tol di nép tánc cso port 2005-ben ala kult
meg Nagy sza lon tán. Az el múlt évek so rán az
el sõ ügyes kis tán co sok dél ceg fi a tal lá nö ve -
ked tek, fel hagy tak a rend sze res fel lé pés sel,
azon ban he lyük re fo lya ma to san ér kez tek és
ér kez nek a tán cos lá bú ap ró sá gok, akik mél tó
utó da ik az egy ko ri ala pí tó ta gok nak. A Tol di
nép tánc cso port égi sze alatt ma már több kor -
cso port ban is mer ked nek a né pi kul tú ra iránt
ér dek lõ dõk a tánc lé pé sek kel, az ap ró sá gok
mel lett a kis is ko lás ok, az if jak és a fel nõt tek
egy aránt el sa já tít hat ják szá mos táj egy ség ha -
gyo má nyos tán ca it. Az együt tes min den nap ja -
i ról, az el múlt évek leg je len tõ sebb ered mé nye -
i rõl, il let ve a kö zel jö võ ter ve i rõl a nép tán co sok
he lyi ok ta tó it, Struber éva és Bagi Tün de
óvó nõ ket kér dez tük.

– Ké rem, ele ve nít sék fel a kez de te ket, a
nép tánc cso port meg ala ku lá sá nak ide jét!

– Az el sõ cso port 2005-ben ala kult meg,
az óta is a nagy sza lon tai Zilahy La jos Mû ve lõ -
dé si Ház ad ott hont a néptáncegyüttesnek. Az
el sõ lé pé se ket a gye re kek Gom bos And rás tól,
a Sze ged Tánc együt tes mû vé sze ti ve ze tõ jé tõl
ta nul hat ták meg, õ volt az, aki a néptáncok ta -
tás alap ja it le fek tet te Nagy sza lon tán. A gyer -
me kek már az el sõ per cek ben nagy lel ke se -
dés sel fi gyel ték és sa já tí tot ták el a ta ní tá sa it, s
az óta is szív ják ma guk ba az új is me re te ket.
2010-tõl a Tol di néptáncegyüttes ok ta tá sát
Tõtõs Hor ten zia sze ge di néptáncpedagógus
vet te át, õ jár Sza lon tá ra ha vi rend sze res ség -
gel ta ní ta ni a gye re ke ket, mi pe dig he ten te
gya ko rol juk a lé pé se ket.

– Az el múlt évek so rán mi lyen tán co kat
sa já tí tot tak el a nagy sza lon tai nép tán co sok?

– A Tol di nép tánc cso port ko re og rá fi á já nak
anya gát el sõ sor ban a du nán tú li ug rós és esz -

A hajdúváros büszkesége
a Toldi néptáncegyüttes
A nagyszalontai Toldi néptánccsoport neve
bizonyára ismerõs a mûfaj kedvelõi
számára. A hajdúváros ügyes táncosai
nemcsak megyeszerte értek már el
kiemelkedõ sikereket, hanem a határon
túli településeken is számos alkalommal
mutatkoztak be és vitték hírét Arany János
városának.
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kö zös tán cok, a rá ba kö zi, ka lo csai, il let ve dél-
al föl di és szat má ri tán cok ha tá roz zák meg.

– Mi bõl tart ja fenn ma gát az együt tes?
– A Zilahy La jos Mû ve lõ dé si Ház égi sze

alatt mû kö dik, a pró bá kat is itt tart juk, a te -
rem hasz ná lat nem ke rül pénz be. A gye re kek
fi zet nek az órá kért, az így ös  sze gyûlt pénz bõl
kap ja a sze ge di ok ta tó a ho no rá ri u mát, mi
ket ten ön kén tes mun ká ban vál lal tuk a gya kor -
lást a tán co sok kal. A fellépõruhák el ké szí té sé -
nek árá ba az ön kor mány zat szállt be, il let ve
volt már olyan is, hogy az egyik na gyobb gyár
szpon zo rált. Ezen kí vül pá lyáz ni is szok tunk.

– Me lyek azok az ered mé nyek, ame lyek re
a leg büsz kéb bek?

– Az együt tes 2010-ben a Ki mit tud? ver -
seny gyer mek ha gyo mány õr zõ ka te gó ri á já nak
har ma dik dí ját nyer te el. 2011-ben a cso port
mun ká já nak el is me ré se ként a nagy sza lon tai
vá ros ve ze tés Bocs kai-díj jal ju tal maz ta a csa pa -
tot. 2012-ben pe dig a Ki mit tud? ver se nyen,
a gyer mek ha gyo mány õr zõ ka te gó ri á ban is -
mét a do bo gón vé gez tünk. Ezek azok az ered -
mé nyek, ami ket el sõ sor ban ki emel nék, de
hoz zá te szem, hogy min den év ben részt ve -
szünk kü lön bö zõ néptánctáborokban, va la -
mint mi is szer ve zünk min den nyá ron tá bort a
kez dõ nép tán co sok szá má ra.

– Mely te le pü lé se ken mu tat ko zott be az
együt tes?

– Szá mos ren dez vény meg hí vott ja ként ter -
jesz tet tük nép ha gyo má nya ink kultúrvilágát.
Tán ca ink kal el ju tot tunk pél dá ul a me gyé ben
Nagy  vá rad, Ma gyar re me te, Margitta, Be lé -
nyes, Ma gyar or szá gon Túrkeve, Deb re cen és
más te le pü lé sek szín pad ja i ra, de a leg ki emel -
ke dõbb nek két ség kí vül 2012 jú li u sa bi zo nyult,
ami kor Bi har me gyét kép vi sel het tük Olasz or -
szág ban. A ma gyar nép tánc di a lek tu sa i ból ad -
tak íze lí tõt fi a tal ja ink Lom bar dia kö zön sé gé -
nek.

– Ha jól tu dom, je len leg négy cso port
mû kö dik a Tol di égi sze alatt…

– Igen, az együt tes négy ta go za tot mû köd -
tet, kez dõt, kis cso por tot, ha la dót és egy fel -
nõtt cso por tot. A cso por tok mind egyi ké be
vár juk az új ta go kat, a gye re kek és a fel nõt tek
szá má ra hét fõn és pén te ken tar tunk ok ta tást.
Nagy örö münk re szol gál, hogy a Tol di nép -
tánc cso port nak ös  sze sen már több mint 80
tag ja van, s re mél jük, hogy ez a szám az új év -
ben még to vább nõ.

– Ho gyan fo gal maz nák meg, mi ért ér de -
mes a Tol di hoz csat la koz ni?

– A Tol di olyan, mint egy nagy csa lád, a
gya kor lás sal és fel lé pé sek kel el töl tött évek
nem csak a tánc lé pé sek és ko re og rá fi ák el sa já -
tí tá sá val gaz da gít ják a tán co so kat, ha nem ál ta -
luk meg ta nul ják az egy ség, a csa pat mun ka
leg fõbb is mér ve it is. A fe gye lem, a ze ne és a
tánc irán ti el kö te le zett ség, a kö zön ség sze re te -
te jel lem zõ min den tán cos ra. Úgy gon dol juk,
hogy ezek olyan ér té kek, ame lyek re a mai vi -
lá gunk ban nagy szük ség van, ép pen ezért aki
sze ret ne rá ta lál ni ezek re az ér té kek re, bát ran
vá las  sza a Tol di nép tánc cso port kö zös sé gét.

| Ba lázs Ani ta
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A XX. szá zad for ron gó, meg úju lás ra tö rek -
võ el sõ év ti zed ében szü le tett, 1907-ben – egy
esz ten dõ vel az elõtt, hogy a hol na po sok be -
rob ban tak az iro dal mi élet be. Édes ap ja, Biró
Márk la ti nos kul tú rá jú, tár sa da lom- és ter mé -
szet tu do mány ok ban egy aránt jár tas, föld -
rajz–tör té ne lem–német sza kos ta nár ként ke -
rült a nagy vá ra di or to dox zsi dó pol gá ri is ko lá -
ba, s azt ké sõbb, már igaz ga tó ként, gim ná zi -
um má fej lesz tet te. Édes a ny ja, Hirschl Má ria
az egyik leg õsibb nagy  vá ra di zsi dó csa lád ból
szár ma zott. Is ko lá it szü lõ  vá ro sá ban vé gez te,
elõbb a pre mont rei gim  ná zi um ban, majd en -
nek meg szû né se után a VI. osz tály tól a zsi dó
lí ce um ban ta nult. Már gyer  mek ko rá ban haj la -
mot ér zett a raj zo lás, fes tés iránt. Te het sé gét
fel is mer te a pre mont rei gim  ná zi um rajz ta ná ra,
Udvardy Ig nác Ödön fes tõ mû vész, aki a nagy -
bá nyai mû vész te le pen is dol go zott. Ide Biró
Jó zsef már he te dik-nyol ca di kos gim na zis ta ko -
rá ban, a nyá ri va ká ció alatt ju tott el, hogy
Thorma Já nos nál ta nul jon.

Egy ígé re tes pá lya kez de te

1925. évi érett sé gi je után a Bu da pes ti Kép -
zõ mû vé sze ti Fõ is ko la nö ven dé ke lett. Ré ti Ist -
ván osz tá lyá ba járt, de ha tás sal volt rá Rudnay
Gyu la és Vaszary Já nos is. Bár rajz te het sé ge
már zsen ge ko rá tól meg mu tat ko zott, még sem
lett be lõ le kép zõ mû vész. Csók Ist ván vé le ke -
dé se sze rint csak ígé ret ma radt, aki je len té -
keny mû vés  szé ma ga so dott vol na, ha… nem
ra gad ja el a tu do mány. Mély be nyo mást tett rá
a mû vé szet tör té ne tet ok ta tó Lyka Kár oly, s az
õ ösz tön zé sé re be irat ko zott a bu da pes ti tu do -
mány egye tem mû vé szet tör té net sza ká ra. Ta -
nul má nya it Gerevich Ti bor pro fes  szor tan sza -
kán vé gez te, 1932-ben dok to rált a nagy vá ra -

di püs pök ség anya gi tá mo ga tá sá val meg je len -
te tett Nagy vá rad ba rokk és neo klas  szi kus
mû vé sze ti em lé kei cí mû dis  szer tá ci ó já val.
Szé les kö rû ér dek lõ dé sét mu tat ja egye te mi ta -
nul má nyai alatt írt, ma is ke re sett Mo dern
gra fo ló gia cí mû köny ve, amely nek bõ ví tett
újabb ki adá sa, va la mint csa lád tag jai, pá lya tár -
sai em lé ke zé sei bi zo nyít ják, hogy ez irá nyú
vizs gá la ta it a ké sõb bi ek ben is foly tat ta.

Az egye tem el vég zé se után vis  sza tért Nagy -
vá rad ra, ahol a Biharmegyei és Nagy vá ra di
Ré gé sze ti és Tör té ne ti Egy let könyv tá ro sá vá
vá lasz tot ták. Bánffy Mik lós fel ké ré sé re a fi a tal
váradi ku ta tó ha tal mas vál lal ko zás ba kez dett:
a bonchidai kas tély ban ren dez te a gróf
30 000 kö te tes csa lá di könyv tá rát. Ak kor tól –
a le vél tá ri ku ta tás ban mes te re és tár sa, Ke le -
men La jos ér té ke lé se sze rint – „az er dé lyi és
bi ha ri ba rokk mû vé szet tör té net leg ter mé ke -
nyebb író ja”, „az er dé lyi ba rokk em lé kek leg -
jobb is me rõ je” lett; e te rü le ten ki fej tett mun -
kás sá ga „ter je del mé ben és ered mé nye i ben
egy aránt az el sõ hely re ál lít ja” Birót.

Építészetünk kutatója
Ha valaha felállítanák Nagyvárad legjelesebb
szülötteinek panteonját, a nyilas terror
áldozataként tragikusan fiatalon elhunyt,
képzõmûvésznek indult,
mûvészettörténészként szellemi életünk
kiválóságai közé emelkedett BIRÓ JÓZSEF
megérdemelné, hogy alakját az emlékhely
élvonalában örökítsék meg.
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Biró József portréja. Megérdemli, hogy a nagyváradi

panteonba kerüljön



A ba rokk épí té szet bú vá ra

1937-tõl 1939-ig a ma ros vá sár he lyi Te le ki
Té ka könyv tár igaz ga tó ja volt. Be jár ta Er délyt,
és a ka to li kus temp lo mok ba rokk em lé kei mel -
lett be ha tó an fog lal ko zott az er dé lyi ba rokk
épí té szet vi lá gi em lé ke i vel – kas té lyok kal, vá -
ro si pa lo ták kal. Írá sa it ele in te Er dély ben kö -
zöl te, de ha ma ro san Bu da pes ten is – elõbb a
Hek ler An tal szer kesz tet te Ar che o ló gi ai Ér te -
sí tõ ben, majd kü lön bö zõ ki adók nál meg je len -
te tett köny vek ben. Köz le mé nye it rész ben sa ját
fény kép fel vé te le i vel, raj za i val, alap raj zi fel mé -
ré se i vel il luszt rál ta. A leg elõ ke lõbb er dé lyi ne -
me si kö rök, a Bánffyak, Te le ki ek, Tolda laghi -
ak – ké pes sé ge it és tu dá sát el is mer ve – ma -
guk kal egyen ran gú ként hív ták meg re zi den ci -
á ik  ba, és lát ták – ku ta tá sa i hoz min den se gít sé -
get meg ad va – ven dé gül.

Az er dé lyi temp lo mok ra és kas té lyok ra vo -
nat ko zó for rás ku ta tá sai ma is alap ve tõk. Írá sai
nem csak a szak mát von zot ták, ha nem a mû -
velt nagy kö zön sé get is, fi lo ló gi ai pon tos ság gal
meg írt mun ká it tár gyá ba va ló be le élés és ízes,
szí nes stí lus jel lem zi. Ál lan dó mun ka tár sa volt
az Er dé lyi Mú ze um nak. Önál ló an meg je lent
kö te tei mel lett ta nul má nyai so rá ból ki emel ke -
dik a Két ko lozs vá ri fõ úri ba rokk pa lo ta, il -
let ve A zsibói kas tély.

Biró Jó zsef mû ve i ben a tár gyi la gos, tör té -
ne ti szem lé le tû er dé lyi mû vé szet tör té net-írás
mel lett fog lalt ál lást. Ada tok so rát ál lí tot ta
szem be Coriolan Petranu ko lozs vá ri mû vé -
szet tör té nész pro fes  szor és ta nít vá nyai na ci o -
na lis ta ih le té sû el mé le te i vel. Ugyan ak kor el is -
mer te a két vi lág há bo rú köz ti idõ szak je len té -
keny ro mán mû vé szet tör té net-írá sá nak az
ered mé nye it is, és fel hív ta a ma gyar or szá gi
szak tu do mány fi gyel mét a ro má ni ai pub li ká ci -
ók fon tos sá gá ra. Ro mán nyelv-tu dá sá nak is
kö  szön he tõ en köz ve tí tet te is a ro mán ered mé -
nye ket.

Er dé lyi kas té lyok cí mû mun ká ja a mai na -
pig hasz no sít ha tó, pá rat lan úti ka la uz. A „Ma -
gyar Versailles”-ként em le ge tett, ot ta ni idõ zé -
se kor még ép sé ges ép bonchidai kas tély ról ír -
va ál ta lá no sabb ér vé nyû kö vet kez te té sek re ju -
tott: „A kas tély tör té nel mi ter mék, ami ben
egy egész nem zet ré gi éle te is le csa pó dik, raj -
ta hagy ják nyo mu kat az év szá zad ok. Gaz dag -
sá got, te rem tõ erõt, pom pát, sa já tos íz lést,
alkot ni vágyást, pusz tí tást, bu kást, har cok nyo -
ma it, mind azt, amit egy nép név te len tag jai
éle tük mun ká já val ös  sze hord tak, s ami bõl urai
mo nu men tu mot rót tak egy be em lé kez te tõ -
nek. A kas tély ki vált sá gos élet for mát biz to sí -

tott, el vo nult sá got a vi lág za já tól, ma gányt,
ben sõ sé get, ké nyel met, a ter mé szet tel va ló
egy be ol va dást, mû vé szi kin csek ben va ló gyö -
nyör kö dést, anya gi ak ré vén ma ga sabb szel le -
mi éle tet, együtt élést a múlt tal, nem ze dé kek
le tûnt so rá val, a tör té ne lem mel, az õsök kel,
akik ezt a ki vált sá got s mó dot meg sze rez ték, s
amely az utó do kat – a ne mes ség kö te lez alap -
ján – foly ta tás ra kö te lez te. A kas tély egy ben
föld rajz és tör té ne lem. Egy be nõtt a táj jal.”

„Té ves vá gány”

Köz éle ti em ber ként szá mos ta nú jel ét ad ta
fe le lõs ség tu da tá nak. „Cluj-Kolozsvár” meg je -
lö lés sel – te hát még „ro mán vi lág ban” je len -
tet te meg 1940 nya rán Az er dé lyi ma gyar
mû em lék politika fel ada tai cí mû dol go za tát.
A bé csi dön tés után – bár a zsi dó ság sor sát il -
le tõ en az im pé ri um vál tás nem sok jó val ke -
cseg te tett – fo ko zott tett vág  gyal foly tat ta te vé -
keny sé gét. „A ma gyar nap új ra rá sü tött a ma -
gyar Ko lozs vár ra” – ír ta ma ra dék ta lan lo ja li tá -
sát ki fe je zõ öröm  ódai hang vé tel ben az 1940
õszén ki adott Ko lozs vá ri ké pes könyv elõ sza -
vá ban. „Eny he kö dök ülik meg a vá rost, amely
las san éb red, fáz va, hi tet le nül”, mint egy rá -
cso dál koz va a ré gi épü le te it fel vál tó „koc ká ba
vá gott há zak ra”, ame lye ket a „té ves vá gány ra
fu tott his tó ria” te rem tett.

1944-ben Bu da pest re köl tö zött. Az Er dé lyi
Gu bernium tör té ne te cí mû nagy mun ká ját
már nem tud ta be fe jez ni. A his tó ria is mét té -
ves, tra  gi ku san té ves vá gány ra fu tott. Ha bár
ér de mei el is me ré se kép pen men tes sé get ka -
pott a zsi dó tör vé nyek ha tá lya alól, a nyi la sok
meg gyil kol ták 1945. ja nu ár 6-án, 38. élet év é -
 ben. Mun ka ere je tel jé ben halt meg, édes ap já -
val együtt a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia
épü le te elõtt lõt ték a Dunába…

Szilágyi Aladár összeállítása
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– Azt mond tad, nagy vá ra di gyö ke rek kel
bírsz. Ez mit je lent?

