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mikor jelenjenek meg, és milyen dokumentu-
mokat vigyenek magukkal – mondta Florian
Pavel, az ügynökség megyei igazgatója. Ha
alapos okból nem tudnak megjelenni a megje-
lölt idõpontban, akkor augusztus 31-ig felke-
reshetik az ügynökséget, de figyelembe kell
venniük, hogy elõször azokat fogadják, akiket
aznapra jegyeztek elõ.

Ha az életjáradék kedvezményezettje el-
hunyt, az örökösök csak akkor kaphatják meg
a járadékot, ha benyújtják a kifizetési ügynök-
séghez az elhunyt életjáradéki igazolványát, a
halotti bizonyítványt, az örökösi státust igazo-
ló iratot és az örökös személyi igazolványát
(utóbbi két okirat eredetije és másolata is szük-
séges). Több örökös esetén be kell mutatni az
örököstársak közjegyzõ elõtt tett nyilatkozatát,
miszerint beleegyeznek abba, hogy egyikük
felvegye a járadékot.

Ha tavaly megváltozott például az árendába
adott földterület nagysága, az érintetteknek új-
ra kell elemeztetniük iratcsomójukat, csak ez-
után láttamoztathatják az igazolványukat.

F. N. L.

Az igazolvány láttamozásához szükséges
iratok: személyi igazolvány, az életjáradéki
igazolvány, az árendaszerzõdés, ha szükséges,
banki okirat, esetenként rokkantsági igazolás.
A megbízottnak a felsoroltak mellett saját sze-
mélyi igazolványát és közjegyzõ által hitelesí-
tett felhatalmazást, valamint ezek másolatát is
be kell mutatnia.

Mindazokat, akik tavaly is láttamoztatták az
igazolványukat, postán értesítik arról, hogy

Láttamozzák az életjáradéki
igazolványokat

Fizessen elõ lapjainkra!
A Biharország folyóirat elõfizetési díja: 1 hónapra 4,5
lej, 3 hónapra 12 lej, 6 hónapra 20 lej, 1 évre 35 lej.

A Várad folyóirat elõfizetési díja: 1 hónapra 5 lej, 3
hónapra 15 lej, 6 hónapra 25 lej, 1 évre 50 lej.

Mindkét kiadvány elõfizetési díja: 1 hónapra 7 lej, 3
hónapra 20 lej, 6 hónapra 35 lej, 1 évre 65 lej.

Ha a Reggeli Újságnál fizet elõ lapjainkra, nem garan-
táljuk a kézbesítést.

A Biharország (és/vagy a Várad) elõfizethetõ a szer-
kesztõségben készpénzzel vagy postán pénzesutalvány-
nyal (mandat poºtal), az elõfizetõ nevének és pontos lak-
címének, valamint az Abonament Biharország (és/vagy
Várad) megjegyzésnek a feltüntetésével: Revista culturalã
Várad Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12., jud. Bihor;
CUI 18415639; Cod IBAN RO81 TREZ 0762 1G33
5000 XXXX, Trezoreria Oradea.

Március 1-jétõl augusztus 31-ig láttamozzák
a 2014. évre a mezõgazdasági
életjáradékban részesülõk igazolványát,
tájékoztatott a Mezõgazdasági Kifizetési
és Intervenciós Ügynökség Bihar megyei
központja. Az életjáradékosok személyesen
vagy megbízottjuk által láttamoztathatják
a könyvecskét az ügynökség nagyváradi,
Matei Corvin utca 1. szám alatti székhelyén.

A Nagyváradi Állami Filharmónia márciusi mûsora
12., 119 óóra: ooperettgála. Mûsoron: válogatás G. Pucci-
ni, G. Verdi, F. Cilea, P. I. Csajkovszkij és G. Bizet nép-
szerû operáiból. Vezényel Romeo Rîmbu, közremûkö-
dik Carmen Gurban (szoprán) és Cristian Mogoºan (te-
nor).

19., 119 óóra: ttavaszi ffesztivál. Mûsoron: L. v. Beetho-
ven: 5., Esz-dúr, Imperial zongoraverseny, op. 73; A.
Dvorák: VIII., G-dúr szimfónia, op. 88. Vezényel: Ondréj

Vrabec (Csehország), közremûködik: Jaszuko Miki (zongo-
ra – Japán).

26., 119 óóra: ttavaszi ffesztivál. Mûsoron: F. Mendels-
sohn-Bartholdy: e-moll hegedûverseny, op. 64; Sz.
Rahmanyinov: Rapszódia egy Paganini-témára, op. 43; P.
I. Csajkovszkij: V., e-moll szimfónia, op. 64. Vezényel
Tiberiu Soare, közremûködik Hoszokava Haruna (hegedû
– Japán) és Jamagucsi Ajana (zongora – Japán).
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|oktatás

lyára indult a csapat, és a síelés alapjaival is-
merkedhettek meg a diákok. Elsõsorban az el-
indulás és a megállás fortélyait sajátították el a
táborozók, viszont a tapasztaltabb síelõk már
a különbözõ lesiklási technikákat is kipróbál-
ták. A vállalkozó kedvû ifjak számára snow-
boardozásra is lehetõség nyílt. A délelõtti síok-
tatás után finom ebéd várta a gyereksereget,
az ételt Hevesi Laura készítette el. A késõ dél-
után szánkózással telt, az esti órákat pedig a
kivilágított pályán töltöttük, ahol igazán nagy
élmény volt a közös szánkózás és a hócsata. A
síelés egyébként több szempontból is remek
sportág, hiszen amellett, hogy erõsíti a hát- és
combizmokat, endorfint szabadít fel, és nagy-

A sítábor megszervezéséért Dani Zsolt és
Kiss Andrea testnevelõ tanárokat illeti dicsé-
ret: remek hangulatú, nagyszerû programok-
kal tûzdelt vakációzásra várták a diákokat. Az
Arany János Elméleti Líceum tanulói két cso-
portban három-három napot töltöttek a Bi-
har-hegységben található üdülõközpontban. A
vakáció elsõ napjaiban a VII–XII. osztályosok
táboroztak, a második körben pedig a IV–VI.
osztályos lurkók ismerkedtek a téli sportágak-
kal. A diákok felügyeletében a szervezõk mel-
lett Szakaszló József, Tornai Melinda és
Buz Beatrix tanárok segédkeztek. A jó han-
gulat megteremtéséhez hozzájárult Szabó
Loránd tornatanár is, aki egyik este grillpartit
– pontosabban csórékolbász-sütõ partit – szer-
vezett a fiataloknak.

Dani Zsolt, az egyik fõszervezõ lapunknak
elmondta, hogy a diákok nagyon élvezték a
táborozást és örömmel vettek részt valameny-
nyi programban.

„A tábori napok a következõ menetrend
szerint alakultak: a kiadós reggeli után a sípá-
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A síelés alapjait
oktatja Dani Zsolt
tornatanár 

A félévi vakációt és a tél örömeit
kihasználva a nagyszalontai Arany János
Elméleti Líceum diákjai az Aranyos
völgyében ismerkedtek a télisportokkal.

Sítáborban teleltek
a szalontai iskolások

Sötétedés után a kivilágított pályán lehetett szánkózni



szerû idõtöltés” – tudtuk meg a testnevelõ ta-
nártól.

A fentiek mellett a síelésrõl sok más pozití-
vum is elmondható. Több fórumon is olvasha-
tó például, hogy ez az egyik legkedveltebb
olyan téli tevékenység, melynek során akár

órákat tölthetünk a szabadban anélkül, hogy
fáznánk; a havas lejtõn lecsúszni örömteli ér-
zés. A síelés technikája örökké fejleszthetõ,
mindig lehet tanulni valami újat, amivel még
élvezetesebb lesz a mozgás. Ez a sportág kö-
zel hoz a természethez, megmutatja annak
szépségeit; ideális családi sport, hiszen gyer-
mek és felnõtt együtt gyakorolhatja, sok idõt
lehet együtt tölteni a családtagokkal és bará-
tokkal.

Az Aranyos-völgyében megrendezett sítá-
bor remek szórakozási és kikapcsolódási lehe-
tõséget nyújtott minden nagyszalontai résztve-
võ számára, kicsik és nagyok egyaránt nagy-
szerûen érezték magukat a havas hegyek kö-
zött, s miközben játékosan sajátították el a sí-
elés alapjait, új barátságok is szövõdtek a diá-
kok között.

Balázs Anita

Táborozók
egy csoportképen

Aranyos-völgyi
téli táj

Két turnusban
teleltek a diákok

Egészséges
idõtöltéssel

múlatták
vakációjuk egy

részét a szalontai
diákok
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|gazdaság – közélet

Kétszer szavaztak a megyénél

Bihar megye önkormányzati képviselõ-tes-
tülete ellenszavazat nélkül fogadta el a 2015.
évi megyei költségvetést – mind február köze-
pén a rendkívüli, mind a hónap végi, rendes
ülésen. Az ismétlésre a prefektus óvása miatt
volt szükség: a kormánybiztosi hivatal határ-
idõk be nem tartását és a közvita elmaradását
kifogásolta. Közvita késõbb sem volt – ahogy
az elmúlt 25 évben soha –, de a büdzsé meg-
lett. Elõzõleg Ioan Mang szociáldemokrata
párti eddigi megyei tanácsi alelnök – akit vé-
gül nem leváltottak, hanem jobbnak látta le-
mondani – attól tette függõvé a kormánypárti
frakció másodszori igen szavazatát, hogy kap-
e pénzt a megyei, illetve a székelyhídi és dió-
szegi önkormányzat tulajdonában lévõ, bio-
masszából energia termelésére megalakított
Ecoland társaság. Beiktattak végül 100 ezer
lejes finanszírozást, így nem volt ellenszavazat.

A bevételi oldalon 255,3 millió, a kiadásin
271,1 millió lej szerepel, a különbséget a ta-
valyi többletbõl fedezik. A megye 3,7 millió lej
saját bevételre számít, az általános forgalmi
adó visszaosztásából 3,9 millió lejt kap a bü-
dzsé kiegyensúlyozására és 80,9 milliót köz-

Február közepén
ült utoljára
a megyei tanács
plénumában Ioan
Mang 

szolgáltatások – például tej-kifli program, isko-
lafenntartás, gyermekvédelmi rendszer – fede-
zésére. A megyei önkormányzat hatáskörébe
tartozó intézmények közül például a Körös-
vidéki Múzeum 685 ezer lej saját bevételre
számít, a Szigligeti Színház 885 ezer lejre, a
Várad kulturális folyóirat 110 ezer lejre, a
Gheorghe ªincai Megyei Könyvtár 190,3
ezer lejre, a Nagyváradi Állami Filharmónia
395 ezer lejre. Szociális kiadásokra 124,4
millió lejt különítettek el, 49,2 millió jut kultú-
rára, vallásra és sportra, 45,9 millió a tanügyi
költségekre, 28,9 millió szállításra, 2,2 millió
pedig egészségügyre. Befektetésekre 32,3
millió lejt szánnak, például a Körösvidéki Mú-
zeum 12,1 millió lejt kap az új székhely (a volt
királyi hadapródiskola) épületének javítására
és a belsõ munkálatokra.

Váradon nem volt összhang

Nem szavazták meg a költségvetést a Szoci-
áldemokrata Párt (SZDP) váradi tanácsosai,
így a büdzsét 20–7 arányban fogadták el.
Ovidiu Mureºan SZDP-s alpolgármester (akit
az aznapi ülés végén leváltottak, és helyére
Huszár István RMDSZ-es tanácstagot nevez-
ték ki) elmondta, más körülmények között el-
sõként mondana igent a költségvetésre, de
most frakciójuk tartózkodik a szavazástól,
hogy az új tanácsi többség vállaljon felelõssé-
get a büdzséért.

A megyeszékhely költségvetésében
1 412 188 940 lej szerepel a kiadási oldalon,
a bevételin pedig 1 396 556 220 lej, a külön-
bözetet tavalyi többletbõl fedezik. A jövede-
lemadó visszaosztásából 132 millió lejre, az
áfa visszaosztásából 137,2 millió lejre, az in-
gatlanadóból 61,2 millió lejes bevételre számí-
tanak. Az állami költségvetésbõl 238,4 millió
lejt remélnek, uniós forrásokból pedig 379,9
millió lejre becsülik a várható bevételt.

A kiadások között 575,4 millió lejt mûködé-
si költségekre, 836,7 millió lejt pedig beruhá-
zásokra szánnak, hiszen a városban idén több
nagyszabású projektet is elkezdenek vagy foly-
tatnak. A mûködési költségek között 69 millió
lej jut a közszolgáltatásokra, 47,2 millió lej a
közadósság összege, 40,2 millió lejt pedig a
közintézményekre szánnak.

Fried Noémi Lujza

Ellenzéki szószólóból 
megyei tanácsi alelnök lett a demokrata

párti Ionel Avrigeanu

Február közepén egy napon fogadta el a két
tanács Bihar megye és Nagyvárad idei
költségvetését. A megyeszékhelyen
ugyanakkor alpolgármestert is váltottak.
Prefektusi óvás miatt február végén újra
napirendre került a megyei büdzsé, és akkor
cserélték le az egyik megyei tanácsi
alelnököt is.

Megyei és váradi büdzsé

6|Biharország|2015. március



agrárvilág|

Jó negyedórával kitolták a Nagy Károly kez-
deményezte találkozó kezdését a helyi kultúrott-
honban, hogy azok is elérjenek, akik egy falube-
li temetésén vettek részt. A gyûlést levezetõ Kis
Levente vázolta a találkozó megszervezésének
indokait. A fõ ok a közbirtokosság jelenlegi veze-
tõivel szemben megfogalmazott elégedetlenség.
Az idõközben megérkezõ és a jelen levõk között
helyet foglaló Váradi Lajos elnöknek felrótták,
hogy nem számolt be a legelõbirtok után kapott
szubvenció, mintegy 110 ezer lej felhasználásá-
ról. Azt is nehezményezték, hogy a jogerdõ utá-
ni fajárandóságuk nem növekedett az évek so-
rán, pedig a 2000-ben megalakult közbirtokos-
ság erdõtulajdona 2005-tõl tetemesen megnõtt.

A közbirtokosságot a megalakulása óta Váradi
elnökli, Király József pedig a titkári teendõket lát-
ja el. Az alapszabályzat szerint háromévente tiszt-
újító közgyûlést kellene összehívniuk, ám a jelen-
lévõk bekiabálásából kiderült, hogy ez elõl min-
dig kihátrált a vezetõség. Történtek ugyan pró-
bálkozások, egy alkalommal új elnökséget is vá-
lasztott a tagság, de végül megtorpedózták a ve-

Elszámoltatnák
az elnököt
a szentmiklósi
közbirtokosok

zetõcserét, így ismét Váradi Lajos kerekedett
felül. Az elnök kötelessége továbbá évente két
közgyûlést tartani, meghallgatni a tagság észre-
vételeit, illetve beszámolót tartani a közbirtokos-
ság aktuális helyzetérõl. A jelenlévõk megszólalá-
sai szerint erre sem került sor.

Váradi Lajos elmondta, hogy minden fillérrel
el tud számolni, tetemes összegbe került a lege-
lõk újratelekkönyveztetése, s a karbantartásukért
is fizetnie kellett. Nagy és társai úgy vélik, ezek a
kiadások töredékei az évek során kapott szub-
venciónak. Az elnök kérdésünkre válaszolva el-
mondta, hogy a közbirtokosság jelenleg 328 ta-
got számlál, 157,69 hektár erdõtulajdonnal ren-
delkeznek, a legelõk összterülete pedig 228,61
hektár.

Váradi megígérte, hogy a közeljövõben köz-
gyûlést fog összehívni, azon a közbirtokosság
könyvelõjének jelenlétében tételes beszámolót
tart a közösség vagyoni helyzetérõl, viszont köz-
bekiabálásokra reagálni, veszekedésbe, mocsko-
lódásba belemenni nem fog.

A találkozó utáni reggelen Nagy Károly telefo-
non megkeresett bennünket. Elmondta, hogy
leginkább annak örülne, ha Váradi és Király ön-
ként lemondanának, így a tagok szemet hunyná-
nak az eddig történtek fölött. De ha nem így lesz,
és a pénzzel nem tudnak elszámolni, akkor akár
jogi úton vesznek elégtételt a tagok. Ez nem vál-
na becsületére az ott élõ magyar közösségnek –
véli Nagy. Azt is elmondta, hogy nem bíznak az
elnök azon ígéretében, hogy összehívja a tisztújí-
tó közgyûlést, ezért aláírásgyûjtésbe kezdtek.
Váradinak így vagy úgy, a tagság elõtt számot
kell adnia másfél évtizedes tevékenységérõl.

D. Mészáros Elek

Faluhelyen télvíz idején szinte megáll
az élet. Az emberek a legszükségesebb
házimunkák elvégzése után többnyire
behúzódnak a házba erõt gyûjteni a látástól
vakulásig munkához. Az elégedetlenség,
a vélt vagy valós jogtalanság miatti sérelem
azonban ilyenkor sem csitul. Ennek voltunk
tanúi a februári hegyközszentmiklósi
közbirtokossági taggyûlésen.
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Váradi Lajos elnök (jobb szélen, ülve) megígérte, hogy
tisztújító taggyûlést hív össze

HEGYKÖSZENTMIKLÓS

Közbosszankodást
jelent a közbirtokosság
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A most nyolcadikos fiatalember édesapja
ösztönzésére két éve kezdett közelebbrõl meg-
ismerkedni a sárgaréparágók világával. Akko-
riban közönséges nyulai voltak, tavaly viszont
fajtiszta állomány létrehozásába fogott. Érmi-
hályfalváról vásároltak törzskönyvezett német
óriás lepketarkát. A szaporodás is elkezdõ-
dött, elsõre tizenkét apróság ficánkolt a szõr-
rel bélelt fészekben. Dandé Csongor nem elé-
gedett meg ennyivel, beiratkozott a margittai
Phoenix Kisállattartók Egyesületébe. Az egye-
sületi tagság fontos dolog, állítja a fiatalember,
a szervezet állítja ki a törzskönyveket, illetve a
kiállításokon, versenyeken való részvételhez is
hozzásegíti a tagságot.

A törzskönyvezett egyedek fülébe azonosí-
tót tetoválnak, emellett a ketreceken szintén
feltüntetik az állatra vonatkozó adatokat.
Csongor a viszonylag rövid nyúltenyésztõi kar-
rierje során már számos versenyen felvonul-
tatta kedvenceit. Az elsõ megmérettetésre ta-
valy Margittán került sor, ott debütáló verseny-
zõként a maximálisan adható 100 pontból
94-et ért el tapsifülese. A magyarországi Kon-

doroson megtartott nemzetközi megmérette-
tésen, neves magyarországi, romániai, szlová-
kiai és németországi tenyésztõk versenytársa-
ként, 94,5 pontot ért el. A legnagyobb siker-
nek a tavaly decemberben a szintén magyar-
országi Szikszón megtartott, országos kiállítás-
sal egybekötött versenyen elért eredményét
tartja. A német zsûrinek nem volt könnyû dol-

Nyúlszeretet Érkeserûben
Manapság felkapja a fejét az ember, ha
arról szerez tudomást, hogy egy fiatal nem
az internet, a modern kommunikációs
eszközök társaságában tölti szabad
idejének a nagy részét, hanem sportol,
természetet jár, állatokat tart. Az érkeserûi
DANDÉ CSONGOR szenvedélyes nyúlász.

Azonosító kód
a ketrecen

és a nyúlfülön is
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sen figyel a fej- és fülformára, a szõrzet állapo-
tára, színösszetételére, az ápoltságra, a kar-
mok megfelelõ karbantartására.

Csongor sikere sokatmondó, hisz ezeken a
versenyeken az Európában legnagyobb ver-
senyhagyománnyal bíró németekkel szemben
kellett bizonyítania. Az oklevelek, a serlegek
mutatják az érmelléki fiatalember rátermettsé-
gét.

A nyuszik étrendjét fõként széna, gabona-
keverék, répa teszi ki. Kukoricát is lehet etet-
ni mértékkel, de a túlzott tengerifogyasztás
májbetegséget idéz elõ, ami az állat elhullásá-
hoz vezethet. A friss víz elengedhetetlen. Té-
ves az a felfogás, hogy a vizes zöld lucerna fel-
fúvódást okoz, sokkal inkább a rothadt zöld
eleség vagy a penészes széna jelent veszélyt –
magyarázza Csongor. A táplálék összeváloga-
tása mellett oda kell figyelni a betegségek
megelõzésére is, ezért évente kétszer beoltják
az egyedeket.

A törzskönyvezett nyulak értéke Romániá-
ban és Szlovákiában 50-70 euró közötti, ezzel
szemben Németországban 300 euró körüli az
átlagár – sorolja a kis farmer.

Az állomány fejlesztésének szándéka nyil-
vánvaló, errõl árulkodik a felavatásra váró ki-
lencrekeszes, emeletes nyúllak. Csongor nem
nagy nyúltenyészet létrehozásán ügyködik,
nem a pénzszerzés motiválja. Számára a mi-
nõség az elsõdleges, minél szebb példányokat
kitenyészteni, amelyekkel egyre több verseny-
gyõzelmet bekasszírozhat. Egy állatorvosnak
készülõ fiatalember nem is gondolhatja más-
ként.

D. Mészáros Elek

ga, közel hétszáz pamacsfarkút neveztek be a
gazdik. Csongor nyuszija 95,5-es kiemelkedõ
pontszámmal végzett.

Pontozáskor több szempontot vesznek fi-
gyelembe. Kötelezõ egy minimális versenysúly
a nevezéshez, ez fajtánként változó, de az ál-
lat nem lehet elhízott. A tokás nyúl már eleve
pontlevonásra számíthat. A fiatalember
lepketarka fülese könnyedén teljesítette a tõle
elvárt 6 kiló önsúlyt. Emellett a zsûri különö-

agrárvilág|

Hetente takarítja
a ketreceket 

Dandé Csongor
kupák és serlegek

büszke tulajdonosa
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tás, a közös és a szervezeti célok, a pénz, a
motiváció és tapasztalat hiánya. Még ide so-
rolnám, hogy sajnos sok fiatal nem ismeri az
önzetlenség és önkéntesség fogalmát, a társa-
dalmi felelõsségvállalás fontosságát” – teszi
hozzá. Véleménye szerint ezeket a buktatókat
át lehet hidalni azzal a „mentor rendszerrel”,
amelynek a kidolgozásán mostanság dolgoz-
nak. Ez abban áll, hogy a Vidifisz vezetõsége
két-három helyi szervezettel folyamatos kap-
csolatban álljon, segítse õket, tanácsokat ad-
jon nekik, vegyen részt helyszíni elõkészüle-
tekben, próbálja átadni a rendezvényszerve-
zéssel kapcsolatos tudnivalókat.

„Az elõzõ években kevésbé tudtuk hatéko-
nyan lefedni a szervezeteket, így a tanácsadás
és a helyszíni látogatások sokszor elmaradtak
– magyarázza az ifi vezetõ, de hozzáteszi,
hogy képzésekben idén nem lesz hiány. – Mo-
tivációs rendszerek kidolgozásával is arra pró-
báljuk rávenni a fiatalokat, hogy akár egyéni-
leg, akár csoportosan legyenek aktívak. Igyek-
szünk mi magunk is személyes példát mutatni,

Pillanatkép
a tavalyi
Szabadság Fesztrõl 

A november végén Vidifisz-elnökké megvá-
lasztott Boda Gergely érdeklõdésünkre el-
mondta, hogy négy éve ismerkedett meg a ci-
vil szféra világával, akkor kezdett el önkéntes-
kedni ifjúsági szervezetekben. A Vidifiszbe
2012 tavaszán került be. Bántó Norbert volt
akkor az elnök, az õ személye és példája indí-
totta arra, hogy a szervezet vezetõségébe is
belépjen.

„Két év alatt rengeteget tanultam és tapasz-
taltam. Amikor átvettem tõle az irányítást,
szerettem volna továbbvinni azokat a progra-
mokat, amiket közösen valósítottunk meg” –
mondja az új elnök. Azt is megosztotta velünk,
hogy sokáig gondolkodott azon, vajon alkal-
mas-e a feladatra. „Talán ekkor tudatosult
bennem, hogy az elmúlt két évben kifejtett
munkámat milyen sokan elismerték. Sorra
kaptam a visszajelzéseket a tagszervezetektõl
is, hogy támogatják a jelentkezésemet.”

Szeretné továbbra is építeni a szervezetet,
hogy sok fiatalhoz eljuthasson, és a számukra
leginkább szükséges programokat, képzése-
ket, sport- és kulturális rendezvényeket meg-
szervezzék. Az építkezésnek azonban vannak
buktatói is.

„Sajnos minden szervezetnek megvan a
maga gyenge pontja – vonja le a tanulságot
Boda Gergely. – A legáltalánosabb a passzivi-

Szinte teljesen megújult tavaly év végén
a legnagyobb Bihar megyei ifi szervezet,
a Vidéki Ifjúsági Szövetség (Vidifisz)
elnöksége. A tagság nagy többséggel
BODA GERGELYT választotta elnöknek.

Fiatalokhoz akar szólni
|ifjúság  
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Boda Gergely, a Vidifisz tavaly novemberben
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zött tartjuk a fesztivált, a helyszín továbbra is a
margittai városi termálstrand.” A legnagyobb
változás az lesz, hogy a kinti parkolóból a
strand területére kerül a nagyszínpad. „A jegy-
árak nem nõnek jelentõsen” – tudjuk meg. A
fesztivál hírét igyekeznek majd a Szilágyság és
Szatmár megye nagyobb városaiba is eljuttat-
ni, de a rendezvény saját hivatalos honlapját is
bárki felkeresheti.

Már tavaly is szerettek volna „civil sátrat”
felállítani a fesztiválon, hogy ott egész napos
programokkal várhassák a részvevõket. Úgy
tûnik, idén ez sikerül is. Azt, hogy kik és mi-
lyen formában vesznek majd részt ebben, egy-
elõre nem árulta el a Vidifisz elnöke, de any-
nyit elmondott, hogy komoly partnerük van,
aki segít a programok megszervezésében.

A margittai fesztiválról a tagszervezetek vé-
leményét is kikérik, ötletbörzéket szerveznek,
kérdõíves közvélemény-kutatással próbálják
felmérni az igényeket és elvárásokat, hogy mi-
nél több fiatalt megszólíthassanak és elérje-
nek. Emellett a tagszervezetekbõl kerülnek ki
azok a lelkes önkéntesek, akik a rendezvény
elõkészületeiben, helyszínén és az utómunká-
latokban segítenek.

„Fiatalok vagyunk rengeteg lehetõséggel,
ne hagyja senki elveszni ezeket – vallja az ifjú-
sági szervezet elnöke. – Lehet, sokszor más
vonz bennünket, elsõre nehéznek tûnnek a
feladatok, választás elé kerülünk, és nem mer-
jük meghozni a megfelelõ döntést, mert a »mi
lesz, ha« jár a fejünkben. Azok a fiatalok, ko-
rombeliek, akiknek kicsit is fontos a jövõjük,
akik szeretnék céljaikat elérni, azok igenis
hozzák meg a kellõ áldozatot, tanuljanak,
mert fontos a fejlõdés” – biztatja kortársait
Boda Gergely, akinek a Vidifisz tette lehetõvé,
hogy „csak egy titkárból” ifjúsági vezetõ lehes-
sen. „Ez nem lehetett volna így, ha nem olyan
emberekkel veszem körbe magam, akik nálam
jóval tapasztaltabbak, akiktõl bármikor segít-
séget kérhettem, ha elakadtam, akik saját pél-
dájukkal bizonyították, hogy van értelme ebbe
a közösségbe tartozni.”

Boda Gergõ azt tanácsolja a fiataloknak, ta-
lálják meg azt a környezetet, társaságot,
amelyben fejlõdni tudnak, legyenek elvárásaik
önmagukkal szemben, és tegyék magasra azt
a bizonyos mércét, amit el szeretnének érni.
„Ez persze nem azt jelenti, hogy mindenben
nekünk kell a legjobbnak lennünk. Ez nem így
megy, de mindenkinek meg kell találnia azt az
egy munkát, tevékenységi területet vagy akár
hobbit, amiben a legjobbá válik.”

Borsi Balázs

minél több önkéntes mozgalom mellé állni,
ilyen például a Tulipán Kaláka.”

A passzivitás legyõzése nagy feladat, a ve-
zetõk példamutatása mellett a tevékenység
megjelenítése is segíthet ennek teljesítésében.
A médiában, a közösségi oldalukon is kommu-
nikálni próbálnak a fiatalokkal. Boga Gergely
elmondta, az információcsere javításáért egy
adatbázis létrehozását tervezik. Ezzel párhuza-
mosan folyamatosan mérni szeretnék a fiata-
lok igényeit, hogy programjaikat ezek alapján
szervezzék meg.

A Vidifisz vezetõségében az elnök szemé-
lyén túl is jelentõs változások történtek, fiatalí-
tottak. A „régi motorosok” helyett sok az új
tag. Kérdésünkre, hogy ezzel a fiatal csapattal
is meg tudnak-e majd felelni az elvárásoknak,
Boda Gergõ azt mondja, a fiatalítás egyértel-
mûen kedvezõen hat rájuk. A régiek közül Se-
bestyén Lala mellett Nagy Károly erõsíti to-
vább a Vidifiszt, hozzájuk csatlakozott még
Vigh Enikõ, Knal Orsolya, Barczag Beatrix,
Horváth Beatrix, Kun Zsolt, Kozák Róbert és
Albert Zoltán. „Mindnyájan bizonyították már,
hogy hasznos tagjai a szervezeteiknek, telepü-
léseiknek, értékteremtõ fiatalok, akik céltuda-
tosan, sokszor rengeteg idejüket és energiáju-
kat felhasználva tevékenykednek. Nagyon sok
ötlet, kreativitás, tenni akarás és kitartás jel-
lemzi mindnyájukat. Nem volt kérdés szá-
momra, hogy õk azok az alapemberek a Vidé-
ki Ifjúsági Szövetségben, akikre bármikor szá-
mítani lehet.”

Pár hónap, és itt a nyár, s egy nagy nyári
fesztivál elõkészítése ilyenkor már javában
tart. A Margittán már kétszer megrendezett
Szabadság Feszt a Partium legnagyobb ifjúsá-
gi rendezvénye; a szervezésbõl továbbra is
oroszlánrészt vállal Boda Gergely. „Már folya-
matban vannak a szerzõdéskötések a partne-
rekkel és fellépõkkel, illetve az egyeztetések a
margittai polgármesteri hivatallal. A rendez-
vény dátumát is kitûztük, idén július 9–12. kö-

ifjúság|

Az önkéntes akciók
közül a kalákák

voltak
a legsikeresebbek
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|faluról falura

Csokalynak 1886-ban 1048 lakosa volt, kö-
zülük 833 magyar, 182 román; felekezeti meg-
oszlás szerint 821 református, 184 görög kato-
likus, 23 izraelita. Az 1992-es adatok szerint
905 lakosa volt a településnek, 689 magyar,
109 román, 107 roma; illetve 701 református,
130 görög katolikus, 30 római katolikus. A leg-
utóbbi, 2011-es népszámlálás 934 csokalyi la-
kost jegyzett fel, 865 magyart, 39 románt.

Egy februári délelõtt érkezem a településre.
Az elmúlt évek folyamán nem egyszer írtam
Csokaly jellegzetes épületeirõl, melyek ma is áll-
nak, egy részük romos állapotban, mint a Pap-
Szász- vagy a Farkas-kúria. Fényes Elek akadé-
mikus, geográfiai író, a magyar statisztika meg-
alapítója szülõházának megmaradt árkádsora
rendben van tartva. Az udvaron található mell-
szobra, Mihály Gábor Széchenyi-díjas szobrász-
mûvész alkotása. Szemben áll a református

templom, a néhány éve épült gyülekezeti ház és
a szépen felújított parókia. Igazi gyöngyszeme
ez Csokalynak. Az egyházközség parókus lelké-
sze, Forró Csaba két éve érkezett a gyülekezet-
be, igaz, a falu számára addig sem volt ismeret-
len, hisz a közeli Székelyhídon született, majd
szolgált is két évig segédlelkészként. Csokalyra
apátkeresztúri szolgálata után érkezett.

A gyülekezet új korszaka

A lelkészi irodában beszélgettünk. „Amikor
elkezdtem itt a szolgálatot, felkértem az egyik
presbitert, mérjük fel, hány tagja van az egyház-
községnek – emlékezik vissza Forró Csaba. –
Minden házba bekopogtunk, ahol tudomásunk
szerint reformátusok élnek, és számítógépes
nyilvántartást készítettünk, eszerint 514 lélek
tartozik a gyülekezethez. Nagy részük fizeti az
egyházfenntartási járulékot, de vannak vagy 80-
an, akiknek évek óta vannak hátralékaik.” Oda-
kerülésének elsõ évében nem volt keresztelõ, a
második évben nyolc, tavaly pedig 17 gyerme-
ket keresztelt, köztük 12 romát. Ebben az évben
nyolc fiatal konfirmál, házasságkötés tavaly ket-
tõ volt, azelõtt egy, az idén is lesz egy. Ami a te-
metéseket illeti, 8-10 van évente – mondja a
tiszteletes.

„Három éve alakítottunk egy 16 tagú férfikó-
rust – egészíti ki az elhangzottakat a lelkipász-
tor –, részt vettünk a különbözõ rendezvénye-
ken. Elvállaltam a kórus vezetését, pedig semmi

Fényes Elek szülõfaluja
Csokaly nevét oklevelek 1338-ban
említették elõször, Chokolként. A Gutkeled
nemzetség birtoka volt, 1373-ban a Zólyomi
családé, késõbb a makófalvi Makó famíliáé.
1563 után Varkocs Tamás eszközöl ki a
falunak adománylevelet. A XVIII. század
végén és a XIX. század elején a Fényes,
Darvai, Tardi, Sulyok, Csengeri, Oláh és Béli
család voltak birtokosai. Itt született 1807.
július 7-én Fényes Elek tudós statisztikus.
A falu a Nagyvárad–Szatmárnémeti
országút és vasútvonal közelében található,
bekötõútja aszfaltozott. Ma közigazgatásilag
Székelyhíd városhoz tartozik.

A csokalyi
református
templom

A gyülekezeti házban egyelõre nincs fûtés

Forró Csaba református lelkipásztor 
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született egy híres személyiség, bár a munkássá-
gát nem nagyon ismerik. Kapcsolatot tartanak a
magyarországi statisztikai hivatallal, annak kül-
döttsége karácsony táján meglátogatja az isko-
lát, csomagokat hoz a gyerekeknek.

Hamarosan kész a vízhálózat

Csuka Józseffel, Székelyhíd alpolgármesteré-
vel is sikerül szót váltani – õ is csokalyi lakos. El-
mondása szerint a falu legnagyobb gondja az
ivóvízellátás, de idén végre megoldódik. Ezt Bé-
res Csaba polgármester is megerõsítette telefo-
non. Csokalyon szinte mindenütt lefektették
már a vízvezetéket, s elkészült a szennyvízcsator-
názás is. Béres Csaba azt mondta, áprilisban ki-
takarítják a kutat, és rákötik a vezetékre. Így le-
gyen! – mondjuk mi.

Az alpolgármester arról is beszélt, hogy járha-
tóvá tették a falu utcáit, egy részük aszfaltréteget
is kapott, járdákat is öntöttek. Ezenkívül gyógy-
szertárat és modern orvosi rendelõt nyitottak, s
a közvilágítást is rendbe tették. Hatástanulmány
készül a falu utcáinak teljes aszfaltozása végett,
új kultúrház építését tervezik, az Érfancsi-
ka–Kokad nemzetközi útnak köszönhetõen pe-
dig közvetlen összeköttetés lesz Csokaly és a
magyarországi Létavértes között – tájékoztatott
Csuka József.

Épül az új óvoda

Az iskolába is benéztem, épp farsangi bált
tartottak az elemistáknak. Nagy zsibongás köze-
pette léptem be az egyik osztályterembe, ahol a
gyerekek elõadták mûsorukat. Késõbb az iskola
megbízott vezetõjét, Erdei Irén tanítónõt kérdez-
tem a tanintézetrõl. Elõkészítõ évfolyamtól kezd-
ve negyedikig egy-egy osztályuk van, kivéve a
II.-at, és két óvodai csoport. „Négyen vagyunk
tanítók, valamint két óvónõ. A gyerekek egy ré-

tapasztalatom nem volt e téren. Tavaly volt két
fellépésünk, március 15-én és karácsonykor.”

A csokalyi református gyülekezet 1724-ben
alakult, van is az egyház tulajdonában egy terítõ,
mely ezt az évszámot viseli. A templom is akko-
riban épült, a torony késõbbi, 1790-ben emel-
ték. A gyülekezeti házat a legutóbbi templomfel-
újításkor építették, holland kapcsolatnak is kö-
szönhetõen, s az imaterem mellett konyha és
egy iroda kapott benne helyet, emeleti részén
pedig öt vendégszoba. Inkább nyáron használ-
ják, mivel nem fûthetõ. „Szerencsénkre a temp-
lomban van fûtés, ez nagy elõrelépés volt” –
jegyzi meg a tiszteletes. Csak délelõtt tartanak is-
tentiszteletet, átlagban 90-100 egyháztag rész-
vételével.

„Amikor mi érkeztünk, mindenki, aki körül-
vesz bennünket, új volt a tisztségben – mondja
Forró Csaba. – Elõdöm, Mátyás Árpád lelkész
nyugdíjba vonult, a felesége volt a kántor,
ugyanabban a hónapban elment a harangozó, s
lecserélõdött a presbitérium fele. Új korszakot
indítottunk a gyülekezet életében.”

Fényes Elek emlékének tisztelete ma is él
Csokalyon, a helybeliek számon tartják, hogy itt
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Csuka József, Székelyhíd alpolgármestere csokalyi
illetõségû
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zsef nagyszerûnek tartja, hogy a csokalyi határt
megmûvelik, s „az 1500-1600 hektáros terület-
bõl 2-3 hektárnál több nem marad parlagon”.

Ha az ember Csokalyon jár, érdemes szót vál-
tania Mateutz Józseffel, aki mintegy 30 áron tu-
lipánt és más virágokat termeszt; a földet 1999-
ben vásárolta egy helyi gazdától. Tavasszal, ami-
kor nyílik a hetvenfajta tulipán, lenyûgözõ lát-
ványt nyújt. A Nagyváradon lakó gazda télidõ-
ben is hetente többször kijön megtekinti a ker-
tet, hiszen figyelni kell arra is, mi történik az el-
ültetett tulipánhagymákkal. Ezeket eleinte Hol-
landiából szerezte be, de ma már õ is termeli,
sõt értékesíti is õket.

Váradról Csokalyra

A Nagyváradról Csokalyra költözött Molnár
József 1998-ban vásárolt meg egy romos kúriát
a falu fõutcáján, és belül teljesen felújította.
Amint megtekintettem a gyönyörûen rendbe
tett szobákat, folyosókat, arra gondoltam, más-
fél évtizede jó döntés volt, hogy Csokalyon vá-
sároljon házat, itt alakítsa ki otthonát.