– Nagy apá mat Barkóczi Kár oly nak hív ták,
aki a csa lá di le gen da sze rint Nagy vá ra don szü -
le tett. Prí más volt, nem is akár mi lyen, az öreg
Ber ki „ter ce se”. (Van, aki, má sod prí más nak
ne ve zi.) A má so dik vi lág há bo rú ban be hív ták
ka to ná nak, meg jár ta a Don-ka nyart, fog ság ba
esett. Az a hír jár ta ró la, hogy a ke vés élel met,
amit ka pott, ci ga ret tá ra cse rél te, így ha mar el -
fo gyott az ere je. Oda ma radt. Nagy anyám, Ró -
za, Miczura lány volt, az õ ap ja ne vel te fel a
gye re ke ket, s õk fel vet ték a Miczura ne vet a
Barkóczi he lyett.

– Édes apád szin tén ze nész. Mi lyen hang -
sze ren ját szott?

– Édes apám 1927-ben lát ta meg a nap vi lá -
got; az öc  cse is ze nész volt, Je nõ. Õ prí más -
ként volt is mert. Édes apám dzsessz-sza xo fo -
nos és bõ gõs volt. Bár csak négy ele mit vég -

zett, még is job ban is mer te a kot tát, mint né -
hány ta nult ze nész, és ki vá ló an tu dott ta ní ta ni
is. El sõ há zas sá gá ból szü le tett fi át is Kár oly nak
hív ják, s ne ki is van egy Kár oly fia és ne kem
is, így volt olyan kö zös be mu tat ko zá sunk, ahol
öt Miczura Kár oly ját szott egy szer re. Apám
nap pal dol go zott, es te, éj sza ka ze nélt. Erõs
em ber volt. Úgy hal lot tam tõ le is, meg má sok -
tól, hogy fél kéz zel do bál ta a ga bo ná val te li
zsi dó zsá ko kat. Komádiban mu zsi kált vagy 25
évet, nagy ze ne ka ra volt, nyolc ta gú. Volt ab -
ban min den, a „brácsoson”, a prí má son kí vül
még csel ló, cim ba lom, kla ri nét, ter ces is.
Édes apám itt nem sok hasz nát vet te a dzsessz -
tu dá sá nak, a „Túr a disz nó”-fé le da lok nem
igé nyel ték a szaxofont…

– Mi kor kez dõ dött a ze nei pá lya fu tá sod?
– Hét hó nap ra szü let tem, vé kony gye rek

vol tam, még ha ezt most ne héz is ró lam el -
kép zel ni. Apám bõ gõst sze re tett vol na be lõ -
lem fa rag ni, de az al ka tom mi att ma radt a he -
ge dû. Hat éves ko rom ban kezd tem el a ze né -
lést, majd ami kor édes apám le szer zõ dött Sár -
rét ud va ri ba, át vitt Lavotta Ka mil lá hoz, aki
Püs pök la dány ban ta ní tott. Azt mond ta, nem
sza bad, hogy el kal lód jak, csak csi szol ni kell ezt
a gye re ket. El kí sért ver se nyek re Deb re cen be
is, és mi kor la ka tos nak ta nul tam, el in téz te,
hogy köz ben vé gez hes sem a ze nei kon zer va -
tó ri u mot. Ka mil la né ni se gít sé ge nél kül ez
nem si ke rült vol na.

Ifj. Miczura Károly

minden jó zenét

szívesen játszik

és hallgat

Márton Józseffel

és a néhai Balogh

Gyulával Cannes-

ban, Marseille-ben

is muzsikált

Néhány esztendõvel ezelõtt lefotóztam egy
cigányzenészt az újfalui kórházban azzal
a nem titkolt szándékkal, hogy interjút
készítek vele. A kép a Házam-hazám
fotótárlatom része lett, sõt azóta a zenész
unokáját ábrázoló fotografika is
meghatározó darabja a kiállításnak,
de a cikk nem készült el. A sors úgy hozta,
hogy pár hónapja együtt zenélhetek a fiával,
IFJ. MICZURA KÁROLLYAL, akit mint zenészt,
családapát nagyra becsülök.

Elég volt a kóborlásból
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– Most el sõ sor ban a klas  szi kus ala pok el -
sa já tí tá sá ról be szélsz, de hogy vá lik iga zi prí -
más sá az em ber?

– So kat se gí tett a csa lá di hát tér, Zámbó Lász -
ló tól is so kat el les tem Be ret  tyó új fa lu ban, de iga -
zi mes te rem nek Je re mi ás Bé la bá csit tar tom, a
deb re ce ni Arany Bi ka egy ko ri prí má sát. Sok ét -
te rem ben meg for dul tam itt, Haj dú-Bi har me -
gyé ben, most is itt ját szom, de ját szot tam az
évek so rán a Ba la ton mel lett, nyu ga ti or szá gok -
ban is. Sze re tem ma gam ki pró bál ni más mû fa -
j ok ban is, mert én min den jó ze nét sze re tek ját -
sza ni és hall gat ni is. Ját szot tam egy évet a Raj -
kó ze ne kar ban is, de ah hoz, hogy ott ra gad jak,
a fõ vá ros ban kel lett vol na lak ni. Hét esz ten dõt
mu zsi kál tam a 100 ta gú ci gány ze ne kar ban, en -
nek ré vén ju tot tam el Olasz or szág ba, Né met or -
szág ba, Fran cia or szág ba, és sze rez tem egy jó
ba rá tot, a fi a tal Ber ki La cit, aki vel az óta is tar -
tom a kap cso la tot.

– A ba la to ni ét ter mi fel lé pé sek men  nyi ben
vál toz tat ták meg az éle ted?

– Nem kü lö nö seb ben. Tet tük a dol gun kat, de
volt egy prí más ver seny Szán tó don, ami után
több le he tõ ség is kí nál ko zott. A Mé nes csár dá -
ba ke rül tem egy öt ta gú ze ne kar ral, az tán Svájc -
ban mu zsi kál hat tam. Ha son ló an jár tam évek kel
ké sõbb a Hor to bá gyon is, egy ven dég nek any -
 nyi ra tet szett a já té kunk, hogy Ham burg mel lett
is ze nél ni kel lett né hány he tet. A kül föl di út ja im
kö zül a fran cia or szá gi volt a leg em lé ke ze te sebb.

A be rek bö ször mé nyi Ba logh Gyu la ré vén ke rül -
tem ki két al ka lom mal. Ját szot tunk nyug dí jas
ott ho nok ban, ét ter mek ben. Meg for dul tunk
Cannes -ban és Mar seille -ben is. Vi lág szin ten
ját szó ut ca ze né sze ket hall gat tam, és le nyû gö -
zött az ot ta ni élet. Bol dog em ber, aki ott él. Aki
be teg, men jen oda, biz to san to vább él. Saj nos
Ba logh Gyu la ha lá la mi att le kel lett ar ról ten -
nem, hogy foly tas sam kint a mun kát, mert nem
be szé lek fran ci á ul.

– Azt mond tad, sze re ted ki pró bál ni ma ga -
dat más mû faj ok ban is, pél da er re kö zös
mun kád Cson ka Val ter deb re ce ni blues éne -
kes sel. Mon dok két idé ze tet, amit az in ter -
neten ta lál tam: „Fi gyel ve a kor ak tu á lis ze nei
el vá rá sa it és nem fe led ve ze nei múl tunk gyö -
ke re it, a Dr. Val ter Gypsy Jam Bandnek is si -
ke rült élet re kel te ni a mon dát, a ham vak ból
egy új, fi a tal fõ nix szü le tett: zse ni á lis mu zsi -
ka, ge ne ti ka i lag kó dol va!”

– Na gyon tisz te lem Val tert, na gyon jó mu zsi -
kus, ki vá ló éne kes. Ér de kes fel ál lás volt a mi enk
és a ze ne is: blu es és ci gány mu zsi ka. Még ame -
ri kai meg hí vá sunk is volt. Nem raj ta mú lott,
hogy nem va ló sult meg.

– A má sik idé zet így hang zik: „Mi köz ben
Bai sza val, Ko csis és Miczura du ett ben pen -
ge tik hang sze re i ket. Meg ál la pí tom, hogy he -
ge dûn ze nél ni, vo nót fog ni csak ro ma tud hi -
te le sen, ahogy kung-fuzni csak kí nai, fut ni és
ko sár lab dáz ni csak né ger, úsz ni csak fe hér
em ber”. Ír ja Fo dor György a Bár ka iro dal mi
fo lyó irat internetes hon lap ján az Ös  sze fo nó -
dás cí mû mû so runk ról szó ló tu dó sí tá sá ban.

– Hááát, mi kor meg ke res tél, hogy ve lem
sze ret nél ját sza ni meg ze né sí tett ver se ket, csak
va kar tam a fe jem, hogy mit fo gok én ez zel
kezdeni… De ahogy el ol vas tam Rostás-Farkas
György és a Choli bá csi (Choli Daróczi Jó zsef)
ver se it, meg érin tett. Szé pen szó ló, szí vig ha to -
ló, em be ri so rok vol tak, nem volt ne héz
ráhangolódnom…

– Ho gyan tel nek most a nap ja id?
– A Frá ter ta nyán mu zsi ká lok Deb re cen mel -

lett és Haj dú szo bosz lón. Négy ta gú ze ne ka rom
van, de ha na gyobb fel lé pés van ki lá tás ban, el -
hí vom Kecs kés Sán dort Bu da pest rõl kla ri né toz -
ni. Szí ve sen ját szom a nó ta éne ke sek kel, most
leg in kább Fa ra gó Ist vánt és csa pa tát kí sér jük.
De sze ret nék egy szer vis  sza tér ni, öreg sé gem re,
Be ret  tyó új fa lu ba, hi szen ’90 óta kó bor lok. Jó
len ne itt meg ál la pod ni! Már csak a gye re ke im -
ben, Kár oly ban és Denton ban lá tom a bol dog -
sá got, re mé lem, ne kik szebb és jobb jö võ jük
lesz!

| Ko csis Csa ba

A szántódpusztai

Ménes Csárda

zenekarának élén

1996-ban

Ifj. Miczura Károly

fiával, Erik

Dentonnal

az Összefonódás

berettyóújfalui

elõadásán 

(fotó: Fialovszky

Magdolna)

A szerzõ felvétele

a dzsessz-

szaxofonos

édesapáról,

Miczura Károlyról
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A várasfenesi fa ki ter me lõ és fa fel dol go zó
vál la lat el sõ tu laj do no sa Ungár Sán dor volt,
1905–1910 kö zött. Az 1930-as évek ben a
vál lal ko zás csõd be ment. A kö vet ke zõ társ tu -
laj do nos ok Dar vas és Szar vas vol tak, õk há -
rom gõz moz don  nyal szál lí tot ták a rön kö ket a
fa te lep re – je gyez te fel a lé te sít mény rõl a Vá -
ras fenes hely ség tör té ne te cí mû mo no grá fia.
A Belényeshez kö ze li Körösjánosfalván
1923–1924-ben épí tet ték fel a fû rész te le pet,
s az – a vi lág há bo rús évek ki vé te lé vel – az
1948-as ál la mo sí tás után is, egé szen 1992-ig
jól mû kö dött. 1947-ben épí tet ték meg a kes -
keny nyom tá vú vas utat, hogy a fenesi er dõk -
bõl a jánosfalvi fû rész üzem be szál lít sák a rön -
kö ket. A gyár Körösjánosfalva és Belényes -
son kolyos kö zött épült meg, kö zel a vas út ál lo -
más hoz és a Fe ke te-Kö rös höz.

A Belényessonkolyoson élõ 81 éves Palkúc
Já nos 1948 nya rá tól (ak kor 15 éves volt) egé -
szen nyug dí ja zá sá ig, több mint 40 évig kü lön -
bö zõ tiszt sé ge ket töl tött be a fa te le pen, és is -
mer te an nak min den te vé keny sé gét. Me sé li,
hogy a kis vas út nál kezd te, amint meg in dult a
fa hor dás a fenesi er dõk bõl. A kes keny nyom -
tá vú vas út a biharrósai pa tak men tén el ért Bi -
har kabára (Cãbeºti) és Aszóirtásra (Sohodol), s
az ot ta ni er dõk bõl is hoz ta a fát, a rön köt.

Palkúc Já nos nak már 16 éve sen lett mun -
ka szer zõ dé se, és 1951-ig mun kás volt a ke ret -
fû rész nél (gatter). Az ak ko ri ve ze tõk fel fi gyel -
tek az ügyes, jó szer ve zõ ké pes ség gel meg ál -
dott fi ú ra, és el küld ték is ko lá ba. Azt el vé gez -
vén a ke res ke del mi iro da ve ze tõ je lett, hat
mun ka társ sal. El mon dá sa sze rint „a gyár min -
de ne a kis uj já ban volt” – az ös  szes anyag az õ
el len õr zé se alatt ment ki a gyár ból, több mint

200 em ber mun ká ját irá nyí tot ta. In du lás kor a
gyár két gatterrel kezd te, az tán lett hat gatter
és két lá da ké szí tõ rész leg (lá da gyár). Ek kor
már 800 mun kás dol go zott a te le pen Pusz ta -
hol lód tól egé szen Vaskohig, Biharrósáról, Bi -
har kabáról és Ma gyar re me té rõl is jöt tek mun -
ká sok. Volt, aki Ma gyar re me té rõl bi cik li vel járt
be dol goz ni, ami na pi két szer 12 ki lo mé te res
út. A gyár nak volt el szál lá so lá si le he tõ sé ge is,
így a tá vo labb la kó mun ká sok csak hét vé ge -
ken men tek ha za. Sa ját ét kez de is mû kö dött,
ahol na pon ta 200 em ber nek fõz tek.

A te lep nek kü lön bö zõ rész le gei vol tak: a
be ér ke zett nyers anya got, a rön kö ket a ter me -
lé si rész le gen négy, a ki me nõ ré szen két
gatteren dol goz ták fel. A ke ret fû rész tõl a fõ zõ
he lyi ség be ke rült a fa anyag, ahol 48 órát gõ -
zöl ték; on nan rak tár ra ke rült, ahol be so rol ták
mi nõ ség és mé ret sze rint. Ak ko ri ban a jobb
mi nõ sé gû anyag nyu ga ti, a gyen gébb mi nõ sé -
gû meg ke le ti ex port ra ke rült. A Nyu gat ra me -

Palkúc Já nos

A fa te lep

fénykorában 

A Belényeshez közeli Körösjánosfalva
fafeldolgozó gyára a várasfenesi vállalat
részeként alakult meg, majd önálló,
külföldön is elismert üzem lett. A múlt
század folyamán virágzó, mára megszûnt
ipari létesítményrõl PALKÚC JÁNOS mesélt,
aki több mint négy évtizedig ott dolgozott.

A körösjánosfalvi fatelep
virágzása és hanyatlása
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nõ anya got szé pen ös  sze rak ták ha lom ba, és a
le ve gõn szá rad ni hagy ták. Ma gyar or szág ra, a
Szov jet uni ó ba, Svéd or szág ba, Olasz or szág ba,
Nagy-Bri tan ni á ba, Né met or szág ba szál lí tot ták
a fû rész árut desz ka for má já ban. Éven te egy-
két va gon anya got még Iz land ra is vit tek, en -
nek a meg ren de lés nek a tel je sí té sét egész Ro -
má ni á ban se hol más hol nem vál lal ták a ma gas
mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek mi att. A ki vá ló mi -
nõ sé gû mun ka el is me ré se ként az or szág ban
min dig az élen já ró vál la la tok kö zött volt a já -
nos falvi, több or szá gos ta pasz ta lat cse rét is
ren  de zett. Éj jel-nap pal dü bö rög tek a gé pek,
hoz ták a rön kö ket, si ví tott a fû rész cirkulája,
va go no kat ra kod tak, desz kát hord tak a rak tá -
ro zó te rü let re és ha lom ba rak ták, kat tog tak a
lég ka la pács ok. Olyan volt ez az üzem, mint
egy kom bi nát.

A par ket ta alap anya gát a Temes me gyei
Det tára, Mezõtelegdre, a ko lozs vá ri és sza -
mos újvári gyá rak ba szál lí tot ták. Ju go szlá vi á ba

cel  lu  lózt, a be lé nye si bú tor gyár ba kü lön bö zõ
fel  dol go zott fa anya go kat vit tek.

A fa fel dol go zó és lá da ké szí tõ te le pen két lá -
da gyár mû kö dött, az oro szok nak mar ga ri nos
lá dát ex por tál tak, Nyu gat ra dé li gyü möl csös lá -
dá kat ké szí tet tek, s eze ket a konstancai ki kö -
tõn ke resz tül jut tat ták el úti cél juk ba. Az or -
szág ba eper, pa ra di csom, ba rack és kü lön bö -
zõ üve gek szál lí tá sá ra ké szí tet tek re ke sze ket,
kon zerv gyá rak nak. Ez volt a leg nye re sé ge sebb
egy ség, ak ko ra volt a ke res let, hogy nem
gyõz ték csi nál ni a lá dá kat. Fa hul la dé kot hasz -
nál tak fel, ez is hoz zá já rult a nye re ség hez.
Ezen a rész le gen sok as  szony is dol go zott.

A gyár te rü le tén 11 000 köb mé ter desz ka
volt min dig kész le ten, nyu ga ti és ke le ti ex port -
ra. Be szél ge tõ tár sunk an nak ide jén bár me lyik
pil la nat ban meg tud ta mon da ni, mi lyen anyag
van a desz ka hal mok ban. Min den nap egy va -
gon desz ka a Szov jet uni ó ba vet te az irányt,
há bo rús kár té rí tés cí mén a ro mán ál lam tól.

Palkúc Já nos nak a gyár ban el töl tött 40 év
alatt tíz igaz ga tó ja volt; mind egyik ér té kel te
mun ká ját és tu dá sát. Ar ra is em lék szik, hogy
az ál la mo sí tás után az el sõ mun kás igaz ga tó
egy Todosi ne vû moz dony ve ze tõ volt. Büsz -
kén me sé li, hogy az 1960-as évek ben na gyon
jól ke res tek a fa fel dol go zó mun ká sai, ek kor
sok szép új ház épült Körösjánosfalván és Be -
lé nyessonkolyoson is.