„Mivel a feleségem az Érmellékrõl származik,
ezt a vidéket választottuk. Mindenképpen ma-
gánházba, és ha lehet, vidékre akartunk költöz-
ni Váradról. Eredetileg Értarcsa körül szerettünk
volna házat venni, egy apróhirdetésben akad-
tunk rá erre a csokalyira. A fiammal voltunk
megnézni, romos volt, de fantáziát láttam ben-
ne, a kertben is. A két váradi lakrészünket elad-
tuk, és megvettük ezt, majd nyolc hónap alatt
felújítottuk. A külsõ tatarozás csak ezután követ-
kezik. Nem volt könnyû a beilleszkedés, de az
egyház sokat segített. Helyt kell állnod ott, aho-
vá az Isten küldött – ez egy bibliai idézet, ehhez
is tartom magam. Mindig találok magamnak
munkát, szeretek kertészkedni, van 265 gyü-
mölcsfám, 17 fajta szõlõm s finom boraim” –
büszkélkedik házigazdám, aki párjával igazi ott-
hont teremtett.

Deák F. József

sze az ötödiket Nagykágyán folytatja, de Szé-
kelyhídra is járnak iskolába csokalyi gyerekek” –
mondja a tanítónõ.

Az iskola udvarának egy részén új óvoda
épül. Még csak az alapokat öntötték le, decem-
berben kezdtek hozzá az építkezéshez, s idén be
is fejezik. A pedagógusok közül csak egy cso-
kalyi lakos, egyikük Diószegrõl, másikuk Kiske-
rekibõl, hárman pedig Székelyhídról ingáznak.
„Összesen 87 gyerek látogatja a tanintézetet,
32-en óvodások – 16 kis, 16 nagy csoport-
ban –, az elõkészítõ osztályban 11 gyerek tanul,
az elsõ osztályban 17, nálam, a harmadikban
11 gyerek van, a negyedikbe 14-en járnak. A
2015/16-os tanév kezdetekor hivatalosan is Fé-
nyes Elek Iskola lesz a neve a csokolyi taninté-
zetnek” – teszi hozzá büszkén beszélgetõtársam.

Agrárélet, tulipánmezõ

Akik ismerik az Érmelléket, jól tudják, a
csokalyi földek a legjobb minõségûek közé tar-
toznak. Vasadi József agrármérnököt, Székely-
híd egykori alpolgármesterét arról kérdezem,
hogyan tud egy agrárvállalkozó gazdaságosan
mûködni.

„Nehéz feladat ma nyereségesen gazdálkod-
ni. Területeim egy részét bérbe adtam, egy 14
hektáros parcellán foglalkozom csak gyümölcs-
termesztéssel: meggy, cseresznye, franciaba-
rack, alma mellett van egy hektár kajsziültetvé-
nyem, továbbá fekete, fehér és piros ribizlim és
málna is. Tevékenységem csak úgy jövedelme-
zõ, ha a gyümölcsöt én értékesítem is. Ki kell
zárni a köztes kereskedõket, mert a viszontela-
dók úgy dolgoznak, hogy többet nyerjenek raj-
ta, mint én, a termelõ. S úgy érdemes mezõgaz-
dasággal foglalkozni, ha a profit egy részét visz-
szaforgatja az ember, enélkül nem látok fejlõ-
dést.”

Csokalyon vannak, akik maguk mûvelik meg
a földjüket – igaz, kevesen –, a legtöbben bérbe
adják mezõgazdasági vállalkozónak. Vasadi Jó-
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faluba. Jó jelnek számít a helyiek számára, hogy
odaköltözése után kiváltott új személyi kártyájá-
ban a parókia címe szerepel állandó lakhelyként.
A lelkész, ha olyan az idõjárás, a gumicsizmát
sem ódzkodik lábára húzni. Meg is jegyezték
már, hogy „a tiszteletes úr olyan, mint mink”.

A lelkészlak nappalijában, miközben aprósüte-
ménnyel kényeztetjük magunk, kávészürcsölge-
tés közben megered a szó: a gyermekkor, az if-
júvá válás, az emlékezés felvillanó képei utat tör-
nek maguknak. Apró szilánkokból összeáll az
egységes forma, egy jól induló életpálya, amire
teljes odaszánással építkezni kötelesség, mert aki
az eke szarvára tette a kezét, az immár nem néz-
het vissza. Bán tiszteletes „ekeszarv-érintése” kö-
zépiskolai éveire tehetõ. Az addig mûszaki beál-
lítottságú fiatalember a felekezeti iskolában olyan
személyekkel találkozott, akik nagy hatással vol-
tak rá. Egyre inkább érlelõdött benne a lelkészi
pálya iránti vágy. Eleinte voltak vívódásai, hogy
képes lesz-e teljes odaszánással szolgálni. Lassan
a kétségeit levetette magáról, és tudott határo-
zott igent mondani.

Szemléletformáló missziósmunka

Bán Alpár fiatal kora ellenére sokat tapasztalt,
különbséget tud tenni a valódi érték és a talmi
csillogás között. Ma már tisztán látja, nincs any-
nyira okunk a mindennapi panaszra, mint aho-
gyan azt saját kis életterünkben gondoljuk. Ke-
resztény hitünk értéke felbecsülhetetlen, akik elõ-
ször hallják az evangéliumot, sokkal világosab-
ban látják mindezt, fogékonyabbak, nyitottak az

Lakhatóvá tették a patkányjárta paplakot, a
visszaigényelt egykori felekezeti iskola épülete,
amely gyülekezeti házként mûködik, talán új ko-
rában sem volt szebb, mint a mostani tatarozás
után, és ravatalozó építésére is futotta. Az 1799-
ben épült istenháza az Érmelléken egyedi formá-
jú tornyával, amelyet 1954-ben emelt a helyi
gyülekezet, egy mindent átfogó nagyjavítás után
küllemében is tiszteletet ébresztõ. A munkálatok
idején volt szerencsém ott járni, rajtam kívül a
gyülekezet tagjai közül többen is csóválták a fejü-
ket a tiszteletes és a presbitérium merészségén:
lesz-e ebbõl valamikor templom? – tevõdött fel a
kérdés. A téglafalig csupaszított templombelsõ
fölött a csillagos ég volt a mennyezet, a bútort, a
padozatot felszedték. És a töretlen hit templomot
épített, a vízen járók merészsége találkozott Isten
szándékával, akinek ígérete nem rövidült meg.
Ma gyöngyszem áll a nagykágyai magaslaton,
ahonnan messzebbre látni csak a lélek képes.

A hû szolga többre bízatott, Bara László egy
nagyobb lélekszámú gyülekezet pásztorlására ka-
pott elhívást. A nagykágyai református egyház-
községben a lelki építkezés folytonossága Bán
Alpár lelkipásztorra testálódott, aki néhány hó-
napja került a közösség élére. A tiszteletes
Székelyudvarhelyen született, harmincadik élet-
évét alig betöltve, tervekkel, életerõvel érkezett a

Nagykágya reformátussága már rég
túljutott a hét szûk esztendõn, Bara László
egyházépítõ papja volt az ottani
közösségnek. Néhány hónapja BÁN ALPÁR
vette át a gyülekezet szolgálatát, vele
beszélgettünk.

Nepáltól Nagykágyáig

Bán Alpár tiszteletes Nyugatra és Keletre is kitekintett már
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örömhírre. Ahhoz, hogy ezek a véleménybás-
tyák tégláról téglára felépüljenek benne, két
missziós út szükségeltetett, két különbözõ civilizá-
cióban: a társadalmilag fejlett Nyugaton, és egy
nyomorban tengõdõ, vallási babonákkal fertõ-
zött ázsiai országban.

Érettségi után, teológiai tanulmányainak meg-
kezdése elõtt a Romániában is mûködõ Európai
Önkéntes Szolgálattal eljutott a németországi
Hoyerswerdába. A negyvenezer lelket számláló
városban többségben vannak a protestánsok, de
a római katolikusság is számottevõ. Az ottani fi-
atalokkal kellett együtt dolgoznia, bibliamagyará-
zással szolgáltak. Német közegben másmilyen az
egyén és a gyülekezet közötti kapcsolat. Míg ná-
lunk – függetlenül attól, hogy ki miként éli meg a
hitét – legtöbben valamilyen felekezetûnek vallják
magukat, addig Németországban csak az tagja az
egyháznak, aki tevõlegesen jelen van a gyüleke-
zet életében. A kívülállók megszólítása nagyon
nehézkes; különbözõ tevékenységek révén, mint

például teniszezés, gitároktatás, kirándulás, zene
próbálják becserkészni a csellengõket.

Teológusként részt vett egy missziológiai kép-
zésen, majd a mesteri dolgozatát is misszio-
lógiából írta Bán Alpár. Ez a képesítés bel- és kül-
földi missziós munkára jogosít fel. 2012-ben le-
hetõsége nyílt öt hónapos nepáli evangelizációs
szolgálatra, az ott évek óta missziós munkát ellá-
tó Szabó Attilával és feleségével, Csilla asszony-
nyal dolgoztak együtt.

1951-ben éledt újra a keresztény misszió a kö-
zel harmincmillió lakosú Nepálban, azelõtt utol-
jára 1779-ben két kapucinus szerzetes próbált
utat törni az evangéliumnak. Bán Alpárék fõha-
diszállása a fõvárosban, Katmanduban volt, on-
nan járták a falvakat naponta. Jobb híján gyalog
közlekedtek a meredek hegyi utakon, nagy luxus
a terepjáró, az autóbuszokról szó szerint csünge-
nek az emberek. A kocsik tetejére is felcihelõd-
nek csomagjaikkal, nem ritka, hogy tömegközle-

Bazársor
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nak. Nagy a szaporulat, viszont kevesen élik meg
a felnõttkort. Az átlagéletkor alacsony. Az ország
lakosságának fele írástudatlan, kilencven százalé-
ka mezõgazdaságból tengõdik, iparról alig lehet
beszélni. Aki járt már Nepálban, az tudja igazán
értékelni az itteni civilizációt – állítja a lelkipász-
tor.

Bán Alpár missziós tevékenysége a khám-
magar népcsoport között zajlott. Belsõ-Ázsiából
eredeztetik magukat, távoli rokonságot feltételez-
nek az õsmagyarokkal. A misszionáriusok
gyógyszerekkel igyekeztek segíteni, esténként
pedig evangelizációs alkalmakra hívták õket. Ne-
pál lakosságának több mint nyolcvan százaléka
hindu vallású, számottevõ még a buddhista és a
szunnita mohamedán hitû közösség. A kereszté-
nyek aránya 2-3 százalék. A térítõk tapasztalatai
szerint nyitottak, és fogadják az örömhírt, hisz
eddigi ismereteikkel ellentétben egy õket is szere-
tõ Istenrõl hallanak. A hindu istenek áldozatot
várnak tõlük, ezzel szemben a keresztény Isten
saját fiát áldozta fel az emberekért. Nagy különb-
ség!

Nagykágya a megmaradás helye

Bán Alpár még egyetemistaként ismerkedett
meg feleségével, Deák Szebeni Imolával. Mivel
az ara Nagyváradon kapott tanári állást, úgy
gondolták, hogy a lelkipásztor a Királyhágómel-
léki Református Egyházkerület valamelyik közeli
egyházközségében vállal szolgálatot. Püspöki
ajánlásra 2013-ban Nagyszalontára került segéd-
lelkésznek. Az ott folytatott sokrétû feladat hasz-
nára vált, véli a tiszteletes. Az igehirdetésben
szerzett tapasztalatot fontosnak tartja, az igei
mondanivaló szemléltetése példázatokkal, törté-
netekkel „fogyaszthatóbbá” teszi az üzenetet. Jé-
zus is többnyire példázatokkal tanított.

A Bán család tavaly õsszel a presbitérium
meghívására érkezett Nagykágyára, s a bemutat-
kozó istentisztelet után a közgyûlés bizalmat sza-
vazott a lelkipásztornak. Elsõdleges feladatának a
gyülekezet tagjainak megismerését tartja, ezért
már elkezdte a családok látogatását. A már meg-
lévõ egyházi tevékenységek, foglalkozások mel-
lett szükségesnek tartja a gyermek-bibliaórák be-
vezetését. A soron következõ nagyberuházás pe-
dig a templom fûtésének megoldása lesz.

Összehasonlítva a székely embert az érmellé-
kivel, a tiszteletes örömmel állapítja meg, hogy
az itteniek nyitottabbak, befogadóbbak. Tíz év
múlva lejáró személyi igazolványát is nagykágyai
lakcímûre tervezi megújítani.

D. Mészáros Elek

kedési eszközökön kecskét, birkát szállítanak. A
tiszteletes elmondása szerint még a fõvárosban
sincs vezetékes ivóvíz, teherautókon ciszternák-
ban szállítják a vizet a lakosságnak. Az utcákra ki
vannak helyezve mosakodó edények, aki mini-
málisan tisztálkodni akar, lelötyköli magát a kétes
színezetû lével. A szent folyón, a Bagmatin ége-
tik el halottaikat, testrészfoszlányok szanaszét. Ez
senkit sem zavar abban, hogy néhány tíz méter-
rel odább mosakodjék a folyó vizében. Az egész-
ségügyi ellátás a padlón van. Szerencsés esetben
kétnapi gyaloglás után már rálelhetünk a legkö-
zelebbi, gyorstalpalót végzett felcserre, aki mini-
mális biológiai ismeretekkel rendelkezik, és talán
még írni-olvasni is tud. Gyakori a hasmenés és a
malária. A hasmenéseseknek tiltják a folyadék-
bevitelt, így az elhibázott kezelés miatt gyakran
kiszáradnak a betegek, és többnyire meg is hal-

Húskimérés
Nepálban 
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Az, hogy Csernák Béla lelkipásztor lett, sa-
ját bevallása szerint családi örökség, hiszen
nagyapja nyomdokait követte. Szülõvárosá-
ban töltötte gyermek- és ifjú éveit, ott járt is-
kolába, és ott is érettségizett 1970-ben. Nagy-
városi gyermek létére megismerkedhetett a
kisvárosi életformával is, mivel a nyári vakáci-
ókat gyakran belényesi keresztszüleinél töltöt-
te. A Lakatos utcai gyerek ott találkozott elõ-
ször román közösséggel, ott tudatosult benne,
hogy többnemzetiségû országban élünk. Fel-
sõfokú tanulmányait Kolozsváron végezte,
1974-ben diplomázott. A lelkészi hivatás gya-
korlását Nagykárolyban kezdte, és nagy ívet
bejárva, kelettõl nyugatig, ahogyan õ mondja:
„fel-feldobott kõhöz hasonlóan, tíz szolgálati
hely után érkeztem Biharra, ahol negyedszá-
zada látom el a lelkészi szolgálatot”.

Várad szomszédságában, Biharon otthon
érzi magát. Olyannyira, hogy bár többször is
kapott meghívást a megyeszékhelyre, nem kí-
vánt élni a lehetõséggel. Azt viszont szereti,
hogy közel a város, hiszen idekötik ifjúkori él-
ményei, másrészt ott él édesanyja, aki a 95.
évében van. A lelkipásztor három gyermeket
nevelt, a két nagyobbik fiú a felesége elsõ há-
zasságából származik, és földrajz, illetve infor-
matika szakon szereztek egyetemi diplomát.
Közös gyerekük „átvette a stafétabotot”, je-
lenleg harmadéves teológus Debrecenben. Fe-
lesége háztartásbeli, de egyben hûséges mun-
katársa is. Így élhettek alapelvük, meggyõzõ-
désük szerint, hiszen mindketten azt vallják:
„A parókia az a biztos sziget, melyen nincs
zár, soha ne legyen kirekesztõ, a mindenkor
érkezõ vándornak biztos otthont adjon.”

– Úgy tudom, Biharon a református val-
lást gyakorolják a legtöbben. Hány híve van
az egyházközségnek? Közülük hányan egy-
háztámogatók?

– Kerek számokban beszélve azt mondha-
tom, hogy a község 3000 lakosa közül kb.

1600 lélek a református, 450 a katolikus,
nagyjából ugyanennyi a baptista, a többi pedig
a görögkeleti hitet vallja. A községben három
templom van: református, római katolikus és
ortodox. Van két imaház is, szombatista és
baptista, valamint a görög katolikus egyház-
nak egy telke, de ezen nincs építmény. Érde-
kes a község temetõinek helyzete, hiszen az
egyik helyen van református, római katolikus,
ortodox és görög katolikus egyben a zsidó te-
metõvel, aztán egészen más irányban van kü-
lön unitárius temetõ, és van községi temetõ is.
A református egyházfenntartók száma 900
fõre tehetõ. A látható tetemes különbség ab-
ból adódik, hogy igen sokan itt vannak nyil-
vántartva, de nem itt élnek, hanem külföldön
vagy az anyaországban. Emiatt nagyon sok az
üres ház a községben. Épült viszont egy új ne-
gyed, s az ott lakó családok majdnem fele ma-
gyar. Innen is várom a reformátusok bejelent-
kezését, ami már elkezdõdött.

– Járnak a hívek rendszeresen istentiszte-
letre?

– Istentiszteleteink vasárnap délelõtt és dél-
után vannak, valamint a bûnbánati alkalmak-
kor egész héten. Ezenkívül minden januárban
megtartjuk az imahetet. Helyi sajátosság,
hogy 1996-tól van iskolai kapcsolatunk, ami
azt jelenti, hogy hétfõn reggel tanítás elõtt egy
rövid, félórás áhítatot tartunk. Eleinte ez a
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Biztos sziget a parókia
Negyedszázada a Bihari Református
Egyházközség lelkipásztora CSERNÁK
BÉLA. Nagyváradon született 1951. január
22-én, s e nap 1989 óta duplán jeles
számára, mivel a magyar kultúra napját is
ekkor ünnepeljük.

A bihari református
istenháza 
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templomban történt, de az új iskola távolabb
épülvén az istenházától, én megyek hozzájuk.

– Ha már a fiatalság került szóba, meg-
kérdezem, hogy az említetten kívül mivel le-
het templomjárásra ösztönözni õket?

– A fiatalok külön nem jelennek meg az
egyházi életben. A konfirmáció egyházi törvé-
nyeink szerint kétévi elõkészületet igényel, ezt
be is tartják. A vallástanárnõ kihasználja az if-
júsági együttléteket, a környezõ településeken
rendezett alkalmakon is ott vannak ifjaink.
Nyaranként megtartjuk a vakációs bibliahetet
egész délelõttös elfoglaltsággal. Ezen szép
számban részt vesznek, az ellátásukról is gon-
doskodunk. Március 15-ét és október 6-át ha-
gyományosan ökumenikusan megünnepeljük.
Mivel a mi templomunk a nagyobb, ott tartjuk
meg, de mindig jelen van a katolikus tisztelen-
dõ úr is. Az igei liturgiát õ végzi, én pedig
imádkozom. Jó lélekkel mondhatom, hogy
nagyszerû a kapcsolatunk a katolikus egyház-
zal. Együtt gyûjtünk adományokat, és megtisz-
teljük a katolikus ünnepeket. Az iskolával is
példaértékû a kapcsolatunk, a megemlékezõ
ünnepségeket úgy szervezzük meg, hogy jelen
lehessenek az iskolások is. Örülök, hogy nagy-
pénteken és áldozócsütörtökön a tanárok el-
hozzák a diákokat a templomba. Így a diákok
testközelbõl érezhetik, hogy van munkaköte-
lesség – esetükben a tanulás –, és van a lel-
künk számára kötelezõ ünnep.

– Negyedszázad alatt bizonyára sok
tervét sikerült megvalósítania. Kérem, be-
széljen a legjelentõsebbekrõl!

– Örömmel mondhatom, hogy felújítottuk a
templomot, új parókiát és gyülekezeti termet
építettünk, hogy a közösségnek legyen hol
összejönnie. Eleinte nagyon sok segítséget
kaptunk holland testvérgyülekezetünktõl, fõ-
leg bútorzat és technikai felszerelés formájá-
ban, és õk vásárolták meg az orgona felújítá-
sához szükséges 196 sípot is. Ezzel elértük
azt, hogy a mûemlék értékû orgonánk újra
szolgálhassa az istentiszteleteket. A helyi ta-
nács évente a költségvetésébõl támogatja a
község egyházait. Nem pályáztunk, nem na-
gyon folyamodtunk kérelmekkel, mivel az
észak-erdélyi autópálya építése kapcsán kisa-
játítottak tõlünk egy területet, melynek ellen-
értékébõl ki tudtuk fizetni elkezdett beruházá-
sainkat. Visszakaptunk négy épületet, három
felekezeti iskola volt, egy pedig a hajdani pa-
rókia. Az egyik iskolaépületet svájci támoga-
tással teljesen felújítottuk, bevezettük a gázt és
vizet. Ez most óvodaként mûködik. Ezenkívül
partnerek vagyunk az after school (napközis
oktatás) programban, mely településünkön si-
keresen mûködik. A templomkertben felállí-
tottuk a turulmadaras emlékmûvet – ez lett a
falu történetében a harmadik, mivel az elõzõ
kettõ az idõk folyamán eltûnt. Az elsõ, a mil-
lenniumi emlékmû obeliszkjének darabjait na-
gyon nagy távolságokból sikerült összegyûjte-
nünk, következik majd az összeállításuk, de ez
sajnos egyelõre még várat magára. A temetõ-
kertben Gáspár András honvéd tábornok
hamvait új helyre költöztettük, a síremléken
1999-ben dr. Habsburg Ottó fia, György és
felesége, Eilika is elhelyezte a kegyelet virága-
it. Látogatásuk nagy kitüntetés volt a bihari
közösség számára. Ezek az úgymond látható
megvalósítások, de nekünk lelkipásztoroknak
az a fõ feladatunk, hogy a lelkeket tápláljuk,
bennük plántáljunk el értékes dolgokat. Talán
ennek is vannak látható jelei. Ide sorolnám ki-
adványainkat, a Bihari Hírmondót, a
Határmenti Krónikát, a Református Hír-
adót, képeslapjainkat, melyekkel látható jele-
ket hagyunk a végigjárt úton. Évenként körze-
ti presbiteri konferenciákat rendeztünk tekin-
télyes terület felölelésével.

– Bizonyára Önnek is van kedvenc igever-
se. Kérem, búcsúzóul ossza meg az olvasók-
kal!

– „Vessed az Úrra a te terhedet, Õ gondot
visel rólad.” (Zsolt 55.23)

Szõke Ferenc
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A fõként uniós alapokból megépített köz-
pontot Kiss Károly megbízott vezetõ mutat-
ta be, aki egyben a nagyváradi Caritas ügyve-
zetõ igazgatója is. Elmondta, hogy egyszerre
több síkon tevékenykednek. Az idõsotthon
részlegen nyolc kétágyas szoba van, ezek már
teljes egészében benépesültek. A tizenhat lakó
folyamatosan benn tartózkodik, állandó fel-
ügyeletet és orvosi ellátást kap. Mindegyik
szobához külön fürdõszoba tartozik, és mind-
egyikben van televízió kábeles mûsorszolgálta-
tóra állítva. A szobában minden szükséges be-
rendezés megtalálható, de a bennlakók bevi-
hetik kedvenc tárgyaikat, fényképeiket, terítõ-
iket vagy bármit, amihez nagyon ragaszkod-
nak. A berendezés is nagyjából saját ízlésükre
van bízva, nincsenek e tekintetben kötelezõ
elõírások. Éppen ezért mindegyik szobának
más a hangulata, valamennyire tükrözi a ben-
ne lakók egyéniségét, õk pedig otthon érzik
ott magukat.

A tágas ebédlõ egyszerre mindenkit be tud
fogadni, az étkezésen túl társalgóként is szol-
gál. Emellett van egy szépen berendezett nap-
pali nagyképernyõs tévével, társasjátékokkal,
rádióval. Itt mindig nagy társasági élet folyik. A
bennlakók gyakorolhatják vallásukat is, mivel
az egyik helyiséget erre a célra rendezték be.

A margittai idõsotthon lakói láthatóan jó-
kedvûek, megszerették új otthonukat, és új ba-
rátokra találtak. Meghitt, családias körülmé-

nyek között élnek, szeretnek ott lenni, megbe-
szélni közös dolgaikat.

Sok szépkorú fenntartással fogadja a gon-
dolatot, hogy idõsek otthonába kerül. Úgy hi-
szi, az egyedüli biztonságos menhely csakis a
család lehet. Pedig nem így van. A mai roha-
nó világban ugyanis gyermekeik, unokáik a
saját megélhetésükkel vannak elfoglalva, talán
sem kellõ idejük, sem kellõ türelmük nincs az
idõsekre. Az otthonban viszont mindegyik la-
kó „idõmilliomos”, így rengeteg idejük van be-
szélgetni és fõleg meghallgatni egymást. A
családtagok pedig akkor mehetnek látogatni,
amikor idejük van, és akkor csak velük foglal-
kozhatnak.

Természetesen a bennlakók, ha egészségi
állapotuk engedi, bármikor kimehetnek láto-
gatóba vagy sétálni, a személyzet által kiállított
igazolással. Az ellátás teljes költsége jövede-
lemfüggõ, és 0–1500 lej között mozog, az át-
lag 1200 lej. Akinek nincs jövedelme vagy be-
vétellel rendelkezõ hozzátartozója, azt ingyen
ellátják.

A nyugdíjasközpont másik szolgáltatása a
nappali klub, oda azokat az idõseket várják,
akik különben családban élnek, de szívesen
töltik idejük egy részét hozzájuk hasonló korú-
akkal, érdeklõdési körûekkel. Ez jelenleg he-
tente két alkalommal vehetõ igénybe, szerdán
és vasárnap délután 3 órától késõ estig. Kü-
lönbözõ foglalkozásokat – társasjáték, kézmû-
vesség, nótaparti, filmnézés – szerveznek a lá-
togatók számára, vagy közösen felkészülnek
lelkileg egy-egy nagyobb ünnepre. Természe-
tesen õk saját maguk is szervezhetnek tetszés
szerinti programokat. Van egy tornaterem is,
ahol gyakorolható a testmozgást, sõt egy szer-
zõdés révén gyógytornász szolgáltatása is in-

Otthon a szépkorúaknak
Tavaly Szent Antal napján adták át
Margittán a Szent Antal Idõsek Központját.
Azóta az épület élettel telt meg, teszi
a dolgát, szolgálja a szépkorú embereket.

|közélet 
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gyen vehetõ igénybe. Mindenkit szívesen lát-
nak a találkozókon, egyelõre 8-10 fõs a töb-
bé-kevésbé állandó társaság. Kiss Károly el-
mondta, hogy szeretnék ezt a szolgáltatást
mindennaposra bõvíteni és a létszámot növel-
ni. Arra buzdítja az idõseket, próbálják ki a kö-
zös együttlétet; aki már megtapasztalta, csak
jókat mond róla. Mindössze egy szerzõdést
kell aláírni, de a találkozók ingyenesek. A há-
zigazdák viszont nassolnivalóval és teával kí-
nálják a résztvevõket. Érdemes kipróbálni!

A harmadik szolgáltatás a házi beteggondo-
zás. Azok számára jött létre, akik otthonukban
szorulnak gondozásra, például egy mûtét
után. A kezelést javasolhatja a kórházi kezelõ-
orvos, illetve a háziorvos. Megvan hozzá a
szakképesített személyzet, s a családtagokat is
beavatják a kezelés fortélyaiba. Ha nem elég
napi egy látogatás, többször is elmennek a be-
teghez. Három hónapig az egészségbiztosítási
pénztár állja az ápolás költségét, csak ezen túl
kell fizetni érte. Az esetek nagy többségében
erre nem kerül sor, mert a beteg három hó-
nap alatt felépül, vagy a családtagjai is el tud-
ják látni.

A negyedik szolgáltatás a szociális konyha,
itt a város két öregotthonában élõkön kívül
másoknak is fõznek olcsó, ízletes ebédet. Az
étel elfogyasztható helyben, de el is vihetõ.
Kérésre a mozgásukban korlátozottaknak ház-

hoz szállítják. A konyha nem mûködik teljes
kapacitással, mivel nincs rá igény. Egy bõsé-
ges ebéd legtöbb 8 lejbe kerül, az ár szintén az
igénylõ jövedelmétõl függ. A jövedelem nél-
kül, szociális segélybõl élõk ingyen étkezhet-
nek.

Az intézménynek 22 alkalmazottja van,
egészségügyi asszisztensek, gondozónõk, fel-
sõfokú végzettségû szociális asszisztensek,
szociális munkások, szakácsok és kisegítõ sze-
mélyzet. Szükségük lenne még felsõfokú vég-
zettségû szociális asszisztensekre. Jövõ õsztõl
szolgáltatásaikat szeretnék bõvíteni napközi
oktatási (after school) programmal is 14–18
óra között. A rászoruló, illetve a tanulási ne-
hézségekkel küzdõ gyermekeket vennék gon-
dozásukba. Tanítónõ és szociális munkás fog
foglalkozni a gyerekekkel, és ebédet is kap-
nak. Az ellátás ingyenes lesz, és a tanítók ja-

vaslata alapján állítják össze a csoportot. Idén
nyáron újrafestik az intézményt a fehér szín
helyett vidámabb, otthonosabb árnyalatokra,
és minden helyiséget akadálymentesítenek.

Az intézmény mûködtetõje a katolikus
Caritas, költségvetési szempontból pedig há-
rom lábon áll. A Caritas, a helyi tanács és a
szolgáltatásokért fizetõk közösen fedezik a ki-
adásokat. Az önkormányzat a szociális kony-
ha költségeit vállalta magára. Ezenkívül támo-
gatóiktól tárgyi segítséget – kötszer, gyógy-
szer, élelmiszer, pelenka stb. – is kapnak. Ese-
tenként megengedik, hogy nagytermükben
kulturális rendezvények kapjanak helyet – pél-
dául a Papp Attila körzeti szavalóverseny –,
fõleg amióta a margittai mûvelõdési ház felújí-
tás alatt áll. Farsangkor hagyományosan bulit
rendeznek az idõseknek, ilyenkor mindig
nagyszerû a hangulat. Idén 80 résztvevõje volt
a mulatságnak. Énekeltek, mulattak, táncol-
tak, ahogy az illik.

Szõke Ferenc

Otthonosan érzik
magukat

a bennlakók

Kiss Károly
a farsangi bulin

Lehet edzeni is
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|portré

Az ötödik ikszen már túlevickélt Kovács Zol-
tán, változatos életpályát futott be eddig. A ne-
gyedszázada már Ady Endre nevét viselõ nagy-
váradi középiskolában érettségizett, elsõ mun-
kahelye szülõvárosához, Érmihályfalvához kö-
tötte, ahol fémforgácsolóként kereste a min-
dennapit. A helyi állami gazdaság szõlészete
szakmai továbblépést jelentett, könyvelési fel-
adatokkal bízták meg. Megragadva az adódó
lehetõséget, könyvelõi képesítést szerzett, de
közben a traktorvezetésre jogosító papirost is
magáénak tudhatta. Úgy gondolta, ennyiféle
képesítéssel már boldogulni fog az életben. A
forradalmi változások, az állami gazdaság fel-
számolása újabb kihívások elé állították, s egy
váltókezelõi kurzus elvégzése után a vasúthoz
igazolt. Közben kisebb cégeknek könyvelt,
majd saját irodát nyitott, a helyi fogyasztási
szövetkezet is alkalmazta könyvelõként, míg-
nem négy évvel ezelõtt saját kereskedelmi cé-
get indított társtulajdonosként. A CBA jó már-
kanév üzletüknek, ennek ellenére mindennap
meg kell küzdeniük a profitszerzésért, s ezt

csak hozzáértõ alkalmazottakkal, vásárlóorien-
tált szemlélettel lehet elérni – vallja.

Kovács Zoltán eddigi életét, ha csak ennyi-
rõl szólna, szokványosnak mondhatnánk, hisz
a rendszerváltozás óta sokan sokféleképpen
próbálták megtalálni szerencséjüket. Beszélge-
tõtársam ennél sokkal teljesebb életet él, az el-
anyagiasodott világban keresi és meg is látja a
szépet, sõt teremti is. A szépet, ami nem a bu-
gyellárist, hanem a lelket gazdagítja, örömet
szerez másoknak is. Ehhez nem elég a szán-
dék, istenadta tehetség is szükséges, ami elõl
próbálhat elmenekülni az ember a hétközna-
pok nyûgei közepette, de véglegesen szaba-
dulni tõle nem tud. Már gyermekkorában ki-
tûnt rajzkészsége, és szerencséjére alkalma
nyílt a nagybányai szabad iskola egyik volt nö-
vendékétõl tanulni.

Múltat õriz,
a jövõnek alkot

Minden perce pontosan be van táblázva.
Nem jelent ez feltétlenül erõltetett tempót,
hanem elõre eltervezett idõbeosztást.
Kora délelõtt ér rá KOVÁCS ZOLTÁN egy kis
beszélgetésre. Fertályóra múlva kezdõdik
az árufeltöltés az érmihályfalvi CBA
élelmiszerüzletben, amelynek
társtulajdonosa.

A hagyományõrzõ
íjászok Kartal

nemzetségének
tagjaként

Rajzkészsége már kiskorában
megmutatkozott 

A pasztell-
és az õszi színek
a kedvencei 

Kovács Zoltán civilben
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Az érmihályfalvi Fekete Károly maga köré
gyûjtötte a gyerekeket, szénrudat adott a ke-
zükbe, kartonlapot tett eléjük, és magyarázott.
Ha félresikerült egy vonal, vagy leheletnyit fi-
nomítani kellett, a kenyérbél volt a legjobb
korrektor. A tehetségét Párizsban, Rómában,
Firenzében csiszoló, az 1956-os magyarorszá-
gi események kapcsán több év börtönre ítélt
Fekete Károlynál való „inaskodása” középis-
kolai tanulmányai miatt abbamaradt.

Nagyváradon töltött évei alatt hátrébb szo-
rult a ceruza és az ecset, s Kovács Zoltán a fo-
tózás felé kezdett kacsingatni. Jó sok év telt el,
amíg sikerült egy szovjet gyártmányú Szmena

fényképezõgépet vásárolnia. Nyakába vette a
világot, járta az Érmellék tájait, havonta több
tekercs filmet elhasznált. Volt egy strapabíró,
Ukrajna márkájú kerékpárja, a megörökítendõ
téma után még a Király-hágóig is elkarikázott
rajta. 2010-tõl tagja a helyi Marcsó József
Képzõmûvészeti Körnek, amely különbözõ
mûvészeti ágak mûvelõit tömöríti. Mivel akko-
riban még nem volt profi fényképezõgépe, is-
mét ecsetet ragadott, s vászonra vitte, amit lá-
tott, érzett; színek és formák váltak önkifejezé-
sének eszközeivé. A kör alkotóinak munkáiból
több kiállítást is szerveztek, Magyarországon is
bemutatkoztak. Mûvészi fejlõdésükre nagy ha-
tást gyakorol az évente megrendezett helyi al-
kotótábor, melynek irányítója, mentora Patai
István anyaországi festõmûvész.

Kovács Zoltán leggyakrabban temperával
dolgozik, az õszi színeket kedveli. Ragaszko-
dása a pasztell színvilághoz nem köthetõ élet-
korához, már fiatalon is ódzkodott az erõs, ri-
kító színektõl. Amikor az érmelléki tájat festi
vagy portrék ráncaiba réved, mindig érzelme-
ket, lelkiállapotot igyekszik megragadni, kife-
jezni. Alkotói énjét továbbra is a „bigámia” jel-
lemzi, hisz idõközben az Érmellék 2009 Fotó-
klub tagja is lett. A hét aktív tagot számláló fo-
tós csoportban szakmailag – mint mondja –
Bíró Károly volt rá leginkább hatással. Rajta
kívül a magyarországi Fûz Lászlótól leste el a
technikai fogásokat.

A mûvészeti ágakban való barangolása mel-
lett újabban a hagyományõrzés is élete részé-
vé vált. Hét évvel ezelõtt látott egy íjászbemu-
tatót, s magával ragadta a látvány. Azóta a
Pusztai Farkasok Kartal nemzetségének tagja.
Mivel a hagyományõrzõ íjászat drága sport, a
ruházatukat, bizonyos kellékeket igyekeznek
maguk elkészíteni, egymástól tanulva. Az íjat
és a nyílveszõket viszont meg kell vásárolniuk,
hisz a korhû fegyver elkészítése nagy tudást,
precizitást igényel. Nyaranta számtalan felké-
rést kapnak történelmi ismertetõvel egybekö-
tött íjászbemutatók megtartására. A legna-
gyobb felsereglés az Ópusztaszeren évente
megrendezett Nyílzápor rendezvény, ott a
Kárpát-medence minden szegletébõl össze-
gyûlnek az íjász hagyományõrzõk.

Kovács további tervei között a vésõ kézbe-
vétele szerepel, a sík után a térben megjelenõ,
tapintható formák, idomok is izgatják. Van ki-
tõl tanulnia a fafaragást, hisz amint az akác
sarjad a homokon, Érmihályfalván úgy szület-
nek a költõk, festõk, szobrászok, üvegfestõk,
fafaragók. Homokszemeken Apollón lépdel…

D. Mészáros Elek

Alkotáselemzés
a fotóköri társakkal

portré|

Portré és tájkép egyaránt van
munkái között

2015. március|Biharország|23



|a régi Várad 

Vágó László (1875–1933) a nagyváradi kö-
zépiskola elvégzése után a budapesti Felsõ Épí-
tõ-ipariskolában építõmesteri diplomát szerzett
1893-ban. Kezdetben Alpár Ignác irodájában
dolgozott. 1899-ben a Gellért-hegy, illetve az
Erzsébet híd budai hídfõjének rendezési tervéért
megkapta a Magyar Mérnök és Építész Egylet
aranyérmét. Abban az idõben ez pótolta a mû-
építészi diplomát, és komoly szakmai elismerést
jelentett.

Ezután hosszabb külföldi utat tett, majd
1902-ben öccsével, Józseffel közös irodát nyi-
tott Budapesten. A testvérpár közös alkotásain
Vágó Lászlónak inkább a házakon megjelenõ dí-
szítéseket, sgraffitókat, üvegfestményeket,
ólomüveg ablakokat, szobrászati díszeket tulaj-
donítják, míg a mûegyetemet végzett Józsefnek
a koncepciót. Közös mûvük a budapesti Nemze-
ti Szalon (1906), a Gutenberg-ház (1906), a
Feld-féle Városligeti Színkör (1908), az Árkád-
bazár (1908), Debrecenben az Alföldi Takarék-
pénztár székháza (1911).

A testvérek útjai 1911-tõl szétváltak. Vágó
László bérházakat, villákat, de fõleg színházakat
tervezett (bérházak Budapesten az Attila úton
1911–14 között, a miskolci Nemzeti Színház,
Budapesten a Vígszínház és a Parisiana mulató
átépítése 1911-tõl). Említést érdemelnek az I. vi-
lágháború utáni budapesti városrendezési tervei
is. Úgyszintén egyedül tervezte a nagyváradi
Szent László téri hídtól a városháza felé vezetõ
díszes mûkõ oszlopos korlátot, ez 1911-re ké-
szült el.