Palkúc 1990-ben ment nyug díj ba, a gyár
majd öt évig mû kö dött még, az tán le állt a ter -
me lés, és a mi nõ ség ha nyat lás nak in dult. Az
utá na kö vet ke zõ tech ni kus már nem tud ta úgy
irá nyí ta ni a ter me lést. Az ak ko ri igaz ga tó
meg  ke res te, és fel kér te, ve gye át új ra a ke res -
ke del mi iro da irá nyí tá sát. El mon dá sa sze rint
még ki lenc hó na pig csi nál ta, be ál lí tot ta a „ko -
csi rend jét”, de lát ván, hogy már a mun ka mo -
rál sem a ré gi, nagy a la zsá lás, ott hagy ta a te -
le pet. A gyár 1993-tól 1996-ig mû kö dött
még, az tán már nem tud tak el ad ni sem mit, és
meg szûnt a fa fel dol go zó üzem.

| Mik lós Já nos ta nár

Tele volt a terület
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Elõkészítik

a rönköket

a fûrészelésre
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A telep romjai

napjainkban
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|a régi Várad

Új vá rost észa kon a Se bes-Kö rös, dé len a
Pece-patak ha tá rol ta. Nyu ga ton a XVIII. szá zad
ele jén nem igen ter jedt túl a Ká pol na (ma
Rahovei) té ren és a mai két tor nyú re for má tus
temp lo mon. E vá ros leg ré gibb te me tõ je a Né -
met (volt Te le ki, ma Primãriei) ut cá ban, az ot ta -
ni te me tõ ká pol na kö rül volt (a mai Rahovei tér
he lyén). Ezt ne vez ték ké sõbb ré gi te me tõ -
nek. A ká pol nát a ka pu ci nus rend tag jai épí tet -
ték, Csáky Im re bí bor nok-püs pök 1727-ben
ne kik ado má nyoz ta a kö zel ben le võ egyik há -
zát. A ka pu ci nu sok kis temp lo ma, a ké sõb bi te -
me tõ ká pol na 1728-ra ké szült el. Ez a te me tõ
arány lag nagy te rü le tû volt, egé szen a Kö rös
(ma Tu dor Vladimirescu) ut cá ig ter jedt, ezt az
ot ta ni há zak ala po zá sa kor ta lált em be ri cson tok
bi zo nyít ják. Ezt a sír ker tet 1778-ban szá mol ta
fel a plé bá nia az or szá gos te me tõ-rend sza bá lyo -
zás ke re té ben. Ek kor már há zak vet ték kö rül.
Az 1823. és 1832. évi visitatio canonica egy -
aránt Ré gi te me tõ ként (Antiquo Coemeterio)
em lí ti.

A Ré gi te me tõ be zá rá sa és fel szá mo lá sa után
a vá ros és a plé bá nia két má sik te me tõt nyi tott.
Egyi ket a Pecétõl dél re, a ké sõb bi Vám  ház (ma
Sucevei) ut cá ban lé te sí tet ték 1778-ban. Ez lett a
Zöld ker ti te me tõ, ame lyet Fel sõ vagy Kis te -
me tõ ként is em le get tek; a je len le gi Vadului,
Mimozei, Ion Vidu és Su cevei ut cák ha tá rol ták.
Há rom ne gyed ré szét ró mai ka to li kus, egy ne gye -
dét a gö rög ka to li kus fe le ke ze tû ek hasz nál ták.
Mi vel a XIX. szá zad vé gé re kör be épült, ezért a
ha tó ság 1899-ben be zá rat ta. A be zárt Zöld ker ti
te me tõ ben az ex hu má lá sok ha tár ide je az 1920-
as évek ben ki adott cím tár sze rint 1940 lett vol -
na, hogy utá na le hes sen a tel ket fel par cel láz ni.

Lé te zett még 1799-tõl az úgy ne ve zett Al só
te me tõ, ame lyet ké sõbb õssi te me tõ nek ne -
vez tek. Az egy ko ri Ló vá sár tér mö gött a ró mai
ka to li ku sok te me tõ je volt, et tõl dél re a re for má -
tus, majd a gö rög ka to li kus par cel lák hú zód tak.
Ezt a sír ker tet 1952-ben zár ták be a kö ze lé ben
le võ vas gyár és ve gyi gyár bõ ví té se mi att.

Nem mes  sze tõ le, az úgy ne ve zett Ma dár vá ros
pe re mén volt a hat  tyú ut cai zsi dó te me tõ.
El sõ írá sos em lí té se 1766-ból va ló. Ez volt a vá -
ros leg ré gibb is mert zsi dó te me tõ je. A vá ros ter -
jesz ke dé se mi att csak 1800-ig hasz nál ták. A
Hat  tyú ut cai te me tõ be zá rá sa után a sír kö ve ket
ava tat lan ke zek szét hord ták. Ahogy Mó zes Te -
réz fel je gyez te, a szom szé dos ut cák ban épít ke zé -
s ekkor év ti ze dek kel ké sõbb is gyak ran ta lál tak
hé ber fel ira tos kö ve ket. Így ke rült fel szín re

Újváros elsõ temetõi
Várad hadügyi tanácsa 1714-ben stratégiai
megfontolásból – hogy egy esetleges
támadó sereg ne találjon a vár közelében
védelmet –, a vártól számított 500 lépés
távolságra (nagyjából a késõbbi Nagyvásár
tér nyugati vonaláig) minden házat
lebontatott. Ettõl a határvonaltól csak
nyugatra lehetett építkezni. Így jött létre
Újváros.

A Zöldkerti temetõ

az 1890-ben

kiadott térképen

Az egykori temetõkápolna, a mai Bunãvestire ortodox

templom
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Lipchovitz fõ rab bi sír kö ve is. De sok sír kö vet
egy sze rû en szét tör del tek, ezért az õsök em lé két
ápo ló zsi dók en ge délyt kér tek a vá ros tól, hogy a
te me tõt fel ás has sák, a cson to kat össze gyûjt sék,
s a meg ma radt sír kö vek kel együtt az idõ köz ben
meg nyi tott ve len cei te me tõ ben he lyez zék nyu -
ga lom ra. Az en ge délyt meg kap ták, és a ma rad -
vá nyo kat a fõ rab bi uta sí tá sa sze rint, a ri tu á lis kö -
ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en, gyász ün ne pély
ke re té ben át szál lí tot ták.

A XIX. szá zad utol só év ti zed ében idõ sze rû vé
vált a vá ros ban le võ te me tõk ren de zé se, né -
hány nak a be zá rá sa. Mind er rõl a he lyi saj tó is
gyak ran írt. Az aláb bi ak ban né hány új ság cikk
kö vet ke zik a ko ra be li saj tó ból:

„Nagy vá rad vá ros te me tõ i nek ren de zé se
egyik sür gõs ügyét ké pe zi Nagy vá rad nak.
Egyik-má sik te me tõ he lyét, mint az Õssi te me -
tõt és a Zöld ker ti te me tõt rö vid idõn be lül be
kell zár ni. A mi nisz ter kü lön ben már el is ren -
del te a te me tõk ügyé nek ren de zé sét, még pe dig
zá ros ha tár idõ alatt. A kér dés azon ban sok kal
fon to sabb, sem hogy kön  nye dén el le het ne in -
téz ni, mert szo ro san ös  sze függ a ke gye let ér zés -
sel, a sír bolt ok ügyé vel. Ép pen ez ok ból a kér -
dés ala pos ta nul má nyo zást igé nyel. A vá rosi
mér nö ki hi va tal pe dig an  nyi ra el van fog lal va a
na gyobb épít ke zé sek kel, a mil len ni u mi ki ál lí tás -
ra kül den dõ mun kák kal, mi ért is a vá ro si ta nács
fel ter jesz tést in té zett a bel ügy mi nisz ter hez,
hogy a ren de zés re ki tû zött ha tár idõt egy év vel
hos  szab bít sa meg.”

„Egy bi zott ság je lent meg teg nap [1896.
feb ru ár 25-én] elõ ször a Zöld ker ti, majd ké -
sõbb az Õssi te me tõ ben, hogy azo kat vizs gá lat
tár gyá vá te gye. Meg néz ték, men  nyi úgy az el -
sõ, mint a má so dik te me tõ ben még az üres
hely. Évek óta fog lal koz tat ja a vá ro si ta ná csot
a nagy vá ra di te me tõk ren de zé se. A bel ügy mi -
nisz ter már egy al ka lom mal ha tár idõ ki tû zé se
mel lett uta sí tot ta a vá rost, hogy a te rü le tén fek -
võ te me tõ ket ren dez ze. Ké sõbb ezt a ha tár idõt
a ta nács ké rel mé re meg hos  szab bí tot ta a bel -
ügy mi nisz ter. A vá ro si ta nács terv be vet te,
hogy a Zöld ker ti és Õssi te me tõ ket, me lyek az
utób bi idõk ben tel je sen el ha nya gol tat tak, be zá -
rat ja, s he lyet tük az Új vá ros ré szé re a Bóné-
kúti [Rulikowski] te me tõt je löl né ki. A tett in téz -
ke dé sek rõl a ta nács egy mi nisz te ri le irat ér tel -
mé ben min den há rom hó ban kö te les je len tést
ten ni a bel ügy mi nisz ter nek.”

„Nagy vá rad foly to no san fej lõ dik, épül. Ez lett
az oka azu tán azok nak a köz egész ség ügyi te -
kin tet bõl kü lö nö sen ká ros ál la pot nak, hogy a
te me tõk egé szen be ju tot tak a vá ros kö ze pé be.
Úgy a gáz gyár mel let ti [Zöld ker ti] te me tõ, mint
a csil lag vá ro si te me tõ kö rül egész so ra van a
há zak nak. A mér nö ki hi va tal most ter ve ket ké -
szít a te me tõk ren de zé se ügyé ben. Úgy a gáz -
gyár mel let ti és a csil lag vá ro si te me tõk, mint a
vá ros te rü le tén el szór va le võ ki sebb te me tõk tel -
je sen meg szûn né nek. He lyet tük két te me tõt
hagy na meg a vá ros. Egyi ket Olaszi ban, a má -
si kat pe dig Új vá ro son. Eze ket azu tán egy mo -
dern vá ros igé nye i nek megfelelõleg épí te nék ki,
s ad nák át ren del te té sük nek.”

„A be zárt te me tõ ket 30 éven át nem boly -
gat nák meg. Har minc év után azon ban az ösz -
 szes sí ro kat el hány nák, s a te rü le tet hasz ná lat ba
ven nék. Mind azok, akik nek csa lá di sír bolt juk
van, en ge délyt kap ná nak, hogy ha lot ta i kat és
sír em lé ke i ket más te me tõ be át vi hes sék.”

Busch Dá vid vá ro si fõ mér nök te me tõi ter ve
sze rint az Olaszi és a Rulikowski te me tõ meg -
ma rad, utób bit köz pon ti te me tõ vé ren dez nék,
ki bõ ví te nék és par ko sí ta nák. Az Õssi, a Zöld -
ker ti, va la mint a ve len cei és vár al jai te me tõ ket
be kel le ne zár ni. A szé pé sze ti és köz le ke dé si
szak bi zott ság is tár gyal ta a köz pon ti te me tõ
ügyét Bulyovszky Jó zsef pol gár mes ter rész vé te -
lé vel. Busch Dá vid vá ro si fõ mér nök elõ ter jesz -
té sé ben meg ol dan dó kér dés nek tar tot ta egy sír -
ásó lak épí té sét, a vi tás te rü le tek ren de zé sét, az
új vá ro si te me tõk be zá rá sát, a köz pon ti te me tõ
be ke rí té sét, a ke ze lé si sza bály zat el ké szí té sét.
Rimler Kár oly em lé kez te tett ar ra, hogy a Zöld -
ker ti te me tõt 1897. no vem ber 30-án be zár ják.

| Péter I. Zoltán
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-ben, a hon fog la lás 900. év for du ló -
ja tá ján cso ko nai Vi téz Mi hály
Árpádiász cí men eposzt ter ve zett
a ki lenc év szá zad dal az elõtt tör tén -
tek rõl, de ko rá nak köz vé le mény-

ku ta tá si mód sze re i vel ki pu ha tol hat ta a be fo ga -
dá si igényt, és ar ra ju tott, hogy a kö zön ség ér -
dek te len nek tart ja a té mát, ezért el állt a hon -
fog la lá si eposz meg írá sá tól. Ha son ló an jár ha -
tott a né pi es hang vé tel lel is, mert az el sõ hely -
zet dal, a Sze gény Zsu zsi a tá bo ro zás kor után
ezt is ej tet te. Ma nap ság az zal szok tuk mind ezt
el in téz ni, hogy meg elõz te a ko rát.

A meg ál la pí tás helyt ál ló ugyan, de a je len -
ség még sem en  nyi re egy sze rû, ugyan is Cso ko -
nai 1805-ben be kö vet ke zett ha lá lá val egy idõ -
ben éri el tá ja in kat a ké sõbb nem ze ti ön tu dat -
ra éb re dés nek ne ve zett, tör té nel met író és át -
író szel le mi-ér zel mi hul lám ve rés. En nek kö vet -
kez té ben a sa já tos prob lé mák kal – ide gen ha -
ta lom, szét da ra bolt ság – küz dõ min den nem zet
a tu dat for má lá sá nak kö zép pont já ba egy vi szo -
nyí tá si ala pul szol gá ló ko ráb bi, az épp ala ku ló
nem zet szem pont já ból ab szo lút po zi tív ese -
ményt emelt óri ás ta lap zat ra. A ren ge teg kis
tar to má nyi ál la mocs ká ra szab dalt né met ség
pél dá ul a Niebelung-legendák vi lá gá ba, sár -
kány ölõ Siegfried alak já ba ka pasz ko dik; a ha -
son ló gon dok kal küz dõ ola szok nak a haj da ni
Ró mai Bi ro da lom pél dá já nál nem is kel lett
jobb, a cse hek, a len gye lek kö zép ko ri ki rá lya ik

hõ si es sé gé re utal tak vis  sza, a mi ese tünk ben
pe dig a min den ma gyar szá má ra he ro i kus cse -
lek mény sort je len tõ hon fog la lás lett di va tos sá.
Csak hogy kor hû ada tok hi á nyá ban mind ös  sze
né hány nép köl té sze ti ter mék, il let ve az egyet -
len „hi te les nek” ki ki ál tott kró ni ka, anony -
mus nak a XII. szá zad de re kán írt Gesta
Hungaroruma táp lál ta ezt a hir te len lett di va -
tot. Kró ni ká ja elõ sza vá ban P. mes ter (P. dictus
magister), III. Bé la jegy zõ je úgy ál lít ja be, mint -
ha egy ko ri ta nu ló tár sá nak, N.-nek a ké ré sé re
szá mol na be a ma gya rok tör té ne té rõl, kü lön
hang sú lyoz va, hogy írott for rá so kat vesz ala -
pul, mert így le het iga zán meg ér te ni a tör tén -
te ket. „S ha az oly igen ne mes ma gyar nem zet
ere de té nek ele it s min den vi té zi tet te it a pa -
raszt ság csal fa me sé i bõl vagy a he ge dõ sök
csacs ka éne ké bõl mint egy ál mo doz va hal la ná,
igen ék te len és elég il let len len ne. Te hát in -
kább ezen nel iro má nyok bi zo nyos fej te ge té sé -
bõl és a his tó ri ák nyil ván magyarázatjából ért -
se ne me si leg a dol gok va ló sá gát.” (Sza bó Ká   -
roly for dí tá sa)

A hon fog la lók kö zül bár ki ál tal ké szí tett „iro -
má nyok ról” szó sem le het, mert a ke resz tény -
ség fel vé te le kor Szent Ist ván meg sem mi sít te tett
min den fé le po gány nak mon dott em lé ket.
Anony mus mû ve jó pél da a tör té ne lem írás má -
ig hasz ná la tos csúsz ta tá sos mód sze ré re, va gyis
ar ra, hogy az igaz ság ked vé ért nem mon da nak
le ma gu kat tör té nész nek ne ve zõ kon junk tú ra lo -
va gok ar ról, hogy sa ját je le nük re szab ják át az
egy ko ri gú nyát. P. mes ter is ezt te szi, buz gón
akar ván bi zo nyí ta ni a ma gya rok nyi la i tól még
az õ ide jé ben is ret te gõ kör nye zõ or szá gok ban
élõk nek, hogy a más fél száz éve ke resz tény ma -
gyar ság már jó val az elõtt, még „hi tet len” ko rá -
ban mé lyen hí võ ke resz tény lel kü le tû volt. Az
egyik leg jobb pél da er re a tör zsi né pek ál ta lá -
nos szo kás jo gá nak, a to tem ál la tuk tól va ló bi o ló -
gi ai ere dez te tés nek a ma gya rá za ta. Az ere de ti
tör té net sze rint Eme sét ál má ban lep te meg a
tu rul nak mon dott sas, és nem zet te a „ka land”
em lé ké ül az Ál mos nak ne ve zett fi út, a hon fog -
la lást ké sõbb le ve zény lõ Ár pád ap ját. „Úr szü le -
té sé nek 819-ik esz ten de jé ben Ugek fe le sé gül

nÁdPÁLca néLküL

Egy évszázad Vereckétõl
Pusztaszerig (1.)

III. Bé la név te len

és arc ta lan kró ni -

ká sá nak szob ra

a bu da pes ti Vá ros -

li get ben. Li ge ti

Mik lós al ko tá sa
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vevé Den tumogerben az Eunedubeli ve zér le á -
nyát, Eme su ne ve ze tût, ki tõl nemze fi at, kit
Álmusnak ne vez tek. Is te ni je le net rõl ne vez ték
pe dig Álmusnak, mi vel ter hes any já nak ál má -
ban is te ni látmány tûnék föl sas ke se lyû ké pé -
ben, mely mint ha alá száll va te her be ej tet te vol -
na õt, s úgy tetszék elõt te, hogy mé hé bõl for rás
ered ne és ágyé ká ból di csõ ki rá lyok szár maz ná -
nak, de nem a ma guk föld jén so ka sod ná nak
meg. Mi vel hát az ál mo dást ma gyar nyel ven
álmunak mond ják, s az õ ere de te álom ál tal
vala meg jó sol va, azért ne vez ték ma gát is
Álmusnak, vagy azért ne vez ték Ál mus nak, az az
szent nek, mi vel nem zet sé gé bõl szent ki rá lyok
és ve zé rek valának szü le ten dõk.”

Eh hez a retroaktív ke resz tén  nyé vá lás hoz
ha son ló an át gyúr ta Anony mus a Vereckéig,
va gyis a hon fog la lá sig tar tó út ál lo má sa it va la -
hogy úgy, ahogy a vik to ri á nus prü dé ria ha tá sá -
ra a XIX. szá zad má so dik fe lé ben, de még a
XX. szá zad el sõ év ti ze de i ben is if jú sá gi vá sze lí -
dí tet tek egy egész sor „nem gye rek nek va ló”
iro dal mi mû vet. El ke se re dett har cok ról, a
szem ben ál ló fe lek ke gyet len ke dé se i rõl, bosz -
 szú ról, ha lál ról szó sincs, csak bé kés lo vag lás -
ról, meg hó do lás ról, sõt a jó szán dé kot bi zo nyí -
tó ön kén tes túsz fel aján lás ról be szél. Egyet len
pél dát idé zek: „Ak kor Álmus ve zér és a töb bi
fe je del mi sze mé lyek, ki ket hetu-mogernek ne -
vez nek, nem kü lön ben a kúnok ve zé rei
atyjokfiaival és fér fi- és nõ cse lé de ik kel együtt
megindulának Kievbõl, és a kievi ruthénok ka -
la u zo lá sa alatt Lodomér vá ro sá ig jövének. S
ne gyed hé ten Álmus ve zér övé i vel Ga lí ci á ba
jöve, s ott ma gá nak és övé i nek pi he nõ he lyet
választa. Mi dõn ezt Ga lí cia ve zé re meg hal lot ta,
min den övé i vel me zít láb Álmus ve zér elé be
méne és Álmus ve zér hasz ná la tá ra kü lön fé le
aján dé ko kat mutata bé, és meg nyit ván Ga lí cia
vá ros ka pu ját, mint egy tu laj don ura gya nánt
fogadá ven dé gül, és egyet len fi át or szá ga elõ -

ke lõ i nek több fi a i val tú szul adá, ezen fölül tíz
leg ja va pa ri pát, há rom száz lo vat nyer ges tõl,
fé kes tõl, há rom ezer már ka ezüs töt, két száz
már ka ara nyat s igen ne mes kön tö sö ket
ajándékoza úgy a ve zér nek, mint va la men  nyi
vi té zé nek. Mi dõn pe dig Álmus ve zér egy hó na -
pon át Ga lí ci á ban pi he nõ he lyet tar tott, ak kor
a ga lí ci ai ve zér és töb bi tár sai, kik nek fi ai tú szo -
kul vol tak ad va, Álmus ve zért és ne me se it így
kezdék kér ni, hogy a Hovoson túl, nyugot fe -
lé, Pannonia föld jé re száll ja nak.” (Sza bó Ká -
roly for dí tá sa)

A hon fog la lás te hát egy csa pás ra köz is mert
lett, Anony mus kró ni ká ját best sel ler ként ol vas -
ták, hir te len – má ig ha tó an – az egyik leg ked -
vel tebb fér fi név lett az Ár pád, az iro dal mat be -
fo ga dó kö zön ség pe dig tü rel met le nül vár ni
kezd te az iga zi, nagy hon fog la lá si eposzt. Vé -
gül 1825-ben a fi a tal Vö rös mar ty Mi hály ír -
ja meg a Za lán fu tá sát, s ez zel azon nal or szá -
gos hí rû lesz, az iga zi nyi tás vi szont Ber zse nyi
dá ni el ne vé hez fû zõ dik, aki ugyan 1796-ban
ír ta A ma gya rok hoz (II.) cí mû ódá ját, de a vers
vég le ges for má ja 1810-ben ké szült el. A cím -
adás sal a men to rá nak te kin tett Ho ra ti us ró ma -
i ak hoz cím zett óda so rá ra utal, a kez dõ sza kasz -
 szal, az egye nes meg szó lí tás sal vi szont egy kö -
zel negy ven esz ten dõs di va tot in dít el: „Rom lás -
nak in dult haj dan erõs ma gyar! / Nem lá tod,
Ár pád vé re mi ként fa jul? / Nem lá tod a bosz -
 szús egek nek / Os to ra it nyo mo rult ha zá don?”
Ber zse nyi az egye nes meg szó lí tás sal – ma gyar
– a ma gyar ne mes sé get cé loz za meg. Ké sõbb
még Vö rös mar ty is ugyan így ér ti – ez az úgy -
ne ve zett ne me si nem zet fel fo gás, s majd csak
Pe tõ fi lesz az, aki az egész ma gyar nép nek cí -
me zi a Nem ze ti dalt.

Vis  sza tér ve Ber zse nyi re to ri ká já hoz: az el sõ
sza kasz után hét vers szak ban te kin ti át a „nyolc
szá za dok nak vér zi va tar ját”, majd vis  sza tér a
nem zet je le né nek meg fes té sé re: „Mi a ma gyar
most? – Rút sybaríta váz. / Le tép te fé nyes
nem ze ti bé lye gét, / S ha zá ja fel dúlt véd fa lá ból
/ Rak pa lo tát he ve rõ he lyé nek; // Elõ de i nknek
baj no ki kön tö sét / S nyel vét megún ván, rút ide -
gent cse rélt, / A nem zet õr lel két ta pod ja, /
Gyer me ki báb pu ha szí ve tár gya. // Oh! más
ma gyar kar menny kö ve vil lo gott / Atil la vé res
har cai közt, mi dõn / A fél vi lág gal szem be szál -
lott / Nem ze te ket ta po dó ha rag ja. // Más nép -
pel on tott baj no ki vért ha zánk / Szer zõ je, Ár -
pád a Du na part ja in. / Oh! más ma gyar ral ver -
te vis  sza / Nagy Hunyadink Ma ho met ha tal -
mát!”

| Mol nár Ju dit
(Foly ta tá sa áp ri li si szá munk ban.)

Ber zse nyi Dá ni el
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Ku lin György 1905. ja nu ár 28-án szü le tett,
gyer mek ko rát Nagy sza lon tán töl töt te, majd
Bu da pes ten ta nult, és a fi zi ka tu do má nyok te -
rü le tén szer zett dip lo mát. Ez után kez dett a
csil la gá szat tal fog lal koz ni, és igen szép si ke re -
ket ért el. Lel kes ku ta tó ként szá mos boly gót
fe de zett fel, s az el sõ ál ta la azo no sí tott kis boly -
gót 1936-ban Salonta név re ke resz tel te. Ku ta -
tó mun ká ja mel lett a tu do mány ág nép sze rû sí -
té sét is szív ügy ének te kin tet te, több száz fi a tal -
nak mu tat ta meg a csil la gos ég bolt cso dá it, az
ál ta la ve ze tett szak kö rö kön a len csék csi szo lá -
si tech ni ká ját is mer tet te, di ák jai sa ját ma guk -
nak ké szí tet tek táv csö vet.

A vá ros ne ves szü löt te elõtt tisz te leg ve két
év vel ez elõtt, 2012. ja nu ár 28-án az Arany
Já nos El mé le ti Lí ce um égi sze alatt ala kult meg

a Ku lin György Csil la gász kör. Ala pí tói: Kiss
Má ria és Csu kás Má tyás, az Er dé lyi Ma gyar
Csil la gász Egye sü let (EMCSE) tu do má nyos tit -
ká ra, tag ja a ma gyar kö zép is ko la ve ze tõ sé ge,
a Pro Lyceum Ala pít vány, a Beth len Gá bor
Alap, az EMCSE és a Ma gyar Csil la gász Egye -
sü let (MCSE), Ku lin Esz ter (Ku lin György lá -
nya) és so kan má sok. A csil la gász kör cél ja Ku -
lin György éle té nek és mun kás sá gá nak be mu -
ta tá sa, a csil la gá szat nép sze rû sí té se.

A csil la gász kör az Arany Já nos kö zép is ko -
lá ban mû kö dik, kü lön egye sü let ként nincs be -
je gyez ve. A fen tebb tag ként fel so rolt ci vil szer -
ve ze tek tá mo gat ják anya gi lag a mû kö dé sét.
„Rög tön meg ala ku lá sunk után pá lyáz tunk a
Beth len Gá bor Alap nál – em lék szik vis  sza Kiss
Má ria –, és nyer tünk egy au to ma ta ob jek tum -
ke re sé si és -követési funk ci ó val (GoTo rend -
szer rel) el lá tott, 114/500-as New ton-ref lek -
tort. Ez volt el sõ sa ját táv csö vünk. Nem ré gi -
ben pe dig fel avat tuk azt a 200/1000 mm-es
New ton-ref lek tort, ame lyet Mönich Lász ló
ma gyar or szá gi ama tõr csil la gász ado má nyo -
zott az EMCSE-nek. Az új év ele jén ér ke zett
meg a táv csõ höz va ló áll vány, ezt az EMCSE
el nö ke, Lõrincz Bar na bás Csík sze re dá ból
küld te Nagy sza lon tá ra. Tá mo ga tó ink nak kö -
szön he tõ en mos tan ra két táv csõ vel és négy
binokulárral kém lel het jük az ég bol tot.”

Bemutatkozik
a szalontai Kulin György
Csillagászkör
Nagyszalonta egyik neves szülötte Kulin
György, aki csillagászként nemcsak
önmagának, hanem szülõvárosának is
kiemelkedõ hírnevet szerzett. Az iránta való
tisztelet kifejezéseként a tudós nevét vette
fel a magyar iskolában két éve megalakult
szakkör. Ennek tevékenységérõl
KISS MÁRIA, a csillagászkör egyik vezetõje,
az Arany János Elméleti Líceum
aligazgatója mesélt lapunknak.

Csukás Mátyás, az Erdélyi Magyar Csillagász

Egyesület tudományos titkára

Kiss Mária

a szakkör egyik

vezetõje
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Az al igaz ga tó el mond ta, hogy a szak kör ben
ál ta lá ban két he ten te tart el mé le ti be mu ta tó kat
Csu kás Má tyás, és eze ket az al kal ma kat majd -
nem min dig táv csö ves és sza bad sze mes ég -
bolt vizs gá lás kí sé ri. A csil la gász kör te vé keny -
sé gét Kósa-Kiss Attilla he lyi csil la gász is se gí ti
szak tu dá sá val. Min den év ben meg ün nep lik
Ku lin György szü le tés nap ját, részt vesz nek kü -
lön bö zõ nem zet kö zi csil la gá sza ti ak ci ók ban.
Ilyen pél dá ul A Hold éj sza ká ja (International
Observe the Moon Night – IOMN), a 2010
óta éven te meg ren de zett nem zet kö zi Hold-fi -
gye lõ ren dez vény a tu do mány ág nép sze rû sí té -

sé re. Ta valy ok tó ber 12-én Nagy sza lon tán im -
már a má so dik ilyen éj sza kai fog lal ko zást tar -
tot ták meg. Akár csak az elõ zõ év ben, ta valy is
nagy ér dek lõ dést mu tat tak a szalontaiak: ki -
csik és na gyok, di á kok és nyug dí ja sok, több
mint 250-en jöt tek el szom bat es te 8 órá ra a
vá ros há za elé, hogy meg cso dál ják a Hol dat.

A Ku lin György Csil la gász kör ben szí ve sen
lát ják az új ta go kat. A te vé keny sé gek idõ pont -
já ról a Facebookon tá jé ko zód hat nak az ér dek -
lõ dõk a Ku lin György Csil la gász kör Nagy sza -
lon ta nyílt cso port ban, mely nek má ra már
több mint 200 tag ja van, vagy hív hat ják a ve -
ze tõ ket te le fo non (Kiss Má ria: 0745/
624–519, Csu kás Má tyás: 0732/403–378).
Leg kö ze lebb a név adó ha lá lá nak (1989. áp ri -
lis 22.) ne gyed szá za dos év for du ló já ról em lé -
kez nek meg, és az Arany Já nos El mé le ti Lí ce -
um ve ze tõ sé gé nek ja vas la tá ra az áp ri lis 26-án
10. al ka lom mal meg ren de zen dõ Tu do má nyos
Di ák kon fe ren cia is en nek az év for du ló nak a
je gyé ben fog zaj la ni. Ahogy Kiss Má ria fo gal -
ma zott: „Sze re tet tel vá runk min den kit, hogy
együtt kém lel jük az eget, együtt jár juk be a
csil la gok vi lá gát!”

| Ba lázs Ani ta

Kicsik és nagyok

sereglettek össze

A Hold éjszakáján

Elméleti

és gyakorlati

bemutatókat

tartanak

a csillagászkörben

Programajánló márciusra
Szig li ge ti Tár su lat
16., va sár nap 17 óra, Ár ká dia Báb szín -

ház, stú dió te rem: Edith Piaf et Agnes;

17., hét fõ 19 óra, Szig li ge ti Szín ház ter -

me: Liliomfi remix;

20., csü tör tök 19 óra, Ár ká dia Báb szín -

ház, stú dió te rem: A fiú – a Fiú sze re pé -

ben Hu nya di Ist ván;

21., pén tek 19 óra, Szín pa di stú dió tér:

Godot-ra vár va;

23., va sár nap 17 óra, Szig li ge ti Szín ház ter -

me: Szig li ge ti – Bes se nyei György-bér let;

25., kedd 19 óra, Szig li ge ti Szín ház ter -

me: Szig li ge ti – Ady End re-bér let;

26., szer da 17 óra, Szig li ge ti Szín ház ter -

me: Szig li ge ti – Ju hász Gyu la-bér let;

29., szom bat 17 óra, Szig li ge ti Szín ház

ter me: Szig li ge ti – Papp Mag da-bér let;

30., va sár nap 17 óra, Ár ká dia Báb szín -

ház, stú dió te rem: Ha za té rés;

Nagy vá rad Tánc együt tes
19., szer da 13 óra, Nagy vá rad, Nagy szín -

pad: Sze re lem kert;

Ven dég já ték ok
31., hét fõ 11 óra, Szig li ge ti Szín ház ter -

me, Já nos vi téz – Ma ros Mû vész együt tes;

31., hét fõ 19 óra, Szig li ge ti Szín ház ter -

me: Fe ke te-pi ros – Ma ros Mû vész együt -

tes.



ezicsokoládééé! – har sant a kö szön -
tés ko ra reg gel az Arany sár kány aj -
ta já ban olyan hang erõ vel, hogy a
sü ket Szeredi bá csi ki ej tet te a sep -
rût a ke zé bõl. „Meg jött Pero, meg -

hoz ta a ga lam bo kat” – szólt hát ra Pu szi úr
Nénnyu kának, és már töl töt te is a kar cos fe -
hé ret, majd rá spric celt a szó dá ból.

Szer da reg gel min dig így volt ez, ko rán reg -
gel in dult Pero a pi ac ra szánt ga lam bok kal,
amik nek a leg ja vát le ad ta Nénnyukának, hadd
le gyen dél re fi nom le ves be lõ lük, mi re jön nek
a dol go zók ebé del ni. Fel haj tot ta a spric ce rét,
abbbszoluttt, böf fen tett utá na bo csá nat ké rõ
mo sol  lyal Pu szi úr fe lé, majd fel kap va az öreg
Cse pel re, meg cé loz ta a nagy pi a cot. Pi a cos
nap volt szer dán, mes  szi re höm pöly gött az iz -
zad ság- és fok hagy ma sza gú tö meg a la ci kony -
hák kö rül, hí zott ál lú, pe cse nyés or cá jú ko fák
kí nál gat ták óbé gat va por té ká i kat, és vi dá man
csor do gált a din  nyék mé zes le ve az asz ta lo kon
a má mor tól bá gyad tan ke rin gõ da ra zsak örö -
mé re.

Pero sze ré nyen el fog lal ta he lyét a szél sõ
sor ban, majd le pa kol ta fûz fá ból font fe de les
ko sa rát, és kis to rok kö szö rü lés után rá zen dí -
tett: „Kezicsokoládééé, ga lamb ból szafalá -
dééé!” Igen ked vel te a sa ját hang ját, egé szen
más ként hang zott a mon da ni va ló ja, ha a
mon dat vé gén le vit te a hang súlyt. Kis, le mon -
dó csa ló dás rez gett eb ben a ki je len tés ben,
csepp bó lin tás az élet szo mo rú dol ga i ra. Ám
rög tön ez után di a dal ma san, uj jong va ad ta a vi -
lág tud tá ra, igen, bár mi lyen si ra lom völgy is ez
az élet, lám, itt van Pero, és a vi lág leg szebb
ga lamb ja it kí nál ja el adás ra. Nincs itt sem mi
baj, em be rek. Ezért sû rûn vál to gat ta a hang -
súlyt, hogy ne le gyen unal mas a mon dan dó ja.

Pero min den mu zi ka li tá sát a vá lyog ve tõ
sor ról hoz ta ma gá val, ahol ha to dik gye rek ként
lát ta meg a nap vi lá got, s ahol min den pur dé
ha ma rabb tu dott da nol ni, mint be szél ni. Rossz
nyel vek azt sut tog ták, az öreg Bátucky ke gyel -
mes a kis Pero ap ja, de az any ja a sír ba vit te
az igaz sá got, hi á ba pró bál ta az öreg Sosáj ki -
ver ni be lõ le. Köz ben dúlt a há bo rú, fron tok
jöt tek, em be rek men tek, az tán ho gyan, ho -
gyan nem, egy szép na pon a fi a tal Pero meg -
gaz da go dott és há zat vett a vá ros szé lén. Na,
nem nagy há zat, csak amo lyan kis ker ti la kot
a ba rac kos ban, de csak ház volt az. Vol tak,
akik azt mond ták, kin cset ta lált az er dõn gom -

|lektûr
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bá szás köz ben, más úgy vél te, gaz dag sze re tõ -
je van, de le het, hogy Szeredi bá csi nak volt
iga za, aki úgy gon dol ta, Pero meg ta lál ta Koll -
mann úr csa lá di ék sze re it, mi kor fel ás ta vá lyo -
gért a csa lád el ha gyott kert jét. Kollmann úr
nem til ta koz ha tott, mert az övé i vel együtt oda -
ma radt egy rossz hí rû mun ka tá bor ban.

Elég az hoz zá, hogy Pero egy szép na pon
an gol ba juszt vá ga tott Kuklis Ti va dar ral a vá -
ros leg di va to sabb bor bély sza lon já ban, ami vel
Nénnyuka sze rint ki kö pött Já vor Pál lett, koc -
kás in get és va salt nad rá got hú zott, majd fog -
ta Polettet, a há bo rú után „ki csiny ke mun ká -
ra” hur colt pa ti kus lá nyát, és be köl töz tek a kis
ház ba, az eper fák kal ha tá ros ba rac kos ba.
Polett szõ ke kis fi út abaj ga tott, egy fel sza ba dí -
tó ka to na bú csú aján dé kát, de az ura úgy sze -
ret te azt is, mint ké sõbb a sa ját ja it.