Az 1920-as évek végén Faragó Ferenccel
megtervezte a budapesti Dohány utcai zsinagó-
ga kultúrházát, a temetõudvart és a hõsök temp-
lomát. Vágó László 1928-tól a CIAM-csoport
(Modern Építészet Nemzetközi Kongresszusa)
tagja lett.

A Vágó fivérek Nagyvárad számára tervezett
közös alkotásai: a Vágó-ház (1905), a Kapuci-
nus (ma Traian Moºoiu) utca 14. szám; a Brei-
der-ház (1909) – lebontották, a Kossuth (ma

Március 30-án 140 éve lesz annak, hogy
megszületett Nagyváradon VÁGÓ LÁSZLÓ
építész, a magyarországi szecessziós
építészet kiemelkedõ alakja, aki öccsével,
Vágó Józseffel közösen számos jelentõs
épületet tervezett szülõvárosában
és az országban is.

Egy váradi építész
születési évfordulója

A jó ideje üresen
álló és egyre romló
Vágó-ház
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A Moskovits-palota sarki traktusa egy korabeli képes-
lapon



Sokkal jobb sors jutott a Szent László térre
nézõ Moskovits-palotának. Hosszú ideig ez is
igen elhanyagolt állapotban volt, de homlokza-
tát mára példásan felújították, és jelenleg a
manzárdosításán dolgoznak, de úgy, hogy az
ne érintse a háromemeletes ingatlan homlok-
zatait. A XX. század hajnalán ezen a sarkon
még a kis földszintes Nikolits-féle ház szerény-
kedett, mellette pedig az emeletes Diamandi-
ház volt. Idõvel mindkettõt megvásárolta a
Moskovits család. 1910 tavaszán lebontották a
kis sarki házat, és megkezdték Moskovits Adolf
és fia bérpalotájának építését; a korabeli sajtó
szerint ez „Nagyvárad egyik legpazarabb, leg-
tetszetõsebb épülete lesz”. Vágó László és Jó-
zsef terve alapján az Incze Lajos és Fiai cég
emelte a falakat. Még ugyanebben az évben el-
készültek a háromtengelynyi sarki résszel, az
egyik mellékelt korabeli képeslap ezt mutatja.
A következõ évben lebontották a Diamandi-
házat is, hogy helyébe felépítsék a palota má-
sik, a sarki traktusnál nagyobb részét is. Ezt az
állapotot ábrázolja a másik korabeli képeslap.
A palota fõhomlokzata hasonlatosságot mutat
a Vágó testvérek korábban Budapesten felépí-
tett Gutenberg-házával. Külsõleg puritán egy-
szerûségével leginkább az osztrák szecesszió
hazai válfajával rokon. Figyelemre méltók a
koronázópárkány alatti felületet díszítõ,
sgraffitoszerû allegorikus munkajelenetek; eze-
ket szépen restaurálták, pótolták a lehullott va-
kolatrészeket.

Az építész páros harmadik közös alkotása a
Darvas–La Roche-ház. Stílusát tekintve a bécsi
szecessziónak az Otto Wagner alkotásait köve-
tõ irányzatával mutat rokonságot. Valamikor
1910–1911-ben építették a Körös-partra is ki-
tekintõ, aszimmetrikus telekre, Sztarill Ferenc
irányításával. A tervezõknek az L alakú elren-
dezéssel, kis díszudvar közrezárásával sikerült a
lehetõ leghatékonyabban beépíteniük a terüle-
tet. Az épület déli oldalán erkélyek, függõfolyo-
sók, lépcsõzetes teraszok néznek a Körös-par-
ti sétány felé, miközben a ház aszimmetrikus
fõhomlokzata a Rimanóczy utca hangulatos
színfoltjaként vonja magára a figyelmet. Még
úgy is, hogy napjainkra igen elhanyagolt álla-
potba került a váradi szecessziós építészetnek
ez a kimagasló alkotása, amely, akárcsak a
Moskovits-palota, a város mûemlékké nyilvání-
tott épületeinek egyike. A város meg akarja vá-
sárolni, hogy külsõ és belsõ felújítás után sze-
cessziós építészeti múzeumként hasznosítsa. A
helyi tanács várhatóan a márciusi ülésen veszi
napirendre a tervezetet.

Péter I. Zoltán

Independenþei) utca 7. szám volt; a Moskovits-
palota (1911), ez a Szent László (ma Unirii) tér
és a Zöldfa (ma Vasile Alecsandri) utca sarkán
áll; a Darvas–La Roche-ház (1912), a Rima-
nóczy (ma I. Vulcan) utca 11. szám.

A Kapucinus utcai házat családi ingatlannak
tervezte az építész testvérpár. Amint a ház
orommezejében latin betûkkel olvasható, az
épületet 1905-ben emelték. Értékes elemei vol-
tak a színes ólomüveg ablakok, amelyek 2000-
re eltûntek, de ekkor már néhány éve lakatlan
volt az 1989 elõtt óvodának használt épület is.
Késõbb a bejárati rész stilizált madáralakokkal
díszített kovácsoltvas kerítésének és ajtajának is
lába kelt, utólag stílusidegen, minden mûvészi
értéket nélkülözõ kerítéssel próbálták pótolni.

A rendszerváltás után többször is gazdát cse-
rélt házat 2008-ra külsõleg felújították, de saj-
nos nem vették figyelembe a tervezõk eredeti el-
képzelését, több helyen is egyszerûsítettek, pél-
dául a homlokzat tengelyében a legömbölyített
formájú „bow-window”-szerû építmény alsó,
szegmensívelésû részét legömbölyítették, ami
teljesen idegen a tervezõpáros elképzelésétõl.
Az emeleti ablakok sávos, illetve hullámvonalú
keretezéseit is megszüntették. A földszinti abla-
kokat függõlegesen övezõ, pilaszterszerû részek
eredetileg sávozottak volt, mára ezeket is lesimí-
tották. Egy kis odafigyeléssel, nagyobb igényes-
séggel hiteles felújítást is lehetett volna végezni,
ráadásul ugyanennyi pénzbõl. Az épület azóta is
üresen áll, az ablakaiban hatalmas betûkkel hir-
detik, hogy kiadó, de úgy látszik, nem akad bér-
lõje, márpedig ha egy házban senki sem lakik,
annak állaga egyre csak romlik.

a régi Várad|

A Moskovits-palota
a teljes
homlokzatával
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A Darvas–
La Roche-ház
fõhomlokzata
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– Milyen gyermek volt Batár Zsolt, a közép-
iskola után mi határozta meg a pályaválasztá-
sát?

– Édesanyám magyar–történelem szakos ta-
nár volt, ez irányított a humán tárgyak felé.
Emellett gyerekkoromban népmûvelési felügye-
lõként dolgozott Miskolcon, édesapámmal
együtt rendszeresen tartottak ismeretterjesztõ
elõadásokat. Helytörténeti szakkört is vezetett,
édesapám több egyetemi matematika tanköny-
vet írt. Ebbõl egyenesen következett az életutam
a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem
bölcsészettudományi karára.

– Középiskolai történelemtanári és népmû-
velési diplomával szép pályát futott be…

– Huszonöt évesen Miskolc város mûvészeti
fõelõadójaként kezdtem dolgozni, megtanultam az irányítást. 28 éves koromtól Berettyóújfalu-

ban a Járási Mûvelõdési Központ igazgatójaként
megtanultam a népmûvelõ szakma csínját-bín-
ját, majd ezeket kamatoztatva Veszprémben és
Szekszárdon dolgoztam vezetõ beosztásban.
Negyven éven át óraadó tanárként tanítottam
történelmet, idegenvezetési és közmûvelõdési
tárgyakat. A berettyóújfalui Arany János Gim-
náziumban kezdtem, majd Veszprémben folytat-
tam a gimnáziumban és az egyetemen. A Buda-
pesten, a várban mûködõ Magyar Kultúra Ala-
pítvány határon túli magyarok mûvelõdését se-
gítõ szakreferenseként mentem nyugdíjba. Írtam
nyolc könyvet és mintegy 400 ismeretterjesztõ
cikket folyóiratokba, hetilapokba, napilapokba,
tartottam ezer körüli elõadást történelmi, utazá-
si, életviteli témákban.

BATÁR ZSOLT, a mûvelõdési ház egykori
vezetõje közel negyven év után tért vissza
fiatalkori sikereinek színhelyére.
Az apropót az adta, hogy régi vágyuk
teljesült a berettyóújfaluiaknak, megújult
a Nadányi Zoltán Mûvelõdési Központ kívül
és belül is. Az esemény újra az érdeklõdés
fókuszába állította a közmûvelõdést 2014
végén. Kiállítással és fórummal
emlékeztek az elmúlt évtizedekre.

Három esztendeig
„népmûvelt” Biharban

Batár Zsolt berettyóújfalui megbízatása alatt
változatos volt a közmûvelõdési élet. 1975 nyarán
még megyei kiskertkiállítást is nyitottak

Szavalóverseny
nyerteseit díjazza
ezen az 1976.
februári felvételen
Zsákán
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– Hogyan került a berettyóújfalui mûvelõ-
dési központ élére?

– Igazi vágyam már gyerekkorom óta az volt,
hogy az elsõ vonalban, egy mûvelõdési házban
„népmûveljek”. Mivel a feleségem Komádiba
való volt, és Hajdú-Bihar megyében mindenhol
a Kossuth Lajos Tudományegyetemen végzett
ismerõs népmûvelõk dolgoztak, megpályáztam
a berettyóújfalui mûvelõdési központ igazgatói
állását. Az is vonzott, hogy bár a közmûvelõdés
csak nyomokban volt megtalálható Berettyóúj-
faluban, a megye kulturális tevékenységét még-
is az országban az elsõ három között tartották
számon, és az újfalui járás intézményeinek ösz-
szesített mutatói a megyén belül az utolsók vol-
tak ugyan, de az országos átlagot így is elérték.
Miután elnyertem a posztot, csodámra jártak,
mert minden idõk legfiatalabb járási mûvelõdési
központi igazgatója lettem az egész országban,
ugyanis még nem töltöttem be a huszonnyolca-
dik életévemet. A másik „csodám” az volt, hogy
míg a megye összes járási (derecskei, püspökla-

dányi, debreceni), városi (hajdúszoboszlói, haj-
dúhadházi, hajdúdorogi, hajdúböszörményi, bal-
mazújvárosi) mûvelõdési központjának vezetõje,
sõt a megyeiek is osztályvezetõvel bezárólag, de
még a nagyobb községi mûvelõdési házak igaz-
gatói is kivétel nélkül az akkor egyetlen párt, a
Magyar Szocialista Munkáspárt tagjai voltak, én
nem!

– Milyen tevékenységére emlékszik vissza
szívesen Berettyóújfaluban és a járásban?

– Itt-tartózkodásom pár éve alatt a járás és kü-
lönösen a székhelye, Berettyóújfalu az összes
megyei mutatóban az elsõ lett, de lehet, hogy az
országban is. Nagyszerû partnerekre találtam a
munkatársaimban, az iskolákban, az üzemek-
ben, a kórházban, az ipari és a mezõgazdasági
szövetkezetekben, a település, a járás, a megye
vezetõiben. A lakosok pedig kultúrszomjukról
tettek bizonyságot. Tele voltak a nagyobb ter-
mek a felnõtt és gyermekmûsorokon, élvonal-
beli beategyüttesek, énekesek léptek fel, mint
például a Bergendy, Koncz Zsuzsa, Zalatnay Sa-
rolta, elõadóesteket tartott például Psota Irén,
Ruttkay Éva. A kórház saját költségén havonta
rendezett író-olvasó találkozókat. Az irodalmat
kedvelõ igazgató vezette a beszélgetést, az orvo-
sokkal, ápolónõkkel, a település irodalmat ked-
velõ lakóival rendszeresen megtelt a nagymére-
tû terem. Egy idõben mindig legalább két kiállí-
tás volt nyitva a településen, akár iskolákban,
munkahelyeken is. A mûvelõdési központon és
az iskolákon kívül még a munkahelyi kultúrter-
mek is szakkörökkel, klubokkal népesültek be.
Országos hírû kisközösségek tették ismertté Be-
rettyóújfalut: fúvós- és vonószenekar, Bihari
Rajztanári Stúdió, Bihari Fotóklub. Az ifjúsági
fúvószenekarunk rendszeresen elhozta az orszá-
gos elsõ helyezést, vonós együttesünk is az elsõ
három hely egyikét, megelõzve a budapesti,
veszprémi, pécsi, szegedi stb. zenekarokat; rajz-
tanáraink, fotósaink számos országos és megyei
pályázaton nyertek komoly díjakat, csoportos
kiállításaik pedig nagy sikerrel járták az egész or-
szágot. A nyári balatoni ifjúsági és gyermektábo-
rok mindig nagy élményt jelentettek a víztõl oly
távol lakó gyerekeknek. Legnagyobb közönsé-
get – és bevételt – azonban a szombati esti bál-
jaink hoztak, ezekre nemcsak a mi járásunkból,
de még a derecskeibõl is átjártak a fiatalok szó-
rakozni. És – ami abban az idõben teljesen szo-
katlan volt, és ma is az – kulturáltan, részegektõl
mentesen, verekedés nélkül zajlottak le, így a lá-
nyos papák is szívesen elengedték oda gyerme-
küket. A munkahelyi népmûvelés terén és az if-
júság körében végzett közmûvelõdési tevékeny-
ségünk messze átlagon felüli volt – errõl sok szó
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Számos szakkörbe
várták a tudásra

szomjas
érdeklõdõket

Az újfalui
rajztanárok alkotói
körének tárlata
bejárta az országot





ezredével 1703-ban az aradi rácokat szórta szét,
1704-ben Diószeg határában, a Nyúzóvölgy-
ben, majd Bélfenyérnél, aztán 1705-ben Szent-
andrásnál a császári zsoldban harcoló bihari rá-
cokat verte meg. Ezután az Erdélyt elfoglaló har-
cokban jeleskedett. Rákóczi nem maradt hálát-
lan, a Bihar vármegyei Örvénd és Vértes falvak-
kal jutalmazta. Tábornoki kinevezése elõtt,
1707-ben Nagyváradon járványban hunyt el.
Most a trianoni diktátum igazságtalanságáról
írok egy könyvet, ebbõl sem maradhat ki a vá-
ratlanul bihari megyeszékhellyé elõlépett Berety-
tyóújfalu, de a szétdarabolt Biharország sem.
Mindig szerettem utazni. Az elsõ nagyobb uta-
mat érettségi után tettem a Krímbe, a rávalót
vasúti krampácsolással kerestem. Családi nevel-
tetésem révén mindig foglalkoztatott a határon
kívül rekedt magyarok sorsa, majd rájöttem,
hogy a Magyarországon forgalmazott útiköny-
vek nagy része angol kiadások szolgai fordítása.
Bennük megtalálható, hogy egy országban mi-
lyen angol vonatkozásokat lehet felkeresni, de
az hiányzik, hogy milyen magyar emlékekkel,
eseményekkel lehet találkozni. Ezért döntöttem
úgy 2003-ban, hogy ezentúl a történelmi tanul-
mányok mellett speciálisan magyarok számára
írok útikalauzokat – tele magyar vonatkozások-
kal. Így születtek meg az Ausztráliát, Új-Zélan-
dot, Horvátországot feldolgozó útikönyveim.

– Az elmúlt esztendõben milyen érzéssel
tért vissza, közel 40 év után, Berettyóújfa-
luba?

– Elõtte is jártam az itteni mûvelõdési házban,
történetesen egy népmûvészeti pályázat díjainak
átadására estem be. Porkoláb Lajos barátom
rögtön megragadta az alkalmat, és velem is át-
adatott egy díjat, s véletlenül éppen Kertész Me-
lindának, aki a magyarhomorogi barátom leá-
nya. Mindketten meglepõdtünk a másik felisme-
résekor. Körülnézve örömmel tapasztaltam,
hogy jól folytatódott az általunk elkezdett tevé-
kenység. A tavalyi év legemlékezetesebb esemé-
nye számomra az volt, hogy részt vehettem a ki-
csinosított mûvelõdési központ felavatásakor
rendezett fórumon.

Kocsis Csaba
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esett országos és megyei szakmai fórumokon, a
Népmûvelés címû országos szakmai folyóirat-
ban és a megyei napilapban is.

– Szabadidejében, illetve nyugdíjasként tör-
ténelmi tárgyú könyveket és útikönyveket írt,
ír. Találkozott eközben Biharországgal?

– Trianon elõtt Nagyváradot Pece-parti Pá-
rizsnak hívták – teljes joggal. Ez természetesen
kisugárzott egész Bihar vármegyére, sõt azon túl
is. Ottlétem alatt magánéletünkben még mindig
Nagyváradot tartottuk a terület központjának.
Ha jött egy vendégünk az ország más tájáról,
akkor Váradra vittük városnézésre, és a Körös-
vidéki, valamint az Ady-múzeumot néztük végig.
Ha szórakozni akartunk, akkor Váradra men-
tünk cigányzenés vacsorára, mert kellemesebb
volt, mint a berettyóújfalui „Nájlonban”. Debre-
cen eszünkbe sem jutott… Eddig két szakaszt
dolgoztam fel a magyarság történetébõl: az Ár-
pád-ház kihalásától a török kiveréséig tartó
négyszáz évet, valamint a kuruc idõket megelõ-
zõ és az azokat felölelõ, II. Rákóczi Ferenc éle-
tét és szabadságharcát központba állító száz
évet. Biharországot ezekbõl ki sem lehetne
hagyni, ugyanis a történelmi Magyarország kel-
lõs közepén helyezkedett el; könyveimben lép-
ten-nyomon szerepelnek az itteni települések,
várak, események. A Rákóczi-család három ura-
dalmának központja esett a vármegyébe, és a
szabadságharc alatt kilenc bihari településen tar-
tózkodott a vezérlõ fejedelem. Egyik kedvenc
ezereskapitányom, Bóné András is bihari kötõ-
désû. Végvári vitézként kezdte, majd részt vett
Thököly Imre elsõ kuruc háborújában, késõbb a
török kiûzéséért folyó harcokban. Utána Bihar-
diószegen telepedett le, de Rákóczi hívó szavára
újra felkötötte a kardját, és a bihari jobbágyokat
a lengyel határig vezette a fejedelem elé. Lovas



A Nadányi Zoltán
Mûvelõdési
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felújításának
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László, a Nemzeti
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kednek felül. De bármennyire küzdöttek is, az
ellenség elfogyhatatlannak tûnt, ha tízet lelõt-
tek, száz állt a helyébe.

Aztán Kuncser Béla halála után néhány
nappal jött a parancs, hogy a magyar ezredet
visszavezénylik Magyarország védelmére.
Mint kiderült, a románok felrúgták a szövetsé-
get, és nyílt utat biztosítottak az elõretörõ oro-
szoknak Magyarország felé. A huszárok teher-
vagonokban érkeztek meg Kecskemétre. Ma-
gyarországon szintén az oroszokkal találták
szembe magukat. Kiskunfélegyháza emlékeze-
tes helyszín maradt Pósán bácsi számára, egy
lövedék szilánkja megsebesítette a bal kezét.
Kórházba is került, de amint a fertõzésveszély
elmúlt, már vissza is zavarták alakulatához,
minden harcolni tudó emberre szükség volt.
Végigharcolta az országot, de leginkább csak
hátrafelé. Ekkor már gyakori volt a szökés; az
oroszok nappal többnyire fegyverrel, éjsza-
kánként pedig pszichikai ráhatással gyengítet-
ték a magyarokat. A Vörös Hadsereg által el-
fogott, illetve az átállt magyar katonákat arra
kényszerítették, hogy éjszakánként kiabálja-
nak át a frontvonalon, próbálják rávenni baj-
társaikat szökésre vagy a további ellenállás fel-
adására.