Pero szé pen meg élt a ga lam bok ból és a
föld jé bõl, cif ra ga lamb ház dí szí tet te az ud va -
rát, úgy bu ruk kol tak és haj la doz tak a ház te tõn
a ke le ti per gõk meg a bok ha rai do bo sok,
hogy gyö nyö rû ség volt néz ni, s ami kor Polett
fa rát rin gat va vé gig ment a vi rág ágyás ok kö -
zött, az ura szá ját csü csö rít ve néz te a tor nác -
ról. Rend sze rint ilyen kor ki lenc hó nap ra újabb
kis gye rek szü le tett. Bol do gan él tek, mint a ga -
lam bok.

Igen ám, de van nak em be rek, kik a má sok
bol dog sá gát irigy ked ve fi gye lik, s igye kez nek
be le ron dí ta ni ab ba. Nagy De me ter – akit min -
den ki csak fa lá bú De me ter nek is mert, mert a
há bo rú ban el lõt ték a lá bát, és a fe le sé ge is el -
hagy ta ha ma ro san, mert rongy em ber volt
még két láb bal is – nap mint nap vé gig néz te,
mint tur bé kol Polett Peróval. De me ter szom -
széd ja volt Polettéknek, és se lyem her nyó-te -
nyész tés re szer zõ dött a szö vet ke zet tel, s mi vel
a leg szebb eper fák há tul nõt tek, a ga lam bos
Pero ba rac ko sá nak szé lén, min den nap ki bi ce -
gett egy zsák kal, hogy te li szed je eper fa le vél lel
a se lyem her nyók nak. Le vél sze dés köz ben sok
min dent lát az em ber, ha nem vak, így néz te
vé gig, mint oson a ten ge ri ben Le si só gor, és
sze di te le zsák ját a Pero föld jén ter mett csö -
vek kel, vagy mi lyen ve he men ci á val öle li egy -
mást egy pá rocs ka a kö ze li tisz tá son. De mást
is lá tott a fa lá bú De me ter, amint ha za fe lé bal -
la gott Peróék kert je mel lett, és be le sett az ud -
var ra. Polett kön  nyû kar ton ru há ban haj la do -
zott a vi rá gok kö zött és éne kelt, ami kor Pero
mö gé lé pett, két kar já val át fog ta a de re kát,

Pero és a selyemhernyók

K
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majd fel jebb csúsz tat ta két bar na mar kát, és
gyen gé den te nye ré be vet te az as  szony mel lét.
Úgy gu rult Polett ne ve té se a kert fe lett, mint
szi vár vá nyos üveg go lyó, az tán el halt, mert
Pero ma gá hoz rán tot ta, és be le csó kolt ne ve tõ
szá já ba. „Sze mér met le nek – li heg te for tyo gó
düh vel De me ter a desz ka ke rí tés nek –, úgy
üze ked nek, mint a sza ros ga lam bok” – de a
kép be le et te ma gát a fe jé be. Egy es te meg les -
te az as  szonyt, amint for más lá bát mos sa a
kút nál, majd nem bír va ma gá val, ne héz ke sen
mö gé lé pett, és szu szog va be le csó kolt a nya -
ká ba. A po fon, amit ka pott, örök re em lé ke ze -
tes ma radt, mert be sza kadt tõ le a dob hár tyá -

ja, és in nen tõl fog va
nem csak sán ta, ha -
nem fél fü lé re sü ket is
lett. Pero egy sep rût
ka pott fel a zaj ra, két -
szer fej be csap ta ve le,
és rö vi den meg ma -
gya ráz ta, ho va fog ja
dug ni a nye lét, ha
még egy szer meg lát ja
a föld jén De me tert.

„Egyes elv tár sak
sza bo tál ják a se lyem -
her nyó-te nyész tést,
ez zel je len tõs kárt
okoz va len dü le te sen
fej lõ dõ nem zet gaz da -
sá gunk nak – fej tet te
ki Bor sos elv társ nem
tit kolt ros  szal lás sal a
kö vet ke zõ párt gyû lé -
sen, és a fa lá bú De -
me ter re san dí tott. –
Valaki sza bo tál ja az
eper  fa le vél-sze dést,
ezért éhen hal tak a
sely met adó her -
nyócs kák, ked ves elv -
tár sak, így csõd be
ment a szö vet ke zet
her  nyó te nyész tõ bri -
gád ja. A bû nö sö ket
meg kell bün tet ni, és
kö ve tel jük, hogy gya -
ko rol ja nak ön kri ti -
kát!” – szólt, és szú -
rós szem mel me redt
De me ter re, míg lel ke -
sen fel dör dült, majd
üte me sen csat to gott
a taps.

Két hét múl va je -
len tõs vál to zá sok tör tén tek a te le pü lés éle té -
ben. „Hal lot ta? – új sá gol ta lel ke sen Pu szi úr
egyik es te Nénnyukának az Arany  sár kány ban,
– Bor sos elv társ lá nyát fel csi nál ta egy cir ku -
szos, de ez sem mi, a fa lá bú De me ter fel köl tö -
zött a szé kes fõ vá ros ba por tás nak, és Pero se -
lyem her nyó-te nyé sze tet ala pí tott a ga lamb ház
mel let ti fé szer ben!” „Na, há la is ten nek – szólt
na gyot só hajt va Nénnyu ka, és ke resz tet ve -
tett. – Leg alább jó ke zek ben lesz a se lyem her -
nyó-te nyész tõ bri gád” – mond ta, majd óva to -
san a polc ra he lye zett egy fé nyes re tö rölt po -
ha rat.

| Szil ágyi Perjési Ka ta lin
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A ta lál ko zó lét re jöt te Rá kó czi La jos nak, a
Tu li pán Lo vas Sport klub ve ze tõ jé nek kö szön -
he tõ, aki nek a tá mo ga tá sá val eb bõl az al ka -
lom ból egy ló fej-áb rá zo lá sos kop ja fát ál lí tot tak
a lo vas em ber sír he lyé re.

Pap ta má si baj no ka

De ki is volt Im re Zol tán? Pap ta má si ban szü -
le tett, éle tét meg ha tá roz ta a lo vak irán ti sze re -
te te, s ez a fa lu si lo vas gaz da lét bõl or szá gos,
sõt nem zet kö zi hí rû vé tet te. El szánt ma kacs ság -
gal élt szen ve dé lyé nek, ne ki kö szön he tõ a ro -
má ni ai fo gat haj tás nem zet kö zi szín tér re lé pé se.
Rá kó czi La jos lo vas szak te kin tély el mon dá sá ból
tud juk, hogy Im re Zol tán 1997-ben sa ját költ sé -
gén uta zott ki a Né met or szág ban meg ren de zett
vi lág baj nok ság ra. Ja va i nak nagy ré szét pénz zé
tet te csak azért, hogy ez az ál ma va ló ra vál jon.
Ez egyút tal azt is je len tet te, hogy a ro mán fo -
gat haj tó sport el sõ íz ben volt je len egy vi lág mé -
re tû meg mé ret te té sen. Ke vés pén zé bõl nem fu -
tot ta puc cos szál lo dá ra, pezs gõs va cso rák ra, a
lo vak mel lett, az is tál ló ban aludt, az ott hon ról
vitt sza lon nát és egyéb ele mó zsi át maj szol gat va,
csak a ver seny láz haj tot ta. A lo vak ké pes sé ge,
a szak mai fel ké szü lé se ko ránt sem fe lelt meg a
vi lág ver se nyen va ló si ke res sze rep lés fel tét ele i -
nek, ám ez még sem szeg te ked vét – em lé ke zett
Rá kó czi –, ha nem még ko no kab bul oda szán ta
ma gát a fo gat haj tás nak.

Blidár Já nos sze gõ dött szpon zo rá ul, ke -
mény edzés so ro zat vet te kez de tét, s en nek

ered mé nye ként a kö vet ke zõ vi lág baj nok sá -
gon, 1999-ben Kecs ke mé ten az aka dály haj -
tás ban Im re Zol tán az ötö dik he lyen vég zett.
Szak mai ké pes sé ge it a ma gyar or szá gi Bár dos
György nél fej lesz tet te, majd a betleni mé nes -
ben há rom száz ló kö zül vá lo gat ta ki a leg job -
ba kat. Ha zai ered mé nyei is sor ra be ér tek, or -
szá gos baj nok lett. Szü lõ fa lu ja hír ne vét öreg bí -
tet te, hi szen ál ta la Pap ta má si több ször is or -
szá gos fo gat haj tó ver seny hely szí né vé vált.

A ké sõn de bü tá ló, de an nál na gyobb el hi va -
tott sá gú sport em be ren, úgy lát szott, nem fog az
idõ, együtt ver seny zett a fi a ta lok kal, tel ve volt

Lovas kopjafát állítottak
Imre Zoltán emlékére
Marcona szellõk terelgették a templom
tornya körül megbúvó fellegeket azon
a pocsolyakerülgetõs februári vasárnap
délelõttön, amikor Paptamási népe
emlékezõ ünnepségre gyülekezett
az istenháza környéki téren. Messze
vidékekrõl is érkeztek tisztelõk
és sporttársak az épp egy esztendeje
elhunyt Imre Zoltán fogathajtóra emlékezni.
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A kopjafát Rákóczi

Lajos és Imre

Zoltán özvegye,

Mária asszony

leplezi le

A temetõkert felé 
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len dü let tel, nagy ter ve ket szö vö ge tett. De 2013
feb ru ár já nak ele jén min den oda ve szett, Im re
Zol tán öt ven ki lenc éve sen hir te len el hunyt.

Öt ven ki lenc szál szeg fû üze ne te

A szer ve zõk gon dos oda fi gye lé sét di csé ri,
hogy az is ten tisz te let re egy-egy szál fe ke te sza -
lag gal át kö tött szeg fû vel ér kez tek az em lé ke -
zõk. Ép pen öt ven ki lenc cel. Aho gyan 59 éves
volt az a tölgy fa is, amely bõl Sza bó Ist ván kép -
zõ mû vész Rá kó czi La jos ter ve alap ján meg fa -
rag ta a Kár pát-me den cé ben fel ál lí tott el sõ lo -
vas kop ja fát. A gon dos oda fi gye lést bi zo nyí tot -
ta a sírt éke sí tõ li la és fe hér vi rág kombináció is,
ezek a szí nek vol tak Im re Zol tán ver seny szí nei.

Tün dök lés he lyett a szol gá lat örö me

Bereczki And rás he lyi re for má tus lel ki pász -
tor szol gá la ta után a so ka ság a te me tõ kert be
in dult, élen a Babó Kál mán, Bede Ist ván és
Tóth Já nos haj tot ta fo ga tok kal. A sír kö rül a
deb re ce ni, a bihardiószegi és a szentjobbi hu -
szá rok áll tak sor fa lat, mi köz ben rö vid be szé dek
hang zot tak el. „Szol gál ni akar tam, nem tün dö -
köl ni” – Vá ci Mi hály so ra it idéz ve ek ként mél -

tat ta Rá kó czi La jos Im re Zol tánt, aki sze rin te
be tel je sí tet te Ady so ra it, az Ér tõl in dul va el ju -
tott az óce á nig. Im már Is ten mé ne sé nek ki vá ló
lo vá sza. Ma tyi Mik lós, a köz ség pol gár mes te re
az egy más irán ti sze re tet re, meg be csü lés re in -
tett, hisz mint mond ta, mind an  nyi an ér té ke sek
va gyunk, aho gyan Im re Zol tán is az volt, Pap -
ta má si hír ne vét vit te a nagy vi lág ba. A kop ja fa
le lep le zé se után Bereczki And rás re for má tus
lel ki pász tor ál dást mon dott, majd a je len lé võk
el he lyez ték vi rá ga i kat a sí ron.

Drá ga sport a fo gat haj tás

A re for má tus egy ház gyü le ke ze ti ter mé ben
„sze mé lye sen” is meg is mer ked het tünk Im re
Zol tán nal, a ve le ké szí tett in ter jú film ré vén.
Egy sze rû sé ge, szak ér tel me a pör gõ film koc ká -
kon is át sej lett.

Rá kó czi Ger gõ négy sze res kettesfogat-hajtó
or szá gos baj nok kal si ke rült né hány szót vál ta -
nunk a sport ág hely ze té rõl meg a fõ sze rep lõk -
rõl, a lo vak ról. Ro má ni á ban 1989 elõtt 1,2
mil lió lo vat je gyez tek, az óta fe lé re csök kent az
ál lo mány. A baj az, hogy leg több jük nem faj ál -
lat, alig öt száz ra te he tõ a jegy zett pa tá sok szá -
ma. Ez zel szem ben Ma gyar or szá gon az alig
hatvanezres ál lo mány ból har minc ezer a tisz ta
gén ál lo má nyú. A ha zai faj lo vak ál la mi tá mo ga -
tá sá nak meg szû né se to vább gá tol ja az ál lo -
mány mi nõ sé gi ja vu lá sát. A fo gat haj tás drá ga
sport, ezért szpon zo rok ra van szük ség. A lo vak
be ta ní tá sát négy éves ko ruk tól kez dik, két év be
te lik az alap ki kép zés, és ko mo lyabb ver seny re
nyolc és ti zen hat éves ko ra kö zött fog ha tó a ló.
Az a ló, ame lyik ver se nye ken már bi zo nyí tott,
több tíz ezer eurót is meg ér, a si ke res há tas lo -
vak száz ezer eurós ér té ket kép vi sel nek.

A kü lön bö zõ ver seny szám ok hoz és az edzé -
sek hez há rom ló ra és há rom ko csi ra van szük -
sé ge egy ver seny zõ nek. A ko csi kat ál ta lá ban
Ma gyar or szág ról vá sá rol ják, át la go san 1,5-2
mil lió fo rin tért da ra bon ként. Ro má ni á ban
húsz A ka te gó ri ás ver seny zõ van, õk most tel -
jes gõz zel küz de nek az idén Auszt ri á ban sor ra
ke rü lõ Eu ró pa-baj nok ság ra va ló ki ju tá sért. Rá -
kó czi Ger gõ ed di gi ered mé nyei alap ján biz to -
san ott lesz Piberben a kon ti nens vi a da lon.

Las san szür kül ni kez dett, a sport tár sak, ba -
rá tok el bú csúz tak egy más tól. A te me tõi csend
te ret nyert is mét a han tok kö zött, kor hadt
ága it csont váz moz du la tok ba tor zí tot ta az
akác. Hang ta lan pa ri pák rö pí tet te hin tón ült a
haj tó, fej fa bó ják kö zött vet te az aka dályt.

| Érmelléki Elek
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Bartha Róbert,

Rákóczi Gergõ

és Pál Attila

Díszõrség huszárokkal

Bereczki tiszteletes, Rákóczi Lajos

és Matyi Mihály polgármester



A mû sor el sõ ré szé ben Bar tók Bé la köz is -
mert Ro mán né pi tán cai hang zot tak el. Az
ere de ti leg zon go rá ra írt, hat da rab ból ál ló mû -
vet a szer zõ ké sõbb ze ne ka ri át irat ban is meg je -
len tet te. A kom po zí ció Bar tók bi ha ri gyûj té sé re
tá masz ko dik. Ez után Csíky Bol di zsár ki vé te les
elõ adás ban avat ta él mén  nyé Bar tók III. zon go -
ra ver seny ének szó la mát. A ver seny mû vet a ki -
emel ke dõ ma gyar ze ne szer zõ 1945-ben kom -
po nál ta. A nagy be teg al ko tó he lyett a 3. té tel
utol só üte mét Serly Ti bor hang sze rel te. Bar tók
a mû vét fe le sé gé nek, Pász to ri Dittának aján lot -
ta. Be mu ta tó já ra 1946-ban ke rült sor Phi la -
delp hi á ban, Sán dor György zon go ra mû vész
elõ adá sá ban, Ormándy Je nõ ve zény le té vel.

A ver seny mû mes  sze mu ta tó ér tel mû. Bar -
tók ké sõi mû ve i vel el ér ke zett sa ját klas  szi ciz mu -
sá hoz. Gon do la ta it már vég te le nül egy sze rû en,
kris tály tisz ta nyel ven fe jez te ki, ko ra fö lé emel -
ked ve és egy ben még is an nak leg tisz tább esz -
mé nye it kép vi sel ve. Nagy vo na lú sá got és mély
ér tel mû hu má nu mot jut tat ki fe je zés re. Az 1. té -
tel (Al leg ret to) E alap hang ne mû, és alap ve tõ en

Január közepén a nagyváradi filharmónia
hangversenytermében lépett fel
CSÍKY BOLDIZSÁR zongoramûvész,
a kolozsvári zeneakadémia tanára, valamint
FLAVIUS FILIP karmester.

ver bun kos fõ té má val je lent ke zik. A té tel ben a
fi no mabb pen ta tó nia ér vé nye sül. Meg szó lal
ben ne a gyen géd mo soly gó té ma. A he ge dû rö -
vid, kromatizáló át me ne te után is mét a zon go -
ra szó lal meg, a „grazioso” (ke cses) mel lék té -
ma. A fõ té ma ki bon tá sá val in dul meg a ki dol -
go zá si rész. A mel lék té ma vir tu óz já té ka „szö -
kõ kút ze ne”, al ta tó jel le gû, fi no mabb pen ta tó -
nia. A II. té tel (Ada gio religioso) ko rál té ma.
Bar tók leg sze mé lye sebb val lo má sa, lel ke mély -
sé gé nek fel tá rá sa. Vég te len nyu gal mat áraszt,
bé két és meg nyug vást. Egy sze rû, tisz ta har mó -
ni át su gall a kö zép rész. Szin te fel csen dül Bar tók
fi a tal ko ri hang ja, majd meg szó lal a halk só haj.
Ezt kö ve ti az „Attacca” ál tal meg szó la ló fer ge -
te ges tánc rit mus. A III. té tel ben (Al leg ro vivace
3/8) a fel tö rõ ne ki ira mo dás után a zon go ra
hang zat tömb jei tá rul nak fel. Itt al kal maz za Bar -
tók a dü bör gõ üst dob szó lót, ame lyet a zon go ra
két szó la mú fú gá val kí sér. Ugyan csak az üst dob
ve zet el a lí rai hang vé te lû epi zód té má hoz, majd
erõs di na mi ká val a presto fo koz za a té tel ira -
mát.

Csíky Bol di zsár nem csak a mû vir tu o zi tá sá val
bir kó zott meg, ha nem ki vé te les já ték tech ni ká -
val hoz ta fel szín re a bar tó ki gon do la to kat is.
Ma gas ren dû mû vé szi át élés sel köz ve tí tet te a mû
sa já tos köl tõ i sé gét, va la mint tán cos jel le gû
szen ve dé lyes hang vál tá sa it. Fi nom és nem har -
so gó zon go ra tó nu sa ré vén vált él mén  nyé a mû -
vész hi te les elõ adás mód ja. A kö zön ség lel kes
tap sát rá adás sal kö szön te meg, Szkrjabin egyik
etûd jét ját szot ta.

A kon cert má so dik ré szé ben Robert Schu -
mann rit káb ban hal lott, III., Esz-dúr, Raj nai
szim fó ni á ja (1850, op. 91) hang zott el. Az öt
té tel bõl ál ló mû igen meg nye rõ en csen dült fel a
Flavius Filip kar mes ter ál tal ve zé nyelt váradi fil -
har mo ni ku sok elõ adá sá ban. Filipnek nem csak
pon tos, vi lá gos be in té sé vel si ke rült meg te rem te -
nie a kel lõ ro man ti kus han gu la tot, ha nem a mû
szel le mi sé gét, sa já tos szim fo ni kus hang vé tel ét is
fel szín re tud ta hoz ni az együt tes sel. A kon cert
je len tõ sé ge ami att is ki emel ke dõ volt, hogy ezt a
Bar tók-ver seny mû vet igen rit kán le het hal la ni a
váradi kon cert pó di u mon, más részt ilyen meg -
gyõ zõ elõ adás ban is rit kán szó lal meg.

| Tuduka Osz kár

|zene

Bartók-kompozíciók
a váradi koncertesten
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– Mi ként nyer ted meg a nem min den na pi
ju tal mat?

– Ti zen ki lenc éves va gyok, a nagy sza lon tai
Arany Já nos El mé le ti Lí ce um hu mán ta go za tá -
nak vég zõs di ák ja. A hob bim az uta zás, min den
pén ze met er re köl töm, és éven te há rom-négy
al ka lom mal si ke rül is utaz nom. Ak tív tag ja va -
gyok a ven dég sze re te tet jel ké pe zõ Couch sur -
fing, az az Ka na pé szörf internetes kö zös ség nek.
A Wizz Air ma gyar lé gi tár sa ság kö zös sé gi ol da -
lán hir de tett egy ver senyt: egy olyan hoz zá szó -
lást kel lett ír ni a lé gi tár sa ság fo tó já hoz, ami vel
be bi zo nyí tom, hogy én va gyok a leg na gyobb
ra jon gó ja a Wizz Airnek és a leg oko sabb uta zó
Eu ró pá ban. Az tán a 30 leg töb bet lájkolt hoz zá -
szó lás kö zül vá lasz tot tak ki ket tõt, hogy a szer -
zõ jét meg ju tal maz zák egy Budapest–Dubaj re -
túr re pü lõ jeg  gyel, az emi rá tu si ví zum el in té zé sé -
vel és ki fi ze té sé vel, 300 euróval és be lé põk kel
kü lön bö zõ he lyek re. Az egyik nyer tes én vol -
tam, a má sik pe dig egy sop ro ni fiú. A ver seny -
re egész Eu ró pá ból több ez ren ne vez tek be.

– Hogy hang zik a gyõz tes hoz zá szó lá sod?
– An go lul ír tam meg, a ma gyar vál to zat va la -

hogy így szól: „A Wizz Air a leg lu xu so sabb disz -
kont lé gi tár sa ság, ami vel va la ha is re pül tem.
Imá dom az új A320-as sharkletes (fel fe lé gör bü -

lõ szárny vé gû) mo del le ket is. Szin te min den
Wizz Air-járatot kö ve tek a FlightRadar24-en, és
a Wizz el sõ Bu da pest–Du bai já ra tát is kö vet -
tem. Min dig is fel akar tam fe dez ni egy isz lám
or szá got, a kul tú rá juk hi he tet len, és az épí té sze -
tük ész bon tó. Húsz euróért Abu-Dzabiba is el
le het jut ni Dubajból, oda-vis  sza. És a rep tér hez
min den kö zel van az Emi rá tu sok ban.” El mond -
tam, hogy a tár sa ság já ra tai men  nyi re ol csók,
pél dát is ad tam azok ból, ame lye ket ma gam is
ki pró bál tam, meg em lí tet tem, hogy idén nyá ron
Te mes vár ról Lon don ba re pü lök a ked venc lé gi -
tár sa sá gom mal, és az zal fe jez tem be, hogy „na -
gyon iz gu lok a 828 mé ter ma gas Burdzs Ka li -

fá ból elém tá ru ló ki lá tás mi att”.
– Men  nyi idõt töl töt tél Dubaj -

ban?
– Ja nu ár 17-én in dul tunk Bu da -

pest rõl, és még az nap es te, 6 órás út
után meg ér kez tünk a dubaji Al
Maktoum rep tér re. A ka land ra ve lem
jött még a sop ro ni nyer tes, a re pü lõ -
tár sa ság mar ke ting me ne dzse re és egy
len gyel fo tós Var só ból, aki meg örö kí -
tett min dent. Há rom na pot töl töt tünk
ott, 20-án es te in dul tunk vis  sza.

– Mi lyen vi dé ke ket fe dez tél fel?
– Vol tam Abu-Dzabiban, az Emi rá -

tu sok fõ vá ro sá ban; na gyon szép hely,
te le mo dern épü le tek kel. Részt vet -
tünk egy si va ta gi szafarin, ahol he lyi
éte le ket is kap tunk, s ter mé sze te sen
fel fe dez tük Dubajt is. Na gyon sze ret -
tem vol na lát ni a hí res, ho mok ból
épí tett, pál ma fa ala kú mes ter sé ges
szi ge tet, s vé gül a ten ger part ján volt is
sze ren csém na poz ni és úsz ni. Szá -
mom ra a si va ta gi szafari volt a leg ér -
de ke sebb, de na gyon tet szett a vá ros -
né zés is meg a vi lág leg ma ga sabb
épü le té ben tett lá to ga tás is.

– Ös  szes sé gé ben hogy érez ted
ma gad?

– Na gyon jó volt min den, az éte lek fi no mak
és eg zo ti ku sak, te le dí szít ve min den nel. He lyi
italt nem kós tol tam, és a szó ra ko zá si le he tõ sé -
gek is kor lá to zot tak egy fi a tal szá má ra, mert a
21. évét be nem töl tött sze mélyt nem en ged -
nek be egy klub ba sem, így ez ki ma radt. De úgy
ér zem, min den kép pen vis  sza té rek majd még
er re a vi dék re, és ak kor be pó to lom.

| Ba lázs Ani ta

Az Egyesült Arab Emírségek legnépesebb s
– az elmondások alapján – talán legszebb
városa Dubaj. A település az elmúlt néhány
évtizedben gazdag olaj-
és földgázkészletének köszönhetõen
elképesztõ változáson ment át,
és építészeti bravúrjaival is turisták ezreit
vonzza. Ebbe a csodálatos világba
pillanthatott be a nagyszalontai SZILÁGYI
NORBERT, aki egy dubaji utazást nyert.

Dubaj szalontai szemmel

Az Aquaventure

aquapark

az Atlantis hotellel

a háttérben
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A Medinat

Mallban, a Burdzs

al Arabbal

a háttérben 



Pöszi kirándulna

|gyereksarok

Szi asz tok, gye re kek!
Las san kö ze le dik a ta vasz, már nõ nek a ker ti vi rá -

gok. Re mé lem, egy kis ta va szi nap su gár meg me le gí ti
majd az én ar co mat is, hisz so kat ül tem már bent a
la kás ban, vá gyom egy jó ki rán du lás ra, er dei sé tá ra.

Mi lyen kár, hogy a kö ze lünk ben nincs er dõ, csak
park! Ál la to kat is csak ál lat kert ben lá tok. Azért nem
csüg ge dek, in kább zoknibábot ké szí tek, le is ír tam
nek tek, ho gyan!

Ol vas sá tok sze re tet tel a ver se ket, me sé ket is! A kö -
vet ke zõ hó nap ban úja ta lál ko zunk!

Lám, mi re is hasz nál ha tó a lyu kas zok ni!
Ké szít he tünk be lõ le pél dá ul zoknibábot.
Nincs más ra szük sé günk, csak egy ke vés ke -
mény kar  ton lap ra, jó mi nõ sé gû ra gasz tó ra,
filc tol lak ra, csip ké re vagy dísz sza lag ra, il let ve
pár egész sé ges szá rú, de el hasz nált láb fe jû
zok ni ra.

Elõ ször is vág juk ki a báb ar cá nak és tar kó -
já nak va ló kar ton la pot, raj zol junk ne ki ar cot,

szí nez zük ki tet szés sze rint, és ra gas  szuk ösz -
 sze a fej ele jét és há tul ját úgy, hogy alul ról be -
le tud juk dug ni az uj jun kat. Ha meg szá radt,
ra gas  szuk a „nya ká ra” a zok ni szá rát, ter mé -
sze te sen elõbb le vág juk a láb fej részt. A
zokniszár vá gott szé le it rejt sük el rá ra gasz tott
csip ke vagy sza lag alá. Vág junk he lyet a
zokniszár ol da lán a ba ba ke zé nek (az uj ja ink -
nak), és már kez dõd het is a já ték!

BarkÁcSoLJunk

Zoknibáb
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olt egy szer két jég tömb. A hos  szú té -
len ke let kez tek egy szik lás, bo zót tal
kör be vett üreg ben, a hegy ol dalt be -
bo rí tó er dõ kö ze pén. Ma kacs kö zö -
nyös ség gel mé re get ték egy mást. Vi -

szo nyuk meg le he tõ sen hû vös volt. Né hány „jó
na pot”, egy-két „jó es tét”, sem mi több. „Jég tö -
rés rõl” szó sem volt. Mind a ket ten azt gon dol -
ták a má sik ról: „Iga zán el jö het ne hoz zám!” De

a jég töm bök egye dül nem tud nak el moz dul ni
a he lyük rõl. Így nem tör tént sem mi, és a jég -
töm bök még job ban ön ma guk ba zár kóz tak.

Az üreg ben la kott egy borz, s egy nap
így fa kadt ki:

– Mi lyen kár, hogy itt bent kell len ne tek!
Gyö nyö rû en süt a nap oda kint!
A két jég tömb fel jaj dult. Kis ko ruk óta tud ták,

hogy a nap a leg na gyobb ve szélyt je len ti szá -
muk ra. Meg le põ mó don azon ban most az egyik
jég tömb azt kér dez te:

– Mi lyen a nap?
– Cso dá la tos! Ma ga az élet – vá la szol ta za var -

tan a borz.
– Csi nál hat nál egy kis rést az odú tetején… Sze -

ret ném lát ni a na pot! – mond ta a má sik jég tömb.

A borz nem vár ta meg, amíg meg is mét li. Fúrt
egy kis lyu kat a gyö ke rek kö zé, és a nap me leg,
eny he fé nye arany su gár ként ha tolt be az üreg -
be.

Né hány hó nap pal ké sõbb egy szer dél ben,
ahogy a nap fény fel me le gí tet te a le ve gõt, az
egyik jég tömb ész re vet te, hogy ol vad ni kezd, és
kis pa tak ká vál to zik. Más kép pen érez te ma gát,
nem volt már töb bé ugyan az a jég tömb, ami ed -
dig. A má sik jég tömb is ugyan ezt érez te. Pár
nap múl va a jég töm bök bõl két kis fo lyócs ka kez -
dett csor do gál ni. Ki is foly tak az üreg bõl, és nem
mes  sze on nan csil lo gó kis ta vat al kot tak, amely -
ben az ég kék je tük rö zõ dött.

A két jég tömb még érez te sa ját hi deg sé gét,
de ez zel együtt a tö ré keny sé gét és a ma gányt. A
kö zös ag go dal mat és bi zony ta lan sá got is. Fel fe -
dez ték, hogy ke let ke zé sük egy for ma, és va ló já -
ban szük sé gük van egy más ra.

Jött két ten ge li ce és egy pa csir ta, hogy szom -
ju kat olt sák. A ro va rok ott züm mög tek a tó kö -
rül, egy pu ha, hos  szú far kú mó kus pe dig meg -
für dött ben ne. És eb ben a bol dog ság ban ott tük -
rö zõ dött a két jég tömb, akik most szí vet ta lál tak
ma guk nak.

Találós
kérdések

gyereksarok|

V

GAZDAG ErZSI

Télûzõ
Kikelet, kikelet,
kergesd el már a telet!
Verd meg déli szelekkel,
mielõbb elszeleljen.
Napparázson sütögesd,
dérrel, hóval süvegest!
Sugár-seprûvel nyomát,
söpörd el a tél havát!
Döngõ méhet szemébe,
darazsat szórj elébe!
Rügyes ággal bokáját,
csapkodd meg az irháját!
Madárhangon kiálts rá!
Attól szalad világgá!

Bruno FErrEro

A két jégtömb

Vízbõl van, de nem folyik,

Mi mellett van, nem romlik,

Fakutyáznak rajta télen,

S eltûnik a napsütésben.

TTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Jégen szalad, nem esik el,

csak ne legyél figyelmetlen!

Kis cipõre felszerelik,

nem hiszem, hogy nem tudnád, mit?

TTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Két talpon fut, sose kábult,

két botjával csak úgy száguld.

Mi az?

(jég)

(korcsolya)

(sí)
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|sport

A Ro mán ITF Tékvandó Szö vet ség (RTSZ)
tiszt újí tó köz gyû lé sé re Nagy vá ra don ke rült sor
feb ru ár 22-én, az idei or szá gos baj nok ság gal
pár hu za mo san, amely nek ren de zõ je a hely be -
li King Do Lions Sport klub volt. A baj nok sá -
gon részt ve võk di csé rõ sza vak kal il let ték a
szer ve zõ ket, köz tük a há zi gaz da SK el nö két,
Tul kos ró me ót, aki a szak szö vet sé gi vá lasz -
tá so kon az al el nö ki tiszt ség meg szer zé sé ért
szállt harc ba.

A váradi sport ve ze tõ si ker rel járt, ám a szö -
vet ség ko ráb bi ve zér ka ra már nem ka pott bi -
zal mat a kül döt tek tõl. Az ed di gi el nök Marius
Olteant cosmin oprescu vált ja a szö vet ség
élén, a fõ tit kár sze mé lye is vál to zott, Mircea
Muntean he lyett ambrozie Fo dor töl ti majd
be a tiszt sé get a kö vet ke zõ négy év ben. A ki -
lenc ta gú ve ze tõ ség be még egy váradi sport ve -
ze tõ, ruszkai haj nal ka (volt Tunyogi), a
West Te am SK el nö ke is be ke rült, mi több, a
szö vet ség fe gyel mi bi zott sá gá nak váradi el nö -
ke lett a Taekyon SK ve ze tõ jé nek, Sas Sán -
dor nak a sze mé lyé ben. Utób bi tes tü let ben
ka pott he lyet a King Do SK al el nö ke,
Bogdan Gug.

Új em be rek, fi a ta los len dü let tel

„Szá munk ra ked ve zõ, hogy két váradi tag ja
van a szö vet ség új ve ze tõ sé gé nek. Az al el nö ki
tiszt ség nagy fe le lõ ség gel jár, de min dent meg
fo gok ten ni, hogy hoz zá já rul jak a szö vet ség és
a tékvandó fej lõ dé sé hez, ha az új ve ze tés is er -
re tö rek szik” – nyi lat koz ta meg vá lasz tá sa után
az RTSZ új al el nö ke, Tul kos Ró meó. Jó val op -
ti mis tább volt Ruszkai Haj nal ka, aki szem lé let -
vál tás ban is bí zik. „Sze mély sze rint örü lök a vál -
to zás nak, mert olyan fi a tal, di na mi kus csa pat
ke rült a szö vet ség élé re, amely nek cél ja, hogy
fej les  sze nem csak a szer ve ze tet, ha nem a sport -

Manapság ritka már az olyan országos
sportszövetség, amelynek vezetõségében
Bihar megyei sportemberek kapnának
helyet, ezért is örömteli, hogy arról
számolhatunk be, a harcmûvészetek terén
nagyváradi személyek kerültek döntéshozó
testületbe.

Bihariak az országos
szakszövetségek élén

Ruszkai Hajnalka,

Sas Sándor és

Tulkos Rómeó

az RTSZ leköszönõ

fõtitkárával, Mircea

Munteannal (sötét

kimonóban)

Pavel Mercea és

Szász László

(balról), a BMKE

volt fõtitkára, aki

több évtizeden át

fõ mozgatórugója

volt a megyei

kézilabdaéletnek

Anca Wallmen

(jobbról) sportolóból

klub-, majd

szövetség elnök lett
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ágat is. Az új ve ze tõk olyan volt vá lo ga tott spor -
to lók, akik is me rik a ro mán tékvandó hely ze tét,
s ten ni sze ret né nek a fel ké szü lé si kö rül mé nyek
ja ví tá sá ért, va la mint az ered mé nyes ség nö ve lé -
sé ért” – je len tet te ki a West Te am SK ve ze tõ je.

Ne kik nem si ke rült

A Bi har Me gyei Ké zi lab da-egye sü let
(BMKE) el nö ke, Pavel Mercea szin tén pá lyá -
zott az or szá gos szak szö vet ség al el nö ki poszt -
já ra, de nem járt si ker rel. A Ro mán Ké zi lab da-
szö vet ség tiszt újí tó köz gyû lé sén el nö köt is vá -
lasz tot tak: a ti zen öt éve hi va tal ban lé võ
Cristian Gaþu he lyett alexandru dedunak
sza vaz tak bi zal mat a kül döt tek.

Ki lenc év vel ez elõtt a tenkei szár ma zá sú
Var ga Ár pád szállt harc ba a Ro mán Asz ta li -
te nisz-szö vet ség (a szer ve zet el sõ szék he lye
Vá ra don volt be je gyez ve) al el nö ki tiszt sé gé ért
Otilia Bãdescut tá mo gat va, ám a kez de mé nye -
zés nem járt si ker rel. A ku darc egyik oka az
volt, hogy a szö vet ség ak ko ri el nö két, Cristi -
nel Romanescut fõ ként a mold vai és ha vas al -
föl di klu bok tá mo gat ták, és ezek nem néz ték
jó szem mel, hogy az er dé lyi csa pa tok ke rül je -
nek dön tés ho zó po zí ci ó ba.

El nö kök és al el nö kök

Át te kint ve az or szá gos szö vet sé gek jegy zé -
két, ér de kes dol go kat fe dez tünk fel. A Ro mán
Kyokushin Ka ra te Szö vet ség el nö ke a nagy vá -
ra di anca Wallmen, rá adá sul a szék he lye is
a Pece-parti Pá rizs ban van be je gyez ve.