Pósán Andrásnak és néhány társának a fe-
jében is megfordult az átállás gondolata, ab-
ban reménykedtek, hogy az oroszok hazaen-
gedik õket, ha átszöknek a frontvonalon. Vé-
gül mégsem merték megpróbálni, a magyar és
a német járõrök fokozottan ellenõriztek. Akit
elcsíptek, helyben agyon is lõtték. Így nem
maradt más hátra, mint a további ellenállás az
elõrenyomuló oroszokkal szemben. Már a
Csallóközben csatároztak, amikor teljes apátia
lett úrrá a katonákon, elegük lett az esztelen
háborúból. Reggel kivonultak az utcára, fegy-
vereiket kupacba rakták, felemelt kézzel vár-
ták a faluba érkezõ oroszokat. Az alacsonyabb
rangú tisztek ott maradtak a honvédekkel, a
magasabb beosztásúak már eliszkoltak a csa-
pattesttõl. Az oroszok jókora csapat hadifo-
gollyal érkeztek, Pósánékkal legalább ezerre
duzzadt a számuk. Aztán a menet elindult, fa-

Tisztjeik buzdították õket, csodafegyverrõl
hablatyoltak, meg aztán abban is reményked-
tek, hogy egyszer csak kifulladnak a velük har-
coló szovjet katonák, és akkor majd õk kere-

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

SOHA TÖBBÉ HÁBORÚT

Nyírfakérgen jött
az üzenet (2.)
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lehetett bennük. A vagon egyik sarkában át-
vágták a padozatot, ez szolgált illemhelyül. Az
éhség mellett a szomjúság volt a másik nagy
ellenség, a bûz, a testszag szellõztetés híján
fullasztó volt. A folyamatos lábon állástól el-
zsibbadtak a tagjaik, elõfordult, hogy némelyi-
kük már nem bírta tovább, egyszerûen össze-
esett, magával rántva a mellette állókat is. Az
alvás is nehézkesen ment, egyeztettek, hogy
mikor és hogyan feküdjenek le, ami csak úgy
volt lehetséges, ha egy katonának az öle és a
lábszárai másik két társának szolgált fekvõhe-
lyül. Idõvel jól begyakorolták mindezt, a szû-
kös lehetõségeket igyekeztek optimálisan ki-
használni.

Végül a végtelennek tûnõ Szovjetunió egy
ismeretlen területére érkeztek. És a történet
eme epizódjának elmesélésekor ismét cser-
benhagyta emlékezõképessége az idõs vete-
ránt: sem az állomásra, sem a település nevé-
re nem emlékszik, pedig három évet rabosko-
dott ott. Egy telephelyre vitték õket, deszkából
ácsolt barakkokban lettek elszállásolva, fekvõ-
helyük kemény priccs volt. Egy bõ hónapig
még csak-csak elvoltak, de aztán egyre hide-
gebbek lettek az éjszakák, a szél átfújt a desz-
kák repedésein.

Lassacskán beköszöntött 1945 tele, ke-
mény faggyal, havazással. A mínusz negyven
fok nem volt gyerekjáték, fõként fûtetlen, hu-
zatos lakhelyen. Gyakran elõfordult, hogy reg-
gelre a priccs is kifehéredett a réseken beszi-
táló hótól. A fagyhaláltól a vastagon bélelt
orosz pufajka mentette meg õket, de még így
is akadt közöttük, aki elveszítette lábujját, vagy
megfagyott az arca.

Megérkezésükkor nagy megkönnyebbülés
érte õket, fertõtlenítõ fürdõt vettek, megsza-
badultak a testüket beborító tetvektõl. Az étla-
pon nem sok minden szerepelt, többnyire fõtt
krumplival etették a hadifoglyokat. Az ivóvíz
Pósán feltételezése szerint fertõzõ lehetett,
mert inni csak cukor nélküli teát kaptak. Bán-
talmazni nem bántalmazták õket, felügyeletü-
ket is eléggé lazán látták el, ami érthetõ is volt,
hisz úgysem lett volna hová elszökniük.

Munkára fogták õket, erdõkitermelésen, út-
építésen segédkeztek. Egy ideig gyárban is
dolgoztak, ott téglát, cserepet gyártottak, de
cserépedény részleg is mûködött. A gyárban
rajtuk kívül civilek is dolgoztak, a foglyokra
lassacskán rájuk ragadt néhány szó az orosz
nyelvbõl, így értekezni is tudtak a helyiekkel.
Volt közöttük, aki ellenségesen viselkedett, de
olyan is akadt, aki sajnálta õket; mélyebb ba-
rátságok persze nem születtek. Tizenkét órás

luról falura bandukoltak, az árokpartokon éj-
szakáztak.

A háború utolsó évének tavasza beköszön-
tött már, minden összeomolni látszott, az út
mellett szétlõtt harckocsik, romba dõlt házak,
füst és hullaszag terjengett a levegõben. Az
emberek behúzódtak a házukba, kietlen poko-
li világ vette õket körül. Egyedüli reménységet
a természet, a sarjadó zöld nyújtott, mintha Is-
ten üzent volna, hogy lesz itt még élet, család,
békesség, ringó búzatábla, lágy kenyér, udva-
rokat benépesítõ csirkék, kacsák. És születnek
gyermekek, kikbõl eladó lányok s legények
cseperednek, lesz majd kinek megtanítani,
hogy mekkora borzalom és bûn a háború,
amikor szeretetben és békességben is lehetne
élni egymással.

Pósánék alakulatának közben szembesülnie
kellett azzal, hogy az oroszok ígérgetései ha-
zugságnak bizonyultak. Hiába adták meg ma-
gukat önként, mégsem engedték szabadon
õket. Komáromig terelték, aztán a várban
szállásolták el õket, fegyveresek vigyáztak rá-
juk. Próbálták magyarázni az oroszoknak,
hogy õk haza akarnak menni, a válasz mindig
megnyugtató volt, hogy nemsokára mehet-
nek. Egy bõ hónap is eltelt így, csak remény-
kedtek, hátha eljön a szabadulás. Végül egy
reggel sorakoztatták õket, nyílt a várkapu. De
nem szabadulásra tárult, hanem a hadifogság-
ba vezetett.

Késõbb Pósán András megismerkedett
egyik katonatársával, s az elmesélte, mennyi-
re ráfizetett hiszékenységére. Ez még Komá-
rom felé menetelésük idején történt. A fegy-
vertelen hadifoglyok tömegét csupán néhány
orosz katona kísérte. Éjszakánként a szabad-
ban aludtak, a felügyelet is laza volt, az embe-
rek félrevonulhattak szükségük elvégzésére.
Épp emberünk szülõfaluja közelében pihentek
meg egyik alkalommal. A honvágy erõs volt,
helyismerettel is rendelkezett a magyar kato-
na, így hazalopódzott fiatal feleségéhez. Ott-
hon töltötte az éjszakát, de az asszonytól meg-
tudta, hogy már több falujabelit is hazaenged-
tek az oroszok hivatalos papírral, ezért úgy
döntött, visszaszökik, mert nemsokára amúgy
is hazajöhet. Közel négyévnyi hadifogsággal
„jutalmazták” hiszékenységét.

Az állomáson már készen állt a rájuk váró
szerelvény, Pósán András immár a második
szovjetunióbeli utazására indult. Csak ezúttal
nem hódító honvédként, hanem hadifogoly-
ként. Az új helyzethez az utazási körülmények
is hozzáigazíttattak. A marhavagonokat zsúfo-
lásig tömték emberekkel, még lefeküdni sem
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volt a munkanap, hetente egy pihenõnapot is
beiktattak, de nem feltétlenül a vasárnapot. Il-
letve leginkább nem a vasárnapot. Ezzel is
igyekeztek megfelelni a párt materialista világ-
nézeten alapuló elvárásainak. Mindenkinek
egyénileg meghatározott normát kellett teljesí-
tenie, s akinek nem sikerült elvégeznie a kisza-
bott munkát, annak az ételadagját felére csök-
kentették.

A szenvedélyek csak rontották a helyzetet;
szeszes ital nélkül még elvoltak, de a nikotin-
éhséget a legtöbben nem tudták leküzdeni. A
helyi lakosság is sanyarú körülmények között
élt, velük üzleteltek, dohányért cserébe odaad-
ták porciózott kenyéradagjuk egy részét.
Emellett a kötelezõ havi fürdéshez kapott
szappandarabokra is vevõnek bizonyultak a
helyiek. A vásárolt dohány gyatra minõségû
volt, úgynevezett mahorkát szívtak, ami nem
pusztán dohánylevelet tartalmazott, hanem a
megdarált dohánykórót is hozzákeverték. A jó
kiállású, derék magyar katonák egyre jobban
megrokkantak, lesoványodtak, egy idõ után
sokukat már munkára sem tudták fogni.

Egyik reggel bejelentették, hogy nem kell
munkába állniuk, szedelõzködjenek, mehet-
nek haza. A legközelebbi vasútállomásig kísér-
ték õket, majd vonatra ültek. Foksányig hozta
õket a szerelvény, ott átadták õket a román

hatóságoknak. 1948 júliusát írták akkoriban.
Ekkor vették hírét, hogy otthonuk immár nem
Magyarországhoz tartozik, Erdély ismét ro-
mán fennhatóság alá került. Kaptak egy darab
kenyeret és száz lejt útravalóul, majd a Nagy-
várad felé induló legközelebbi vonatra megvál-
tották a jegyet.

Az otthoniak semmit sem tudtak fiukról, el-
siratták azt gondolva, hogy odaveszett a fron-
ton. Pósán András késõ éjszaka ért Szalacsra.
A szülõi ház ablakán bezörgetett: „Én vagyok,
édesanyám, András! Megjöttem.”

Lassan visszaerõsödött a munkára, alkal-
mazkodott az új körülményekhez. Apja suszter
volt a faluban, így õ maga is elsajátította a bõr-
varrás tudományát, aminek köszönhetõen a
megalakuló téeszben szíjgyártóként dolgozha-
tott; varrta, javította a lószerszámokat. 1950
májusában házasságot kötött Rencsik Máriá-
val. Három lányuk született, három unokával
és két dédunokával büszkélkedhetnek.

„Jó gyerekeket neveltünk” – vallja az idõs
házaspár. Bár messze sodorta némelyiküket az
élet, mégsem feledkeztek meg szüleikrõl.
Gyakran hazajárnak az unokákkal, s mint
Pósán András és felesége mondja, számukra
ez olyan, mint a gyógyszer. Ez tartja bennük a
lelket.

D. Mészáros Elek
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A Báthory család három ágra vált, a som-
lyai, ecsedi és szaniszlófi ágra. A somlyai ág
adta az erdélyi vajdákat és fejedelmeket, az
ecsedi ágból is országos fõméltóságok szár-
maztak, a szaniszlófi ág nem játszott politikai
szerepet. A 24 éves korában merénylet áldo-
zatául esett Gábor a negyedik, az utolsó volt a
fejedelmi méltóságra jutott Báthoryak sorá-
ban.

1608 elején nagy jelentõségû trónváltozás
történt Erdélyben. Az öreg Rákóczi Zsigmond
lemondott. Szerette a fejedelmi címet, de sok-
kal fáradtabb volt, semhogy felvegye a küzdel-
met a mindenfelõl reátámadó hatalmakkal, hi-
szen Báthory Gábor megnyerte Nagy András
hajdú generális támogatását, ami igen ko-
moly fegyveres erõt, 14-15 ezer fõt je-
lentett. Somlyai Báthory Gábort a
kolozsvári Országgyûlés Rákóczi ki-
vonulása napján választotta fejede-
lemmé. Úgy választották meg,
hogy bírta mind az erdélyiek,
mind a Habsburgok – 1607
õszétõl Rudolf Erdély kormány-
zójává nevezte ki –, mind a törö-
kök bizalmát.

„Ügyekezzék hazánkat
békességes állapotban
megtartani”

Az új fejedelem még nem töltötte be tizen-
kilencedik évét, midõn 1608 virágvasárnapján
ünnepélyesen bevonult Kolozsvárra. Ifjúsága
magyarázza és némileg menti is hibái jó ré-
szét. „Junói gyermeknek” nevezi az egykori
történetíró az ifjút, akit testi ereje, szépsége,

elõkelõ származása s úrias bõkezûsége miatt
annyira megkedvelt a tömeg, hogy sokan
mindvégig ragaszkodtak hozzá. Még a komo-
lyabbak is sok jót vártak tõle eleinte. Ügyének
meg tudta nyerni az esztergomi érseket, a prá-
gai udvart, a hajdúkat, a törököt, az erdélyie-
ket, a moldvai és havasalföldi fejedelmet is,
akik elismerték uruknak. Hatalomra jutva már
kevésbé volt óvatos, nem volt képes lassú ki-
tartással, nyugodt, következetes és körültekin-
tõ eréllyel törekedni nagy terveinek végrehaj-
tására.

Az új uralom szilárdsága mindenekelõtt a
Portától függött, ezért örömmel fogadta Bá-
thory a hírt, hogy hosszas távollét után Beth-
len Gábor megérkezett a török követtel.
1608. november 29-én Szászsebesen vette át
Báthory Gábor az Ahmed szultántól küldött
athnamét a zászlóval és karddal együtt. Egyko-
rú feljegyzés szerint az átadás nem nagy pom-
pával ment végbe, az ajándékok sem voltak
drágák, de annál becsesebb küldemény volt a
szeptember 4-én kelt athnamé. A cikornyás
hitlevélnek legnevezetesebb pontja az volt,
hogy a szultán három évre elengedte az adót

az új fejedelemnek.
Amikor Bethlen hazaérkezett, Bátho-
ry már a másik hatalmas szomszéddal

is szövetséget kötött, így óhajtván
eleget tenni a márciusi országgyûlés
választási feltételei ötödik pontjá-
nak, melyben a rendek azt kíván-
ták, hogy „õ nagysága mind az
két császár között ügyekezzék ha-
zánkat békességes állapotban
megtartani”. Imrefi Jánost és
Kornis Zsigmondot küldte Kassára,

hogy alkudozzanak Mátyás fõher-
ceg biztosaival, akiknek Illésházy Ist-

ván nádor volt a vezérük. Illésházy azt
kívánta, hogy Báthory ne szakítsa el Er-

délyt a magyar koronától, ismerje el a bécsi
békét, és segítségre kötelezze magát Magyar-
ország ellenségei ellen, a törököt kivéve. Az if-
jú Báthory Gábor uralkodása szerencsésen
kezdõdött, hiszen II. Mátyás király is elismerte
Erdély fejedelmének és a magyarországi Ré-
szek urának.

Somlyói Báthory Gábor,
Erdély fejedelme (2.)
Életútjának ígéretes kezdete (1589.
augusztus 15.) és tragikus vége (1613.
október 27.) egyaránt Váradhoz kötõdik.
Családja történelmi nevezetességû família
volt, a sváb származású Gutkeled
nemzetségbõl eredt.
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Ahmed szultán.
Athnamét küldött

Báthory Gábornak,
és három évre

elengedte Erdély
adóját
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„A jó erkölcsét gonoszra fordítá”

Egy ideig úgy tûnt, hogy Báthory Gáborból
kiváló rokonához, Báthory Istvánhoz hasonló
fejedelem válik. Azonban inkább Báthory Zsig-
mondéhoz lett hasonlatos az uralma. Ennek
okát Bíró Sámuel róla írt Históriája így látta:
„Mert minekutána Báthori Gábor (…) a jó er-
kölcsét gonoszra, kegyelmességét kegyetlen-
ségre, igaz voltát igazságtalanságra, adakozó
voltát fösvénységre fordítá. Mert sem Isten,
sem ember törvényével nem gondolván,
legelsõbben is fõ és alacsony rendü emberek-
nek feleségeiket személyválogatás nélkül
megparáznitá, leányaikat elragadoztatá, azok-
kal gonoszul éle, sõt testvérhugának (ti. Bátho-
ry Annának) sem kedveze. Kik ezen gonosz éle-
tit az urak s igaz hazafiai közül nem javalják
vala, azok közül kit hazájából kikergete, kit
megölete, elannyira, hogy senki is valamirevaló
ember s igaz értelmes hazafia már nincsen mel-
lette; hanem aféle tolvajok kik annakelõtte az
erdõket és pusztákat lakták, a gyõzhetetlen csá-
szár népeit és más jámborokat megöltek s fel-
prédáltak; azokkal éjjel-nappal iszik, vendéges-
kedik, paráználkodik. A szabad városoknak pe-
dig törvényeit, szabadságait, melyeknek meg-
tartására hittel kötelezte vala magát, nemcsak
megszegte, hanem a szászságnak is, Erdélyor-
szágának is legerõsebb városát csalárd szín alatt
elfoglalta, bizván annak erõsségében, hogy

onnat, ha kivántatik, a fényes Porta ellen is
rebellálhasson, és mintegy fészke legyen min-
den gonosz cselekedetinek nagyobb bátorság-
gal való véghezvitelére. Minden gazdagságától
azon várost megfosztatta; maga utczánként jár-
ván el a lakosoknak házokat, nagy részeket a
lakosoknak a kapukban seregenként ölette
meg, egyrészét pedig csak a jelenvaló köntö-
sökkel bocsátotta bújdosni; templomokat, os-
kolákat felveretett és elprédáltatott.”

Báthory Gábor az 1608-as kassai megegye-
zést még Erdély érdekeit nézve kötötte meg Má-
tyás fõherceggel, de felelõtlen politikája (saját és
a fejedelemség vagyonának eltékozlása, kegyen-
cek felemelése, nyakló nélküli osztogatás, ígér-
getés mindenkinek, városok kifosztása, kivégzé-
sek stb.) néhány év alatt a romlás szélére taszí-
totta Erdélyt. Erkölcstelen kicsapongásaival,
dorbézoló és pazarló életével elidegenítette ma-
gától a komolyabban gondolkozó erdélyieket.
Különösen botrányos volt az államtanács elnö-
kének, Imrefinek a feleségével folytatott viszo-
nya, amelynek következtében Imrefi János min-
denható fejedelmi kegyenccé lett. Még nagyobb
lett a megbotránkozás, amikor Kornis Boldizsár-
né szerelmét erõszakosan igyekezett megszerez-
ni, s ezzel Kornist halálosan megsértette.

Az ország belsõ békéje teljesen felfordult. Az
általános hangulat egyre kedvezõtlenebb lett, az
elégedetlenséget Bécsbõl is szították. A Báthory
által üldözött, megsértett vagy mellõzött fõurak
majdnem mind katolikusok voltak, emiatt az a
vélemény kezdett lábra kapni, hogy üldözi a ka-
tolikus vallást. Az elégedetlenek élére a férji be-
csületében megsértett Kornis Boldizsár és Bá-
thory addigi bizalmasa, Kendi István állott.