A váradi Gheorghe Grãdinaru nyolc
éven át volt tag ja a Ro mán Láb te nisz szö vet ség
ve ze tõ sé gé nek, 2004–2008 kö zött al el nök -
ként, majd a kö vet ke zõ négy év ben el nök ként.
A Nagy sza lon tai Tengo SK ve ze tõ je, Sorean
Lász ló kö zel két éven át, 2012 ele jé tõl 2013
vé gé ig szin tén al el nö ke volt a tes tü let nek.

Sza vuk van a dön tés ho za tal ban

A Ro mán At lé ti kai Szö vet ség ve ze tõ sé gé -
ben nyolc éve ott van a váradi edzõ, Vir gil
Preda, aki nek a kül döt tek újabb négy év re bi -
zal mat sza vaz tak a ta va lyi tiszt újí tás kor, így
tag ja ma radt az új ve ze tõ ség nek is.

A Ro mán Ko sár lab da-szö vet ség (RKSZ) ve -
ze tõ ta ná csá ban szin tén van váradi: ªerban
Se re. A Nagy vá ra di Vá ro si Sport klub (VSK)
me ne dzse re a má so dik man dá tu mát kezd te
meg idén. A ví zi lab dá zók ér de ke it dorin roº -
ca, a VSK mér kõ zés szer ve zõ je kép vi se li a Ro -
mán Pó ló szö vet ség dön tés ho zó tes tü le té ben.

A Ro mán Lab da rú gó-szö vet ség (RLSZ) ve ze -
tõ sé gé nek szin tén van bi ha ri tag ja. A har mad -
osz tály ban sze rep lõ Fugyivásárhelyi SK el nö ke,
ale xa krenek ta valy nyá ron ke rült a dön tés -
ho zó tes tü let be, amely nek pár éve a Nagy sza -
lon tai Liberty ak ko ri ve ze tõ je, Gheorghe
Alexandrescu is tag ja volt. A fo ci ked ve lõk az
RLSZ fõ tit ká rát, a Váradcsehibõl el szár ma zott
kas sai Bé lát is bi ha ri nak tart ják, míg a Ro mán
Hi va tá sos Lab da rú gó Li ga volt al el nök ének,
alexandru Bocnak szin tén van nak bi ha ri gyö -
ke rei, hi szen Vaskohn szü le tett. Az RLSZ elnöki
székéért a bihari származású Marcel Puºcaº is
harcba szállt a március 5-i tisztújításon, de az
egy nappal ko ráb ban jogerõsen letöltendõ bör -
tön  bün te tés re ítélt favorit, Gicã Popescu hiá nyá -
ban Rãzvan Burleanu, a kispályás fociszövetség
európai elnöke lett a nyertes.

| Hajdu At ti la

ªerban Sere (a kép

jobb oldalán),

az RKSZ végrehajtó

bizottságának tagja

Alexa Krenek

Sorean László

(bal szélen)

tehetséges

tengósokkal

Kassai Béla,

a Román

Labdarúgó-

Szövetség bihari

származású

fõtitkára
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A nonprofit ci vil szer ve ze tet 2008-ban hoz -
ták lét re az zal a ha tá ro zott cél lal, hogy kul tu -
rá lis, ok ta tá si és sport ese mé nye ket szer vez -
zen, il let ve tá mo gas son. Et tõl kezd ve va la -
men  nyi köz sé gi na pot az egye sü let tá mo ga tá -
sá val si ke rült meg ren dez ni ük, de szin tén a
szer ve zet tá mo gat ta az Ér Ku pa ké zi lab da ver -
seny meg ren de zé sét (2008-ban volt há zi gaz -
dá ja a köz ség a vál to zó hely szí nû ve tél ke dõ -
nek). Ka rá csony tá ján, ami kor te he tik, ván dor
vi dám par kot hív nak meg a köz ség be a fi a tal -
ság szó ra koz ta tá sá ra. Ami kor le he tõ sé gük van
rá, tá mo gat ják az is ko la égi sze alatt mû kö dõ
köz sé gi tánc cso por tot is. Ta valy elõtt már ci u si
nõ na pi bált, ta valy pe dig szü re ti bált ren dez -
tek. Mind egyik igen si ke res volt, ezért el ha tá -
roz ták, hogy le he tõ sé ge ik sze rint új ra meg ren -
de zik õket. Az óvo da mel let ti ját szó tér is az
egye sü let fi nan szí ro zá sá val ké szült el. A köz -
ség ut cá in, fõ ként a köz pon ti ré szen, dísz fá kat
és dísz cser jé ket ül tet tek. Igye kez nek szeb bé,
ott ho no sab bá ten ni la kó kör nye ze tü ket.

Öt ala pí tó tag ja van az egye sü let nek – Beke
Lász ló, Er dé lyi Eme se, Kiss Zsu zsa, Pá pai Vi -
rág, Sá gi Sán dor –, kö zü lük az el nö ki tiszt sé get
Beke Lász ló töl ti be. Õk al kot ják az igaz ga tó ta -
ná csot is. Ren dez vé nyek elõ ké szí té se kor igen
sok szim pa ti záns tag – fõ ként ta ní tók, ta ná rok
– se gí ti õket a mun ká ban. Be vé te le ik pá lyá za -
tok ból szár maz nak, ezt a for rást a tag sá gi díj -
ból és az adó 2 szá za lé ká ból be folyt összeg
egé szí ti ki. Pá lyá za ta i kat több nyi re a Bi har Me -
gyei Ta nács hoz nyújt ják be, a do ku men tá ci ót
egy kül sõs szim pa ti záns szok ta ös  sze ál lí ta ni.

Az egye sü let el nö ke – aki egy ben a má so -
dik man dá tu mát töl tõ pol gár mes te re a köz -
ség nek – el mond ta, hogy a ci vil szer ve zet na -
gyon so kat se gít az ön kor mány zat nak az zal,
hogy sa ját költ ség ve té sé bõl szer vez ren dez vé -
nye ket, így nem ter he li ezek kel a ki adá sok kal
a köz sé gi kas  szát. A ci vil szer ve zet nagy ban
hoz zá já rul a te le pü lés kul tu rá lis és sport élet é -
nek fel vi rá goz ta tá sá hoz. Táv la ti ter ve ik ben az
ed di gi te vé keny ség foly ta tá sa sze re pel, de
emel lett a jö võ tan év tõl sze ret nék el lát ni az is -
ko la nap kö zis cso port já nak ét kez te té sét is.

| Szõke Ferenc

A szüreti bál

szépség -

versenyének

dobogósai

az egyesület

elnökével

Faültetéssel, falunapok és sport -
rendezvények szervezésével igyekszik
szebbé tenni a község lakosságának
mindennapjait az Érszõlõsért Egyesület.

Kézilabda rangadó

az egyesület

szervezésében

a községi napon
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Ki tû nõ en konst ru ált ren dez vény re si ke re dett a
feb ru ár vé gi mu lat ság, a gye re kek fel sza ba dul tan
szó ra koz tak, de a pe da gó gu sok nak és szü lõk nek
is örö mük re szol gált. Maszkuraver sen gés sel kez -
dõ dött a dél elõtt, több mint fél száz vál lal ko zó ked -
vû fi a tal ne ve zett be. Öt let gaz dag jel me zek vo nul -
tak fel, a ha gyo má nyos nak mond ha tó rend õr, bo -
hóc, ta nár, ki rály lány mel lett lát hat tunk ro bo tot,
zöld bor sót, szõ lõt, táv irá nyí tót meg je le ní tõ fi gu rá -
kat is. A ver seny zõk zö me rö vid rig mus sal, egye -
sek pe dig a zsû rit is be von va, in te rak tív já ték kal
vál tot ták ki a né zõk ön fe ledt tap sát. Mind er re
szük ség is volt, hi szen a kre a ti vi tást is fi gye lem be
vet ték a pon to zás nál. Cson tos Já nos volt ma gyar -
or szá gi or szág gyû lé si kép vi se lõ zsûrielnökként,
hu szár egyen ru há ban ér té kel te a lá tot ta kat.

Ma xi má lis pont szá mot el ér ve a Fré dit és Bé nit
meg je le ní tõ Bo tos Ste fá nia és Bo tos Bet ti na test -
vér pá ros lett az el sõ, mö göt tük mind ös  sze fél
pont tal le ma rad va a Ba kos Ara bel la Bor bá la és
Var ga Vik tó ria bo hóc pá ros sze rez te meg a má -
so dik he lyet, a kép ze let be li do bo gó har ma dik fo -
ká ra pe dig a gó lya mez ben pó zo ló Tóth Má té ál -
ha tott. Õt a sze xi ta nár nõt imi tá ló Bartus Ba lázs
Hu  nor, il let ve a Ká bel kút duó tag jai, Cosma Giu -
lia és Ba kos Evelyn kö vet ték a rang so ro lás ban.

Ver se nyen kí vül a vál lal ko zó ked vû ta ná rok is
po rond ra lép tek. Bár eb ben a ka te gó ri á ban
nem rang so rol tak, a zsû ri egy ön te tû vé le mé nye
sze rint a ju hászt meg je le ní tõ Rá kó czi La jos és a
lep ke ként szár nya ló Sza bó Ani ta Kin ga ala kí tott
ki emel ke dõt a fé lel me tes nindzsát idé zõ Ko vács
La u ra és a bo hóc ko dó Pé ter Eme se mel lett.

Foly ta tás ként osz tály pro duk ci ó kat lát hat tak a
je len lé võk. A zsû ri a leg ma ga sabb pont szám mal
a Ba kos Eve lin, Cosma Giulia, Egeresi Im re,
Bartus Ba lázs és Var ga Gab ri el la nyol ca di kos di -
á kok ál tal szín re vitt pa ró di át ju tal maz ta, amely -
ben Bódi Gusz ti és a Fe ke te Sze mek együt test
ál lí tot ták pel len gé re.

Az al ma-, fánk- és to jás evõ ver seny mel lett a
nap fény pont ja a ki sze báb el ége té se volt. A
gye re kek taps vi ha ra kí sér te a bá buk láng ra lob -
ba ná sát, ve lük együtt az is ko lá hoz köt he tõ min -
den rossz dol got – pél dá ul a rossz je gye ket –
egy lap ra ír va tûz re ve tet tek. A jó ked vû, vi dám
és öt let gaz dag na pot dél után ba nyú ló tánc mu -
lat ság zár ta.

| Érmelléki Elek

Télûzés Érköbölkúton
Az erõtlen éjszakai fagy hamar megadta
magát a kora délelõtti napsütésnek,
s a hideg távol tartásában segítettek
az érköbölkúti iskolások is. A Rákóczi Lajos
tanár szervezte farsangi mulatságon
kiszebábot égettek – a hagyomány szerint
ez kiváló télûzõ praktika, és megszabadít
a rossz szellemektõl.

A tûz elûzi a telet és mindent, ami rossz

Az elsõ helyezett „kõkorszaki szakik”

Frédi és Béni „civilben”

a zsûrielnök Csontos

Jánossal

Juhász a szamáron. A fõszervezõ Rákóczi Lajost

méltán megtapsolták
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Egyes sza vak je len té sét meg vál toz tat ja a
ma gán hang zók fö lé tett pont vagy ves  szõ, ha -
son ló an a más sal hang zók meg ket tõ zé se. Pél -
da ként idéz tem volt a var és varr, az ülõ és ül -
lõ, az áru és árú ki ej té sét, il let ve pa pír ra ve té -

sét. Ez al ka lom mal ép pen egy
el len té tes nyel vi je len ség gel kí -
vá nok elõ ruk kol ni.

Gya kor ta be szé dünk be ik ta -
tunk egy-egy más sal hang zó val
bõ ví tett szót anél kül, hogy ez zel
je len té se meg vál toz na. Ám de
kö vet kez ze nek a pél dák! Ba ju -
szos – baj szos egy aránt hasz -
nál ha tó és ugyan azt fe je zi ki:
fel sõ aj ka fö lött a bor bé lya meg -

hagy ta a ba juszt. A má so dik alak
eny hén tré fás han gu la tú.
Cse le ke dik – cse lek szik egyen ran -

gú vál to za tok. Íme a je len idõ töb bes
szá ma: mi cse le ke dünk – cse lek szünk, ti

cse le ked tek – cse lek sze tek – cselekesztek, õk
cse le ked nek – cse lek sze nek. Ma nap ság az
egyes szám 1-2. sze mé lyé ben el hagy ják a d-s
vál to za tot: én cse lek szem, te cse lek szel. Vi -

szont a múlt idõ ben a d-s ige tõ hasz ná la tos:
cse le ked tem, cse le ked tél stb. Kép zett szár ma -
zé kai: cse lek võ, cse lek vés.

Cseng – csöng egy aránt hasz nál ha tó. Mi fe -
lénk a cseng a gya ko ribb, Csong rád me gyé -
ben a csöng. A szár ma zé kok ban az el sõ alak -
kal ta lál ko zunk: csen gõ, csen gés, cseng-bong.
Jó ma gam szí ve sen hasz ná lom a má so dik ala -
kot, mert bánt a ma gyar nyelv ben ural ko dó e
han gok fö lé nye. Íme: Elem ér ebéd re csen ge -
tett. Ám de oly kor el fo ga dom: Még most is fü -
lem be cseng Éva kel le mes hang ja. A nyel vé -
szek ugyan így el fo gad ják a cso da – csu da, csó -
nak – csolnak, di cse ke dik – di csek szik vál to za -
to kat.

Szán junk kis sé több te ret a gye rek – gyer -
mek szópárra! Mind ket tõ he lyes, de míg a
köz na pi be széd ben a gye rek vál to zat jár ja, a
gyer mek in kább a vá lasz té kos és a hi va ta los
nyelv sza va. Azon ban meg kell gon dol nunk,
hogy bi zo nyos jel zõs ki fe je zé sek ben, ös  sze tett
sza vak ban me lyi ket hasz nál juk. „Res pub lica,
sza bad ság gyer me ke”, ír ta volt Pe tõ fi. Ma -
gunk is ezt a vál to za tot hasz nál juk: Az én fi am
a XXI. szá zad gyer me ke. Ma rad az m hang és
be tû a gyer mek gyógy ász, gyer mek iro da lom,
gyer mek lé lek tan stb. ös  sze tett sza vak ban, vi -
szont a gye rek em ber, gye  re kes ke dik rö vi deb -
ben ej ten dõ.

E ba rá ti ta nács adást egy lé nye ges kü lönb -
ség re va ló fi gyel mez te tés sel zá rom. Gyer me -
kes anya az, aki nek szü löt te van, de gye re kes
ma ga tar tást az éret len, ko moly ta lan fel nõt tek -
nél is ta pasz tal ha tunk. Gyer mek já ték a ki csik -
nek va ló szó ra ko zá si esz köz, vi szont gye rek já -
ték az, amit kön  nyen el vég zek, meg ol dok.

| Dánielisz End re

Ez is helyes, az is jó
A mögöttünk maradt esztendõ
augusztusában arra kértem e rovat
olvasóit, hogy rendkívül figyeljenek
a magán- és a mássalhangzók röviden
vagy hosszabban tartó kiejtésére, illetve
ezek helyesírására. Nem mindegy,
ha valaki látogatásomnak megörül, vagy
megõrül, amikor a küszöbét átlépem.

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

Bartók–Enescu Ter mé ben

tart ják, a bér le tek ér vé nye -

sek, je gyek a fil har mó nia

szék he lyén vált ha tók.

Már ci us 13., 19 óra: Szim fo ni -

kus hang ver seny. Mû so ron: L.

v. Bee tho ven: D-dúr he ge dû -

ver seny, op. 61.; J. Brahms: D-

dúr he ge dû ver seny, op. 77.

Ve zé nyel Jan kó Zsolt, köz re -

mû kö dik: Cristina Anghelescu

(he ge dû) és Ioana Cristina

Goicea (he ge dû).

Már ci us 20., 19 óra: Ta va szi

fesz ti vál (I.) – ja pán ven dég -

mû vé szek kel. Mû so ron: G. F.

Händel-, C. Saint-Saens-, J.

Strauss-operaáriák; Kavakami

Hadzsime: Ja pán da lok; Fr.

Cho pin: 1., e-moll zon go ra ver -

seny, op. 11; Fr. Schu bert: V.,

B-dúr szim fó nia. Ve zé nyel

Ciprian Marinescu, köz re mû -

kö dik: Jaszumoto Kanae

(mez zo szop rán) és Takana

Ako (zon go ra).

Már ci us 27., 19 óra: Ta va szi

fesz ti vál (II.) – ja pán ven dég -

mû vé szek kel. Mû so ron: W. A.

Mo zart: 5., D-dúr zon go ra ver -

seny. K. 175; F. Mendelssohn-

Bartholdy: 5., e-moll he ge dû -

ver seny, op. 11; L. v. Bee tho -

ven: VII., A-dúr szim fó nia. Ve -

zé nyel Leon Spierer (Né met or -

szág), köz re mû kö dik: Tagava

Kioko (zon go ra) és Ivabucsi

Haruko (he ge dû).
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A ren dez vé nyek nek a Zilahy La jos Mû ve lõ -
dé si Ház adott ott hont. A te rem ben so ra ko zó
szék sor ok és a kar zat is meg telt a di á kok hoz -
zá tar to zó i val, az öl tö zõk ben pe dig lá za san ké -
szü lõd tek a ma tu ran du sok az elõ adás ra. A XII.
A és a XII. B osz tály di ák jai vál to za tos mû sort
ál lí tot tak ös  sze a sza lag ava tó es té jé re, a hu mo -
ros, szó ra koz ta tó pro duk ci ók mel lett ter mé sze -
te sen olyan mo men tu mok is he lyet kap tak,
ame lyek nem egy szer kön  nye ket csal tak a
gyer me ke ik re büsz ke szü lõk sze mé be. Vol tak
ta nár pa ró di ák és kis fil mek, ame lyek fel idéz ték
az osz tá lyok leg szebb kö zös pil la na ta it, a ki rán -
du lá sok, kö zös ka rá cso nyok és bu lik em lé két.

Az elmúlt hetekben két különleges
esemény is zajlott a hajdúvárosban,
ugyanis az Arany János Elméleti Líceum
két végzõs osztályának diákjai ünnepélyes
körülmények között kapták meg
osztályfõnöküktõl a felnõtté válást
jelképezõ szalagot.

A sza lag ava tó kat meg tisz tel te je len lé té vel a
vá ros pol gár mes te re, Tö rök Lász ló is. Ün ne pi
be szé dé ben sok si kert kí vánt a szár nyat bon tó
di ák se reg nek az elõt tük ál ló élet ben, és fel hív -
ta a fi gyel mü ket ar ra, hogy bár mer re ve zes se is
õket a sor suk, so ha ne fe led jék el, hogy szü lõ -
vá ro suk, Nagy sza lon ta min dig ha za vár ja õket.

A ren dez vé nyen el ér ke zett az ün ne pé lyes
sza lag tû zés pil la na ta is, ami a di ák évek vé gé -
nek kö ze led tét is jel zi. Az ün nep lõ be öl tö zött
vég zõ sök meg ha tot tan vo nul tak a szín pad ra,
osz tály fõ nö ke ik tõl meg kap ták az érett sé get jel -
zõ sza la got, majd vi rág gal mond tak kö szö ne tet
szü le ik nek és ta ná ra ik nak az el múlt évek ál do -
za tos mun ká já ért, a tö rõ dé sért és a sze re te tért,
mind azért az oda adá sért, amit tõ lük kap tak.

A kö szön té sek után ki ve tí tõn ré geb bi és
újabb fo tók idéz ték fel, mi ként cse pe red tek a
gye re kek érett sé gi elõtt ál ló fi a tal lá, s ez alatt a
ma tu ran du sok az öl tö zõ ben ma guk ra öl töt ték
az est fény pont já hoz, a ke rin gõ höz il lõ vi se le -
tet. A fi a ta lok sze met gyö nyör köd te tõ tán ca
mél tó kép pen zár ta a sza lag ava tó es té jét. Ez a
nap évek múl va min den bi zon  nyal egyik leg -
szebb em lé kük lesz.

| Ba lázs Ani ta

Szalagtûzések Szalontán
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A XII. A-sok

mûsora…

Szín pa don a XII. B-sek

Tánc ra ké szek a B-sek

…és ke rin gõ je



|fûben-fában

82. kisvirágú füzike
(Epilobium parviflorum)

A kis vi rá gú fü zi ke a ligetszépefélék
(Onagraceae) csa lád já ba tar to zó nö vény faj. Ro -
mán ne ve pufuliþã cu flori mici. Eu ró pá ban,
Észak-Af ri ká ban és Dél nyu gat-Ázsi á ban el ter -
jedt. Vi zek men tén, li get er dõk ben, ned ves he -
lye ken for dul elõ, né hol nagy tö meg ben.

A fü zi ke a prosz ta ta jó in du la tú meg na gyob -
bo dá sa ese tén ja va solt. Csök ken ti az éj sza kai vi -
ze lé sek szá mát, le he tõ vé té ve ez zel a be teg pi -
he né sét. A vi ze let ürí tés men  nyi sé gét is nö ve li.
Emel lett azon ban min den kép pen szük sé ges az
or vo si vizs gá lat an nak meg erõ sí té sé re, hogy jó -
in du la tú be teg ség rõl van szó.

A nö vény nek mind ed dig sem mi lyen ká ros
mel lék ha tá sát nem je lez ték, or vo si ja val lat nél -
kül azon ban nem al kal maz ha tó.

83. komló (Humulus)

A ken der fé lék (Cannabaceae) csa lád já nak
egyik nem zet sé ge. A nem zet ség be tar to zó há -
rom faj kö zül a leg is mer tebb és leg el ter jed tebb

a kö zön sé ges kom ló (H. lupulus), egy két la ki,
éve lõ kú szó nö vény; en nek ter mé se a sör gyár -
tás egyik leg fon to sabb alap anya ga. Ro mán ne -
ve hamei.

A kö zön sé ges kom ló ha zá ja va ló szí nû leg Ke -
let-Eu ró pa volt, azon ban a VIII. szá zad óta
egész Kö zép-Eu ró pá ban el ter jedt. Ned ves he -
lye ken, ár té ri és li get er dõk ben oly kor át ha tol -
ha tat lan bo zó tot ké pez. Jú li us ban vi rág zik.
Gyógy nö vény ként nyug ta tó- és al ta tó szer ként,
va la mint gyo mor pa na szok el len hasz nál ják.

Az el vi rí tott ter mõs nö vé nyek vi rág za ta a
meg nö ve ke dõ mur va le ve lek kel és ta ka ró pik ke -
lyek kel to boz sze rû vé vá lik. Gyógy szer ként és
sör fõ zés hez csak eze ket az úgy ne ve zett kom ló -
to bo zo kat hasz nál ják; a drog gyógy sze ré sze ti
ne ve Strobuli Lupuli (Lupuli strobulus). A
tobozkában mi rigy szõ rök ta lál ha tók, ame lyek -
ben a ke se rû ízû, ét vágy ger jesz tõ és tar tó sí tó
ha tá sú lupulon és humulon vá lik ki. Emel lett a
drog kb. 1–3 szá za lék nyi il ló ola jat és fito-
ösztrogéneket is tar tal maz. A tobozkából nyert
kom ló liszt a sör gyár tás ban fon tos, ezért a kom -
lót nagy üze mi táb lá kon ter mesz tik is.

A né pi gyógy ászat ban te á ját nyug ta tó, al ta tó
ha tá sá ért hasz nál ják. Az ál mat lan ság el le ni ita -
lok ban a kom lót ha té ko nyabb nyug ta tó fü vek -
kel, pél dá ul macs ka gyö kér rel kom bi nál ják. Ki -
mu tat ták, hogy csök ken ti a ko lesz te rin szin tet.

Gyógynövény-ábécé

A kö vet ke zõ hó nap ban a ko re ai gin zen -
get és a kö röm vi rá got mu tat juk be.
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Komló

Kisvirágú füzike 
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al más-fa hé jas muffin

hoz zá va lók: 20 dkg liszt, 20 dkg cu kor, 15
dkg vaj, 2 to jás, 1 ta sak va ní li ás cu kor, 3/4 ta -

sak sü tõ por, 2
al ma le re szel ve,
1 dl tej, fa héj,
va ní lia aro ma.

El ké szí tés:
A va jat, a to já so -
kat, a cuk rot és
a va ní li ás cuk rot
ös  sze ke ver jük.
Hoz zá ad juk a sü -
tõ por ral el ke vert
lisz tet meg a töb -
bi hoz zá va lót.
Muf fin formába
tes  szük, és elõ -
me le gí tett sü tõ -

ben kb. 25 per cig süt jük 180 fo kon. Az adag
20 muffinhoz ele gen dõ.

Fe ke te bár sony

hoz zá va lók: 10 dkg vaj, 18 dkg bar na cu -
kor, 1 to jás, 10 dkg liszt, 1 te ás ka nál sü tõ por,
5 dkg õrölt man du la, 5 evõ ka nál ka kaó por, 1,5

dl bar na sör; a
te te jé re: 1-2 dl
tej szín, 1 cl pezs -
gõ vagy bar na
sör, por cu kor,
ka kaó por.

El ké szí tés:
Az ös  szes hoz zá -
va lót ös  sze ke ver -
jük, és kapsz lik -
kal bé lelt muffin -

formába por ci óz zuk, majd 180 fok ra elõ me le -
gí tett sü tõ ben 20-25 perc alatt kész re süt jük
(vé gez zünk tû pró bát). A krém hez fel ver jük a tej -
színt a por cu kor ral és a pezs gõ vel vagy bar na
sör rel, dí szít jük ve le a ki hûlt muffinok te te jét, és
meg szór juk egy kis ka ka ó val.

Bounty

hoz zá va lók 12 da rab hoz: 3 Bounty
cso ki, 10 dkg cso ko lá dé, 25 dkg liszt, 2,5
evõ ka nál ka kaó por, 2,5 te ás ka nál sü tõ por, fél
te ás ka nál szó da bi kar bó na, 1 db to jás, 14 dkg
cu kor, 0,8 dl olaj, 2 do boz tej föl.

El ké szí tés: A sü tõt elõ me le gít jük, a
muffinsütõt ki va jaz zuk. A Bounty cso ki kat fél -
be vág juk, a táb lás cso ko lá dét fel ap rít juk. Ösz -
 sze ke ver jük a lisz tet a cso ko lá dé da ra bok kal, a
ka kaó por ral, a sü tõ por ral és a szó da bi kar bó -
ná val. A to jást fel ver jük, hoz zá ad juk a cuk rot,
az ola jat és a tej fölt. Kön  nye dén ös  sze dol goz -
zuk a két ke ve ré ket. A tész ta fe lét for mák ba
tölt jük, rá juk he lye zünk 1-1 fél Bounty cso kit,
az tán a ma ra dék tész tá val be fed jük. 20-25
per cig süt jük, még 5 per cig áll ni hagy juk, utá -
na ves  szük ki a for mák ból.

Bur go nyás muffin

hoz zá va lók: 20 dkg sós víz ben fõtt bur go -
nya, 20 dkg liszt, 5 dkg sü tõ mar ga rin, 1 cso -
mag sü tõ por, 3/4 dl tej, 1-2 csi pet só, olaj (a
for má kat ki ken ni).

El ké szí tés: A lisz tet ös  sze ke ver jük a sü tõ -
por ral és a só val, hoz zá ad juk a mar ga rint, az
ös  sze tört bur go nyát és a te jet. Ös  sze gyúr juk,
majd le tép ke dünk a tész tá ból, és be le nyom -
kod juk a ki ola jo zott muffinformákba. 180 fok -
ra elõ me le gí tett sü tõ ben süt jük 20 per cig.

Süssünk muffint!
Szinte mindenbõl lehet muffint sütni, nem
kell hozzá más, csak egy szilikon
sütõforma vagy néhány nagyon olcsón
beszerezhetõ papírkapszli. A sütemény
kinézetre esztétikus, könnyen megfogható,
és sosem tudni, mit rejt a belseje.
Zöldségekbõl készítve köretként is
megállja a helyét.
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VíZ SZIn TES: 13. Ked ves me se fi gu ra. 14.
Sü te mény fé le. 15. Ga bo ná ból kö tött nya láb.
16. Köz ség a Sió part ján. 18. …dánom –
mu lat ság. 20. Har ma dik hat vány. 21. Köl tõi
nap szak. 22. Lon do ni ga lé ria – név elõ vel.
24. Ame ri kai mes ter sé ges nap la bo ra tó ri um
– rö vi dít ve. 26. Az út és az idõ je le a fi zi ká -
ban. 27. El adás ra szánt ter mék. 28. Idõ szá -
mí tás (röv.). 29. Ki csi nyí tõ kép zõ. 30. Na -
gyon ré gi. 32. Egy han gú. 34. Azo nos be tûk.
36. Bellini tra gi kus ope rá ja. 38. Ér zel mes
élet kép. 39. … ka pi tány – rajz film fi gu ra. 41.

Arc fes ték. 43. Hal tál kö zé pen! 44. A sze re -
lem is te ne a gö rög mi to ló gi á ban. 46. Ne ga -
tív töl té sû ion. 48. Amerigo … (1909–1984)
– Olasz or szág ban élt ma gyar szob rász. 49.
Üzem önál ló ré sze. 51. Gát ba üt kö zõ. 54.
E, e, e. 55. Vil la mos töl té sû anya gi ré szecs -
ke. 57. Szü lõ. 58. Ku tat ni kezd! 60. Mû vé -
szi al ko tás. 61. Nem ke rül sok ba. 63. …csõ
– a mik ro szkóp ré gi ne ve. 64. Ti zed rész! 66.
Dornford … (1885–1960) – brit no vel la író.
68. He lyi ség a la kás ban. 70. Pénz ér me
egyik ol da la. 72. Ása tás kor elõ ke rült tárgy.
74. La tin sze re lem.

FüG Gõ LE GES: 1. Bernard Shaw drá má ja.
2. Is ko lai kel lék. 3. Bi zony ta la nul áll. 4. …
mail – lé gi pos ta. 5. Ante meridiem (dél elõtt)
– rö vi den. 6. Ady sze rel me. 7. Szem csés
anya gok tisz tí tó esz kö ze. 8. Mû vé sze ti ág. 9.

Az einstei ni um és az oxi gén vegy je le.
10. Egy sze rû gép. 11. Is mert ma -
gyar sak ko zó (Pé ter). 12. Ilyen pál ci -
ka is van. 17. Elvis Presley má sik sze -
mély ne ve. 19. Tisz tí ta ni. 23. Sü te -
mény jel zõ je. 25. Szén sa vas nát ri um.
27. Ka lá ká ban van! 28. A Ju pi ter
egyik hold ja. 29. Itt töl töt te mé zes he -
te it Pe tõ fi és Jú lia. 30. Po gá csa is
van ilyen. 31. Va la mi bõl az utol só
pél dány. 32. Hó bort. 33. Nem en ge -
dé lye zõ. 35. „Kéz nél le võ” mér ték -
egy ség. 37. Perc – röv. 40. Víz ben
ha lad. 42. Kos suth-dí jas ma gyar fes -
tõ (Ig nác, 1926–2009). 45. Len gyel
pénz nem. 47. … ol dal – Ka rá csony
Be nõ re gé nye. 50. Ki ej tett más sal -
hang zó. 52. Ro mán he lyes lés. 53.
Nyíl mé reg a dél-ame ri kai in di á nok nál
(ék. h.). 56. Kar ja i ba szorítá. 58. Az
Ome ga éne ke se (Já nos). 60. Mû sor -
szó rás. 61. Tö rött to tem! 62. Ra vasz
öt let. 63. Ru há za ti kel lék. 65. Fi zi kai
ké pes ség. 67. Fe hér – ro má nul. 69.
Ga bo na fé le. 71. Szin tén ne. 73.
Ket tõs be tû.

| Ba ra bás Zsu zsa

|üdítõ

I. Erzsébet (1533–1603) Anglia
és Írország királynõje volt. Egyik gondolatát
idézzük a rejtvényben a vízszintes 1.
és a függõleges 59. alatt.

Feb ru á ri szá munk ban kö zölt rejt vé nyünk (A sze re tet rõl) he -

lyes meg fej té se: „… a nap fény: csön de sen és ál lan dó an,

egye  dül a ma ga cso da te võ he vé tõl.” Könyvet nyert: Fél egy -

há zy Ág nes (Nagy sza lon ta), Magyar Ferenc (Nagyvárad).
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Kortól függ

A he lyes meg  fej tést szer kesz tõ sé günk be el jut ta tók kö zött könyv -

ju tal mat sor so lunk ki. Be kül dé si ha tár idõ: már ci us 28. Pos   ta cím:

Bihar or szág, 410068 – Ora dea, Pia þa 1 De cem brie nr. 12.; e-

mail: biharmegye@gmail.com.
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Áp ri lis 24., csü tör tök
Vi se le tek vi se lõi – kiállítás -
megnyitó és kon fe ren cia

Az em be ri öl tö zet a leg ré gibb idõ tõl kezd ve
nem csu pán véd te a be le öl tö zõt, ha nem dí szí -
tet te is és ki fe jez te tár sa dal mi hely ze tét.
Berde Sán dor fo tog rá fus azon sze ren csé -
sek egyi ke, akik nek meg ada tott, hogy szí vük -
be zár has sák a ma gyar Al föld leg cso dá la to -
sabb he lyét, a Hor to bá gyot. Nem csak meg is -
mer te az itt élõ pász tor em be re ket, de meg is
tud ta örö kí te ni õket és vi se le tü ket. Fel vé te le it
egy im po záns ki ál lí tá son mu tat ja be az ér -
dek lõ dõk nek.

Áp ri lis 26., szom bat
10. Szent György-na pi
vigassá gok, fõ zõ ver seny

A pász tor élet õsi ha gyo má nyai sze rint
Szent György nap ján hajt ják ki az ál la to kat a
sza bad ég alá. Így tör té nik ez Nagyrábén is,
ahol juh ki haj tás sal és bir ka nyí rás sal vesz nek
részt az ese mé nyen. Áp ri lis 26-án a fõ zés hez
és a ha gyo má nyok fel ele ve ní té sé hez ked vet
ér zõ ba rá ti tár sa sá go kat, cso por to kat vár ják,
hogy le he tõ ség sze rint két fo gá sos me nü ösz -
 sze ál lí tá sá val ne vez ze nek be a Sár rét Íze Fesz -

hirdetés|

HA MÁR JÁRT NAGYRÁBÉN, VIS  SZA VÁR JUK, HA MÉG NEM VOLT, LÁ TO GAS SON EL,
FÕZ ZÜNK EGYÜTT A NAGYRÁBÉI Mû VE LÕ DÉ SI HÁZ UD VA RÁN!

Meghívó 
a 8. Sárrét Íze Fesztiválra

ti vál ra. Leg alább egy étel nek a hely szí nen kell
el ké szül nie, s a csa pa tok nak rö vi den be kell
mu tat ni uk az ál ta luk vá lasz tott ét ke ket, ame -
lye ket idõn ként még ma is el ké szí te nek, vagy
ame lye ket nagy anyá ink em lé ké nek adóz va
most idéz nek fel er re az al ka lom ra. Az éte le -
ket ne ves zsû ri ér té ke li.

A ren dez vény rész le tes prog ram já ról áp -
ri lis 1-jé tõl az aláb bi he lye ken tá jé ko zód hat:
www.alfolditurizmus.hu; www.nagyrabe.hu.

ne vez ni a fesz ti vál ra sze mé lye sen, le vél -
ben és e-mailben áp ri lis 20-ig le het a kö vet -
ke zõ cí me ken: Kos suth La jos Mû ve lõ dé si Ház
és Könyv tár, 4173 Nagyrábé, Rétszentmiklósi
ut ca 2/a; kocsabi59@gmail.com, te le fon
54/477–334; vagy te le fo non: 06/30/747– -
7991 (Ko csis Csa ba), 06/30/279–2682
(Koroknai Bé la).

A bo rí ték ra ír ják rá: „8. Sár rét Íze Fesz ti vál”.

Nagyrábé Berettyóújfalutól
és Püspökladánytól, a két kistérségi
központtól 20-20 kilométerre fekszik
a Nagysárréten. Regionális rendezvényei
révén országos hírnévre tett szert. A Sárrét
Íze Fesztivált immár nyolcadjára rendezik
meg április 26-án, de a Szent György-napi
vigasságok elnevezésû, fõzõversennyel
egybekötött, hagyományõrzõ rendezvény
már a tizedik lesz.
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Az 1930-as évek be li ké pes la pon a be lé nye si vas út ál lo más lát ha tó. Az épü le tet az 1970-es évek ben mo der ni -
zál ták, de a kül sõ meg je le né se nem so kat vál to zott

Az egy ko ri lány is ko la (1896–1948) épü le té ben 1949–1974 kö zött inas is ko la mû kö dött, majd en nek pro fil ját
1975-tõl ipa ri lí ce um ra vál toz tat ták. Nap ja ink ban Ioan Ciordaº Mû sza ki Szak kö zép is ko la a ne ve. Az épü let a vá -
ros köz pont já tól nem mes  sze, a pi ac hoz ve ze tõ ut cán ta lál ha tó