Különös, tragikus sors volt a Kendi nemzetsé-
gé. Apját, Sándort Báthory Zsigmond végeztet-
te ki összeesküvés vádjával. Az Erdélyi Fejede-
lemség létrejötte óta immár öten kerültek hó-
hérkézre a Kendiek közül. Kendi István 1605-
ben Bocskai István vezéreként és diplomatája-
ként tevékenykedett. 1608-ban Báthory Gábor
kancellárrá tette, 1609-ben neki adományozta
Szamosújvárt számos faluval. Kendinek fejedel-
mi ambíciói támadtak, és 1610-ben csatlakozott
a fejedelem ellen irányuló összeesküvéshez. A
merényletre készülõk leleplezõdtek, Kornis Bol-
dizsárral és társaival õt is fej- és jószágvesztésre
ítélték, ami elõl Kassára menekült. A számos
trónkövetelõ egyikeként Kendi 1615-ben csa-
patokkal támadt Erdélyre. 1618-ban éppen Bá-
thory Gábor özvegyét, palocsai Horváth Annát
vette feleségül…

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása

II. Mátyás király.
Elismerte Báthoryt

Erdély
fejedelmének

és a magyarországi
Részek urának
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ogy honnan kapta a kordés em-
ber a nevét, még Nénnyuka
sem tudta volna megmondani.
Ali Baba volt, van, és mindig
lesz.

Puszi úr emlékeiben elevenen élt, hogy még
térdzoknis korában milyen finom török cse-
megét vett neki tõle a megboldogult édesapja.
Meleg nyári délután volt, valami parkban ro-
hangált Puszi úr, még mint vadóc gyerekecs-
ke, és épp azon volt, hogy a szomszéd Málics-
ka hosszú szõke copfját megrángassa, amikor
hatalmasat esett a murvával felszórt úton. Volt
bömbölés. Málicska szamárfület mutatva ha-
zafelé indult a nevelõnõvel, édesapja meg ma-
gához intette a piros fezben pompázó Ali Ba-
bát. Kis szamaras kordéján kocogott szerte a
városban, és nem volt gyerek, akinek ne futott
volna össze a nyál a szájában, ha Ali Baba pi-
ros, lila és sárga színben pompázó fütyülõs
nyalókájára gondolt. Kakas formájú volt ez a
csemege, s a felborzolt farktollak alatt kis lyu-
kon lehetett belefújni, ekkor olyan hangot hal-
latott, mint egy heveny tüdõbajban szenvedõ,
haldokló trombitás, aki szó szerint az utolsót
fújja.

Törökmézet is árult Ali Baba, két ostyalap
közé préselt ragadós masszát, melybe imitt-
amott dió- és mogyoródarabokat rejtett, ám-
bár egyszer egy svábbogarat is lelt benne vala-
ki. „Rosszindulatú kitaláció” – legyintett Ali
Baba, és a következõ héten lejjebb vitte az
árakat.

A rahát volt Puszi úr kedvence, kisfiúként is
ezt kapott az ominózus esés után. Nagyon
szerette ezt az émelyítõen édes, rózsaillatú
nyalánkságot, amely különbözõ színekben kel-
lette magát Ali Baba üveglappal fedett kis kor-
déján. Áttetszõ rózsaszín, üvegzöld, aranysár-
ga kis kockák sorakoztak katonás rendben a
fehér papírdobozban, úgy csillogott rajtuk a
porcukor, mint a tündér porhó. Mellette celo-
fánba tekert pompázatos cukorkakasok kellet-
ték magukat, amott törökmézhalmok olvadoz-
tak, meg halva és rengeteg selyemcukor. Fe-
lettük, kizáratva az üveg által ebbõl a cukros
paradicsomból, néhány illattól megrészegült
méhecske dudorászott.

Ali Baba piros fezt viselt, rajta bánatosan ló-
gó lila bojttal, kunkori orrú papucsot, selyem-
inget, hozzá mályvacukorszín csíkos nadrág-
tartót. A cukorkaárus örök volt, legfeljebb a
kordét húzó szamarak változtak, bár ezt a
nagyközönség ritkán vette észre. Annál job-
ban számon tartotta Cecilke, Ali Baba vénkis-
asszony húga, mert õ felelt az új szamarak be-
szerzéséért és beszoktatásáért.

Éppen a harmadik szamarát terelgette Ali
Baba, aki igazán ragaszkodott munkatársai-
hoz. Elsõ csacsija tizenkét esztendeig koptatta
vele az aszfaltot, és úgy ismerte a várost, mint
a tenyerét. Ha lett volna neki. Egy napon
nagy viharba kerültek kinn az országúton, jég
esett, Ali Baba a kabátját takarta a szamárra,
és bebújt a kordé alá. Az állat búsan lógatta a
fejét, lemondóan mozgatta füleit, amikor
meg-megcsapta a jég, és két nap múlva már
az égi mezõkön iázott. Megfázott a jégvihar-
ban. A második szamár szerette a szeszt, és
sajnos ez csak akkor derült ki, amikor munká-
ba állásának második hetétõl minden áldott
nap hazafelé lecövekelt az Aranysárkány elõtt,
és nem volt hajlandó elindulni, míg Nénnyuka
meg nem kínálta egy pofa rumos sörrel. „Van
ízlése” – nyájaskodott az öreg szakácsné, mert
a jószág nem itta a kommersz rumot, csak a
kubait. Ali Baba rövid számvetést csinált, és
hamarosan kénytelen volt megválni munkatár-
sától, aki kiitta volna a vagyonából. Sikeresen
elpasszolta egy cirkuszi társulatnak mint kü-
lönleges produkciót. És most a harmadikkal
rótta az utakat.

A háború utáni esztendõkben többször
megújította iparengedélyét, ilyenkor kénytelen
volt felkeresni a pártirodát. Egy napon Borsos
elvtárs éppen a legújabb tervmutatókat bön-
gészte, amikor a láthatóan feldúlt titkárnõje
berontott és közölte, azonnali elégtételt köve-
tel, ugyanis egy engedélyért folyamodó piros
sapkás ember csúfolódik vele.

Csinos halom papír állt Ali Baba elõtt, s õ
száját csücsörítve, piros fezes fejét vadul vaka-
rászva próbált eligazodni a kitöltendõ rubrikák
között. A tevékenység megnevezése: cukorka-
árus, írta reszketõ betûkkel. A munkavégzés
eszköze, jött a következõ rubrika. Ali Baba iz-

H

Ali Baba szamarat
vált
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zadt, körülnézett, megtörölgette homlokát,
majd nagy levegõt vett és beírta: Billie Joe. A
titkárnõ ájuldozott, Borsos elvtárs szemét ösz-
szehúzva méregette a renitens iparost, és
megpróbálta felidézni, amit a szabotázsról ta-
nult a szemináriumon. Nem illett ide. Billie
Joe, ízlelgette a nevet, és másnapra visszaren-
delte Ali Babát.

Most mi lesz, vakarta ez estére búsan a fe-
jét az Aranysárkány pultjánál, miután kimérte
Puszi úr gyerekeinek a havonta kötelezõ cse-
megét. Karcsika halvát kapott, aranybarna,
omlós napraforgó-csemegét, Julcsika rózsail-
latú rahátot, egyenesen Ada Kaleh szigetérõl.
Nénnyuka törökmézet rágcsált, és közben a
szamárról kérdezgette Ali Babát.

Az úgy volt, kezdte a cukorkaárus, óvatosan
a pultra helyezve a legendás piros fezt, hogy
húga, Cecilke a háború alatt kijárt a város mel-
letti erdõbe gombászni. Vénlánynak számított
már akkor bõven, nem volt mit félteni rajta.
Ám egyszer gyanús lett, hova tünedezik ott-
honról a sok kenyér meg a kolbász, a szalon-
náról nem is beszélve, ezért az anyjuk, aki, is-
ten nyugtassa, azóta már elhalálozott, gyana-
kodva Cecilke erkölcseire, utána indult az er-
dõbe. És meglátta Cecilkét, amint egy pilóta-
ruhás, szõke embert ölelget a tölgyfák alatt.
Cecilke sírt, a pilótaruhás azt mondta, nájsz tu
szí jú, és kezet akart csókolni, szóval volt ott

kalamajka, mire kiderült, hogy az angol pilótát
Cecilke találta az erdõn, és egy hete eteti az
otthon fellelhetõ minden földi jóval.

Kis tanakodás után a mama kirendelte Ali
Babát estére a kordéval, és behozták az égbõl
pottyant pilótát. Az szõke volt, barna szemek-
kel és tengernyi szeplõvel, nagy kapa fogai
úgy harapták a kolbászt, hogy csak úgy ropo-
gott, és esténként fisztulás fejhangon énekelt
egy kis dalt. Mindig ugyanazt. A padláson la-
kott vagy három hétig, míg valahogy át nem
szöktették a határon, és ki nem menekítették
a megszállt övezetbõl. Távozását különbözõ
módon fogadta a család. A mama megszámol-
ta a maradék kolbászokat, és azt mondta, „Fe-
ne a belit, jó étvágya volt.” Ali Baba magában
hálát adott istennek, hogy nem kell hallania a
minden esti kornyikálást. Cecilke sokat siratta
románcát az égi lovaggal, és sûrûn kémlelte az
eget esténként, a pilóta szép szemére és rette-
netes ölelésére gondolva, majd hamarosan
megvigasztalódott, mert Ali Baba új szamárral
állított haza a régi részeges helyett.

Formás jószág, nézte körbe Cecilke a csa-
csit. Fiatalka, szõke sörénnyel, ábrándos szõ-
ke szempillákkal nagy, barna szemén. Az állat
nyugtalanul forgott a kötõféken, apró, fényes
patái hangosan kopogtak. Oh, hiszen ez egy
csõdör, nézte elpirulva Cecilke a kétségtelen
bizonyítékot, és szelíden az állat nyakára tette
a kezét. Az horkanva felkapta fejét, majd nagy
szemeivel a vénkisasszony arcába bámult, és
szénaillatú szusszantással a vállára nyugtatta
fejét. Elvégeztetett.

A csõdör szelíd volt, mondhatni bánatos te-
kintettel követte Cecilke kisasszony minden lé-
pését a betanítás alatt, már csak nevet kellett
választani neki.

– Na, mi legyen? – méregette Ali Baba a
békésen álldogáló csacsit. Cecilke gondolko-
dott. És átsuhant a lelkén öregedõ életének
utolsó, szívdobogtató kalandja, az esti erdõ il-
lata, ahol egy szõke férfi várt rá, barna szeme
világít a szõke pillák között, és esténként úgy,
de úgy énekelt.

Ebben a pillanatban, a szamár elunva a
megható pillanatokat, szemét forgatva, fejét
felcsapva megszólalt, és valami rettenetes fej-
hangon beleiázott a világba.

– Szóval mi lesz a neve? – türelmetlenkedett
Ali Baba, és lopva megdörzsölte bokáját kun-
kori orrú papucsával.

– Legyen a neve Billie Joe – lehelte Cecilke,
s röpke csókot nyomott a csacsi szõke homlo-
kára.

Szilágyi Perjési Katalin
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Elsõ generáció

Costin Éva édesanyja, Tokaji Ágnes egyik
emblematikus személyisége volt városunknak.
Negyedszázada egyike volt azoknak a zené-
szeknek, aki megalakították a Varadinum vo-
nósnégyest, az együttes tavaly november 15-
én ünnepi koncerttel emlékezett erre. Zenepe-
dagógusként a Mûvészeti Líceumban, illetve a
Nagyváradi Egyetemen kifejtett nevelõi, okta-
tói munkájának köszönhetõen számos kitûnõ-
ség indult el a kibontakozás útján. Kiváló pe-
dagógiai érzékkel nem csupán számos tanítvá-
nyát, hanem családját – lányát és unokáját – is
a zene szeretetére, mûvelésére nevelte.

Amikor arra kértem Costin Évát, hogy be-
széljen Tokaji Ágnesrõl, látható volt arcán a
két éve elhunyt édesanya hiánya keltette fájda-
lom. „Nagyszüleim nagyon zenepártiak voltak
– kezdte a visszaemlékezést –, nagyon szeret-
ték a zenét, de fõképpen a népzenéért rajong-

tak, azt szerették volna, ha a lányuk nekik nó-
tázott volna, ezért a zenészi pálya felé irányí-
tották. Olvasták az újságban, hogy lehet je-
lentkezni a zeneiskolába, és beíratták. Zongo-
ra szakra szerették volna járatni, de megkér-
dezték az iskolában, hogy otthon van-e zon-
gorájuk. Mondták, hogy nincs, ezért a hegedû
szakra irányították. Nagyon jól ment neki,
könnyedén tanult meg bánni a hegedûvel.
Nagyszüleim nagyon jó kapcsolatban voltak a
Thurzó családdal, nagyapám katonatársa volt
Thurzó Sanyi bácsinak, mind a ketten 1920-
ban születtek, közel is laktak egymáshoz.
Thurzó bácsi, aki nagy zenetudós volt, az elsõ
lépésektõl kezdve támogatta édesanyámat. A
nagyváradi középiskola elvégzése után édes-
anyám a kolozsvári konzervatóriumban foly-
tatta zenei tanulmányait. Negyedéves volt,
amikor meghalt az édesapja, akkor fél évig
nem gyakorolt, de így is sikeresen elvégezte a
konzervatóriumot. A Nagyváradi Állami Fil-
harmóniába került mint hegedûs. Két év múl-
va átment a Mûvészeti Líceumba, ott lett vég-
leges állása, de az állami egyetemen is okta-

Háromgenerációs
zenészcsalád

COSTIN ÉVA, a Nagyváradi Állami
Filharmónia hegedûse már a középiskola
elvégzése után játszott a váradi
szimfonikus zenekarban. Édesanyja,
a néhai Tokaji Ágnes kiváló hegedûmûvész,
zenetanár, a filharmónia tagja volt, tizenegy
éves fia, Costin Albert pedig már
bontogatja hegedûmûvészi szárnyait.

A Varadinum
vonósnégyes:
Tokaji Ágnes,
Costin Éva, Marcu
Ágnes és Thurzó
Sándor József 
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tott. Játszott a filharmónia zenekarában is, no
meg kamarazenélt. Thurzó Sanyi bácsi szer-
vezte a programokat, és édesanyám ment és
zenélt. Õ volt az egyike a Varadinum vonósné-
gyes megalapítóinak, a Tokaji Ágnes, Lucian
Maliþa, Thurzó Sándor József és Marcu Sikes
Ágnes alkotta társaság állt össze. Az elsõ hiva-
talos szereplésük 1989. november 15-én volt.
Õ volt a családunk elsõ generációs zenésze.”

Második generáció

Beszélgetõtársam, Tokaji Ágnes leánya,
Costin Éva képviseli a család második generá-
cióját a zenei életben. Arról kérdeztem, mi a
döntõ tényezõ abban, hogy az ember a zenei
pályát választja, nem mûszaki, tanári, orvosi
vagy más szakon képezi magát.

„Ebben természetesen döntõ szerepet ját-
szott az a tény, hogy édesanyám hegedûs volt,
hiszen én már ott voltam a koncerten édes-
anyám hasában, amikor õ játszott, ott hallgat-
tam a zenét. Mindig is azt láttam otthon, hogy

hegedûgyakorlás van a házunkban, gyerekek
jártak oda órákra, anyukám foglalkozott velük,
egyengette a zenei karrierüket. Mondhatni ba-
bakorom óta mindig ott ültem mellette, és
hallgattam a muzsikát. Szinte minden zene-
mûvet ismertem kívülrõl, mielõtt még tudtam
volna hegedülni, ez tette könnyebbé számom-
ra a késõbbi pályaválasztást. Soha nem gon-
doltam arra, hogy orvos vagy mérnök legyek,
csak a zenészi hivatás lebegett elõttem gyerek-
korom óta. Amit lát az ember a családjában,
az döntõ tényezõ a jövõre nézve, így volt ez
nálam is. Számomra nem volt kétséges, hogy
mi is legyek, milyen pályát válasszak: hegedû-
mûvész akartam lenni, mint édesanyám. Azt
nem tudom pontosan megmondani, hány
éves koromban, mikor kezdtem el gyakorolni
a hegedûn, de van itthon egy családi fotónk,
melyen kétéves és néhány hónapos vagyok,
és fogom a kezemben a hegedût. Komolyab-
ban, mindennap gyakorolni úgy ötéves ko-
romban kezdtem. Az elemi osztályokat a mai
Dimitrie Cantemir Általános Iskolában végez-
tem el, akkor 6. Számú Általános Iskola volt a
neve. Ötödiktõl kerültem a Mûvészeti Líceum-
ba, de közben édesanyám otthon állandóan
tanított hegedülni. Voltak még, akik foglalkoz-
tak azzal, hogy gyarapítsam zenei tudásomat,
fõleg Thurzó Sanyi bácsi, õ mindig ösztönzött
a tanulásra. Hetente átjött hozzánk, beszélget-
tünk zenérõl, kottákat ajándékozott nekem,
buzdított, hogy gyakoroljak, no meg mindig
vitt magával a filharmónia koncertjeire. A kö-
zépiskolát is itt végeztem el, Váradon, sõt mi-
után a Nagyváradi Egyetemen is beindult a ze-
nei oktatás, itt folytattam tanulmányaimat.
Gyerekkoromtól hegedültem közönség elõtt,
kamarazenekarban már tizenéves koromtól
ott voltam. Nem tudnám megmondani ponto-
san, mikor léptem fel elõször. Egyébként azért
döntöttünk úgy, hogy Nagyváradon végezzem
el az egyetemet, mert elõször is drága lett vol-
na kolozsvári zenei oktatásom, no meg itt kö-
zel voltam anyukámhoz, aki nagyon sokat fog-
lalkozott velem, irányította zenei felkészülése-
met. Az egyetemen a Janovici ªtefan által ve-
zetett osztályban tanultam, õ nagyon szeretett
engem, és elvitt több hegedûversenyre is. Ne-
ki köszönhetõen vehettem részt a Ruha István
emlékére szervezett nemzetközi hegedûverse-
nyen Szatmárnémetiben, de voltam George
Enescu nemzetközi versenyen is Bukarestben.
Országos olimpiákon voltak komoly eredmé-
nyeim, ami azért is volt jó, mert oda vezettek,
hogy az egyetemre felvételi nélkül jutottam be.
Az itteni egyetemi évek után Kolozsváron el-

zene|



A negyedszázados
jubileumi
elõadáson
a Varadinum
felállása: Costin
Éva (elsõhegedû),
Oláh Boglárka
(másodhegedû),
dr. Marcu Ágnes
(gordonka), Thurzó
Sándor József
(brácsa)

Tokaji Ágnes
a lányával, Évával
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Az ismert magyarországi vetélkedõ mintájá-
ra megrendezett verseny tavaly nagy sikert
aratott, és hasonlóan nagy érdeklõdés övezte
a mostani fordulót is. Egyebek mellett Nagy-
szalonta kultúrájáról, történelmérõl és hagyo-
mányairól szerzett tudásukról kellett számot
adniuk a versenyzõknek. A második alkalom-
mal megrendezett Szeretlek, Szalonta! vetél-
kedõt megtisztelte jelenlétével Török László
polgármester és Mészár Julianna, a kihívott
Arany János Elméleti Líceum igazgatónõje is.

végeztem a kétéves mesteri tanulmányaimat
is. A filharmóniába már érettségi után, még
1999-ben bejutottam nem végleges alkalma-
zottként, besegítettem, de majdnem minden
koncerten hegedültem. Nagy dolog volt mind-
ez az én koromban.”

Harmadik generáció

Costin Éva fia, Albert most 11 éves, és
ugyanúgy, mint anyukája, élete fõ céljának a
hegedülés elsajátítását tekinti, nagy hegedû-
mûvész akar lenni.

„Most negyedikes – segít beszélgetõtársam
a harmadik zenészgeneráció bemutatásá-
ban –, a nagyváradi mûvészeti iskolába jár, ab-
szolút jó hallása van, jó a memóriája, nagyon
tehetséges. Sokat gyakorol, szereti a klasszi-
kusokat. Nagyon szeret szerepelni, mindig
csak a színpadon szeretne lenni, alig lehet on-
nan lehozni. Állandóan mellettem volt, amikor
gyakoroltam, most már oda jutott, hogy kriti-

zálja a gyerekeket, amikor azok gyakorolnak.
Az biztos, legalábbis azt hiszem, hogy õ is ze-
nész lesz, igaz, sok minden beleszólhat még
ebbe. Egyébként a férjem is zenélt, a filharmó-
nia szimfonikus zenekarának volt a tagja, de
abbahagyta, most már ügyvédkedik.”

Deák F. József

A verseny lebonyolításában segítséget nyújtott
Patócs Júlia, az Arany János Mûvelõdési
Egyesület elnöke, Gali Teréz énekes, Gál Eni-
kõ, aki a pontozásért felelt, valamint Miklós

|közélet



Szeretlek, Szalonta! –
második mérkõzés
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A hajdúvárosban mûködõ Romániai
Magyar Nyugdíjas Szövetség február elején
immár másodjára rendezte meg a vidám
vetélkedõt. A nyugdíjasok csapata az Arany
János Elméleti Líceum tanár-diák
csapatával mérte össze tudását
és szerencséjét.

Costin Albert is
elindult

a hegedûmûvésszé
válás útján

Nagy Irma elnök asszony a szerencsekerék mellett 



Diána és Nemes Bernadett, akik az idõmérés-
ben segédkeztek.

Kezdéskor Nagy Irma, a nyugdíjas szervezet
elnöke köszöntötte a jelenlévõket és mondta
el ünnepi gondolatait, kiemelve a gyõzelem-
hez szükséges tudás-szerencse-gyorsaság bû-
vös hármasának fontosságát, majd eredmé-
nyes versenyzést kívánt mindenkinek. Patócs
Júlia, a rendezvény háziasszonya és a felada-
tok kigondolója ismertette a verseny menetét
és szabályait, majd következett a csapatok be-
mutatkozása.

A szépkorúak csapatkapitánya Tóth Judit
volt, mellette Lukács Ilona, Bereczki Katalin,
Gál Erzsébet, Madarász József, Jurgovszki
Jutka, Bereczki Erzsébet, Sipos János és Sza-
bó Ibolya szálltak harcba a gyõzelemért. A ta-
nár-diák csapatot Ács Mónika vezette, Bakó
Irén, Traier Ildikó, Fábián Zsuzsa, Szallós Ildi-
kó, Illyés Judit, Halász Brigitta, Szendrei Beat-
rix és Benedekfy Mónika alkotta a keretet.

A szórakoztató, de fontos témákat érintõ
feladatok között volt felsoroló próba, dalfelis-
merõ játék, körülírás, vaktérkép, szerencseke-

rék, mutogatás, hogy csak néhányat említ-
sünk a tucatnyi kreatív feladat közül. A közön-
ség tagjaira is gondolt a mûsorvezetõ, ugyanis
egy-egy próba erejéig õket is bevonta a játék-
ba. Szemmel láthatóan a versenyzõk és a szur-
kolók is remekül érezték magukat, a játékosok
igyekeztek tudásuk legjavát nyújtani a felada-
tok megoldásához, a közönség pedig tapssal
biztatta kedvenc csapatát.

A jó hangulatú vetélkedõ második forduló-
jában egy bravúros szerencsekerék-forgatással
behozhatatlan elõnyre tett szert a tanár-diák
csapat, és fölénnyel megnyerte a versenyt. A
tervek szerint õsszel újabb izgalmas összecsa-
pással folytatódik a vetélkedõ, a következõ
fordulóban a gyõztes tanár-diák csapat a nagy-
szalontai önkormányzati képviselõk RMDSZ-
es gárdájával méri majd össze tudását.

Balázs Anita

közélet|

A nézõket is bevonta a játékba Patócs Júlia mûsorvezetõ (bal szélen, a mikrofonnál)

A nyugdíjasok
csapata volt

a kihívó

A tanintézet
válogatottja nyerte
a versenyt 
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Ugye ti is szerettek pecsételni? A legmóká-
sabb, ha mi magunk készítjük el magát a pe-
csétnyomót is. Mert unalmas, ha mindig csak
a megvásárolt készlet mintáira hagyatkozunk,
meg nincs is mindenkinek lehetõsége megvá-
sárolni. Íme egy-két egyszerû és kreatív ötlet a
pecsétkészítéshez. Nincs is másra szükségünk,
csak néhány krumplira, süteménykiszúróra és
vízfestékre.

A krumplikat megmossuk, szárazra töröl-
jük, majd félbevágjuk. A felekbe belenyomjuk
a süteménykiszúrót, majd késsel körbevágjuk

úgy a krumplit, hogy a forma kiálljon, és már
márthatjuk is a festékbe. Azért csak óvatosan
a késsel, inkább kérjetek meg egy felnõttet,
hogy segítsen, nehogy elvágjátok a kezeteket!

Ha épp nincs otthon krumpli vagy süte-
ménykiszúró, csodás „gyümölcskosarakat” ké-
szíthetünk. Almára és festékre van csak szük-
ségünk. Az almákat félbevágjuk, befestjük, és
mehet is a pecsételés. Természetesen mindkét
esetben szükségünk van még rajzlapra is, nem
kell a frissen festett hófehér falat összepecsé-
telni!

|gyereksarok

Mákvirág jelentkezik
Sziasztok, gyerekek, újra itt vagyok!
Mint tudjátok, most már a Facebookon

is találkozhatunk, s ott nem kell hete-
kig várni rám, bármikor feltölthettek
mesét, rajzot, versikét. Én pedig
megmutatom itt, a Biharországban
is mindenkinek a munkátokat. Mert
ugye tudjátok, hogy én csak akkor
nõhetek nagyra, ha ti külditek ne-
kem a rajzokat. Szerencsére most
sem hervadozom, igaz, több levélnek
jobban örülnék. Most a nagyváradi 7
éves Baricz Maya rajzát mutatom meg, õ
már igazi tavaszi hangulatban van. Kékesi Olivér
egyenesen Debrecenbõl küldött meséket, most csak

egyet olvashattok, de a Facebookon folyta-
tódnak Nyusznak és barátainak a kaland-

jai. Nagyszalontáról a VI. osztályos
Horváth Vivien rajzolta le János vi-
tézt.

Köszönet a rajzokért, mesékért.
Tudjátok, folyamatosan várom a le-
veleket postán és a közösségi portá-
lon is. Címem a régi: Biharország

(Mákvirágnak), 410068 Oradea,
Piaþa 1 Decembrie nr. 12, valamint a

https://www.facebook.com/makvirag.
jelentkezik címszó alatt. Várom az üzenete-

ket!
Mákvirág

BARKÁCSOLJUNK

Pecsét zöldségbõl, gyümölcsbõl
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Eldöntötték, hogy annyira jó nekik együtt,
hogy összeköltöznek. Így is történt.

Egyszer Nyusz sétált, amikor a szél odafújt
egy hirdetést, ami versenyt hirdetett. Aki meg-
nyeri, elmehet az Antarktiszra, és annyi bará-
tot hívhat magával, amennyit akar. Nyusz el-
ment a versenyre, két hét múlva kihirdették az
eredményt: Nyusz nyert. Nagyon örült, hogy
õ és a barátai elmehetnek az Antarktiszra.

Elmentek, de útközben eltévedtek. Volt ott
egy pingvin, hát Vuki odaszaladt, hogy útmu-
tatást kérjenek. A pingvin elhívta õket magá-
hoz, és összebarátkoztak. Takaros kis igluja
volt a pingvinnek, volt benne tévé, de hûtõ
nem kellett, mert –66 fok volt. A hús ott nem
romlik meg.

Épp mondta Nyusz: – Ó, de udvariatlan va-
gyok, én Nyusz vagyok, õ Tollas, õ Vuki. –
Akkor megláttak az ablakból egy magányos je-
gesmedvét. Behívták, és együtt töltötték a ka-
rácsonyt.

Vége, remélem tetszett!
Kékesi Olivér, 11 éves, Debrecen

TTÓÓTTHH ÁÁGGNNEESS

Cipõm 

gyszer volt, hol nem volt, volt egyszer
egy cuki nyuszi, akinek sok-sok ba-
rátja volt: Vuki, a róka, Cirmi, a ci-
ca, Füles, a kutyus és Tollas, a ba-
goly. Egyszer összegyûltek egy kis

vacsorára: Vuki sült csirkét kapott, Cirmi tejet
és rántott egeret, Füles rizsmaradékot szaftos
sült hallal, Tollas meg pár pókot és rovarokat,
Nyusz pedig répát evett.

Mese az állatokról

E

gyereksarok|

János vitéz. Horváth Vivien, VI. C, Arany János
Elméleti Líceum, Nagyszalonta

Tavasz. Baricz Maya, 7 éves, Nagyvárad

A cipõmnek orra van,
Meg egy hosszú nyelve,
Spagettiként tekereg
A cipõfûzõ benne.

Ha ész lenne lábfejében,
A sarkára állna,
S nélkülem talpalna el
A tánciskolába.
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|egészség

Az egészségügyi szakemberek iskolai-óvo-
dai munkája rendkívül fontos, hiszen az õ dol-
guk a diákok rendszeres szûrése, a fertõzõ be-
tegségek felismerése, terjedésük megakadá-
lyozása. Emellett részt vesznek az iskolai
egészségnevelésben és az egészséges oktatási
környezet kialakításában.

– Mikor fordulhatnak az iskolaorvoshoz,
-asszisztenshez a tanulók?

– Bármilyen panasz esetén szívesen fogad-
juk õket, ha fájdalmaik vannak, ha baleset éri
õket, vagy ha olyan gondjaik vannak, amiket
mással nem szívesen beszélnének meg. Szük-
ség esetén hazaküldjük otthoni ápolásra vagy
szakorvoshoz irányítjuk õket, de ilyenkor java-
soljuk, hogy elõször a háziorvost keressék fel
egy küldõpapír kiállítása végett.

– Hány diákot látnak el Nagyszalontán?
– Összesen 3490 kisdiák tartozik a nagy-

szalontai iskolaorvos és az asszisztensek fel-
ügyelete alá. Ez a létszám az iskolásokból, va-
lamint az óvodás, illetve napközis gyermekek-
bõl tevõdik össze.

– Van elég egészségügyi szakember a tan-
intézetekben?

– Sajnos nincs. Az orvosi teendõket dr.
Szász Marcella látja el, mellette három asszisz-
tens dolgozik, akik a város három iskolájának
rendelõiben fogadják a tanulókat. Az óvodák
és a napközik fel vannak osztva az assziszten-
sek között, mindenhová rendszeresen kijárnak
ellenõrzésre.

– Mi tartozik az iskolában-óvodában dol-
gozó egészségügyi szakemberek munkakö-
rébe?

– Egy asszisztensre nagyjából 1150 tanuló
jut, iskolából, óvodákból összesen. Az iskolá-
ban az asszisztens feladata a diákok egészség-
ügyi vizsgálata, kezelése mellett például a kan-
tinban készülõ ételek alapanyagainak ellenõr-
zése, a menü jóváhagyása, a tisztaság ellenõr-

zése, de ugyanezeket a feladatokat a napkö-
zikben is el kell végezni. Az óvodákban, nap-
közikben rendszeresen meg kell vizsgálni a
gyerekeket, elsõsorban a torkukat és a haju-
kat, hogy megelõzzük az esetleges fertõzése-
ket.

– Mikor nevezhetünk iskolaérettnek egy
gyermeket?

– Az iskolaérettség megállapítása az óvónõ
és a háziorvos feladata. Amikor egy gyerme-
ket be akarunk íratni az iskolába, akkor az
iratcsomójának tartalmaznia kell az oltási ta-
núsítványt és a háziorvos által kiállított igazo-
lást a gyermek egészségi állapotáról – van-e
esetleg valamilyen krónikus betegsége, mint
például epilepszia, asztma, cukorbetegség.
Nagyon fontos, hogy az iskolaorvos tudjon ró-
la, ha egy gyermek ilyen betegségben szen-
ved. Ettõl még természetesen járhat iskolába a
gyermek, viszont rá külön kell figyelni, hogy
idejében megkapja például a szükséges gyógy-
szereit.

– Mi akadályozhatja, hogy elkezdjen isko-
lába járni egy gyermek?

– Az óvodai évek végén az óvónõ minden
gyermekrõl jellemzést készít, ez tartalmazza a
szellemi teljesítményre vonatkozó tudnivaló-
kat. Ha a gyermek a kötelezõ teszteken nem
éri el azt a szintet, amely az iskolai helytállás-
hoz szükséges, akkor további próbákon való
részvétele ajánlott, például ha az óvónõ úgy
látja jónak, elküldheti pszichológiai tesztre is.
A legfontosabb, hogy a kicsi magabiztosan,
felkészülten élje meg az iskolai, óvodai min-
dennapokat, ebben igyekszünk mi is minden
segítséget megadni.

Balázs Anita

Nélkülözhetetlen szerepet töltenek be
a tanintézetekben dolgozó iskolaorvosok,
-asszisztensek. Feladatkörükrõl SZATMÁRI
CSILLA nagyszalontai asszisztensnõt
kérdeztük, s azt is megtudtuk tõle, hogy
mikor nevezhetünk iskolaérettnek egy
gyermeket.

Egészség az iskolában
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Dr. Ioan Purcaru háziorvos elmondta, hogy
sajnos a helyi lakosság majdnem 10 százalé-
ka, mintegy 500 ember szenved tüdõ- vagy
egyéb légzõszervi betegségekben. Kiemelte
azt is, hogy a parajdi sókövület gyógyító hatá-
sa a komplex összetételének köszönhetõ,
mert nem egyszerû NaCl-ról beszélhetünk.

A projekt még 2014 májusában kezdõdött,
amikor a VII–VIII. osztályos tanulókból álló 22
fõs csapat, Livia Pop és Olimpia Dragoº ta-
nárnõk mentoráltjai, az OMV Petrom által lét-
rehozott ªcoala lui Andrei program keretében
leadták a pályázatukat. Tervükkel országos
másodikok lettek, és helyezésük alapján tavaly
szeptember 1-jén benyújthatták üzleti tervü-
ket, amivel elnyerték az olajvállalat 5000
eurós támogatását. A tanárok és szülõk még
2011-ben megalakított Pro Educaþie egyesü-
letével karöltve novemberben elkezdõdhetett
a munka az 1. számú óvoda elülsõ szárnyá-
ban. Az önkormányzat adta a két terem felújí-
tásához szükséges pénzt, a legnagyobb érdem
azonban a gyerekeké és mentoraiké, hiszen az
ötlet tõlük származott.

A megnyitón jelen voltak a helyi elöljárók,
az egyházi méltóságok pedig felszentelték a
helyet. Az avatószalagot Nicolae Tivadar pol-
gármester vágta át. Megnyitóbeszédében az
utóbbi években tapasztalt sikeres megvalósítá-
sok egyik kulcsaként azt jelölte meg, hogy ki-
váló a viszony a polgármesteri hivatal, az isko-
la, a helyi vállalkozók és a lakosság között.
Bagosi Barna alpolgármester hosszú távon ki-
látásba helyezte egy olyan múzeum létrehozá-
sát, amely bemutatná a Széplakon mintegy öt-
ven éve tartó kõolaj-kitermelés múltját és jele-
nét, valamint a szénbányászatot. Orbán Ilona
igazgatónõ elárulta, büszke a diákcsapatra,
amely nemcsak mert álmodni, hanem kemény
munkával valóra is váltotta az álmot. Ugyan-
akkor a pedagógusok elsõdleges feladataként
a példamutatást jelölte meg, hiszen egy gyer-
mek azt teszi, amit másoktól lát, és nem azt,
amit hall.

A mesterségesen kialakított sósszoba nem-
csak légzõszervi bántalmakban szenvedõknek
nyújthat segítséget, hanem allergiára és bõr-
betegségekre is hatásos. A kevés pénzbõl gaz-
dálkodó családoknak óriási segítséget nyújt-
hat, hiszen egy tíznapos kúra ára a töredéke
annak az összegnek, amibe egy parajdi kirán-
dulás kerül.

Tárnoky Botond

Január 29-én ünnepélyes keretek között
megnyitotta kapuit a berettyószéplaki
Salina Gyógykezelõ Központ. A parajdi
sóbányából származó alapanyaggal ellátott
két terem áll a légzõszervi bántalmakban
szenvedõk rendelkezésére.
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Gyógyító friss levegõ 
a berettyószéplakiaknak

A pályázatot kidolgozó nyertes csapat az egyik
sósszobában

Helyi elöljárók
jelenlétében
a polgármester
vágta át
az avatószalagot



Nagyjából tucatnyi taggal alapították meg
1992-ben Nagyváradon a Testépítõk Megyei
Szervezetét, ez adott keretet versenyek, be-
mutatók szervezéséhez. Az alapító elnök Pa-
pik József, aki maga is aktív testépítõ. Civil-
ben autószerelõ, de munkaideje leteltével
egyenesen az edzõterembe siet, hogy elvégez-
ze a tervezett gyakorlatokat, illetve felügyelje
az ottani munkát.

Az igazolt versenyzõk hivatalosan a Rapid
Sportklubhoz tartoznak. Edzõtermük, mely-
nek egy részét a szervezet bérli, Nagyvárad el-
sõ ilyen célra berendezett helyisége volt, a
Gladiátor nevet viseli, és 1978 óta mûködik a
Fõ (Republicii) utca 71. szám alatt. A Rapid
Sportklub testépítõ részlege viszont már
1965-ben megalakult, akkor még a súlyeme-
lõkkel közösen; 1990-ben vált külön részleg-
gé. Délelõttönként Iosif Ioan Lucuº testépí-
tésre és súlyemelésre szakosodott nyugdíjas
tornatanár felügyeli, irányítja az edzéseket,
délután pedig Papik József, a szervezet elnö-

ke. A versenyek szervezése szintén a tanár úr
feladata. Tulajdonképpen õ tervezte és készí-
tette el saját kezûleg a kondigépek nagy ré-
szét, s azok mind a mai napig mûködnek. Sõt
ennek elõtte már berendezett egy testépítõ
termet egy másik helyszínen 1968-ban, tudo-
mása szerint az volt az ország elsõ edzõterme.

Évente több versenyt szerveznek, a legran-
gosabb és legnagyobb létszámú a Herkules
Kupa, erre minden év õszén sor kerül. A ráva-
lót egyrészt saját erõbõl, másrészt szponzorok
adományaiból fedezik. A tavalyi versenyt a
félixfürdõi Padiº Hotel nagytermében rendez-
ték meg, 104 sportoló részvételével. Más
években is elérte a versenyzõk száma a 80-
100-at. A váradiak értékelhetõ eredményeket
értek el itthoni és külföldi – magyarországi,
horvátországi, ukrajnai – versenyeken is. Fo-
gadtak versenyzõket Magyarországról, Török-
országból, Bulgáriából, Montenegróból, Szer-
biából, Szlovákiából, Olaszországból, Csehor-
szágból, Lengyelországból, Észtországból és
Lettországból. A nagy rangadókat az Antonio
Alexe Sportcsarnokban szervezték meg. Ki-
sebb erõversenyeket az edzõteremben is szok-
tak tartani.

A Gladiátorba kezdõ, haladó testépítõk és
versenyzõk egyaránt járnak edzeni, gyúrni. A
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Egyre népszerûbb nálunk is a testépítés,
s ezt a sportágat nagyobb arányban
a férfiak mûvelik. Több sportklub
és edzõterem ad lehetõséget az edzésre-
gyakorlásra. A testépítõk megszállottan
edzenek, küzdenek azért, hogy igazi
izompacsirtává váljanak. Számukra
életforma az, hogy a testüket fizikailag
tökéletessé tegyék, izmaikat maximálissá
fejlesszék.

A váradi
izompacsirták egy
Herkules-
versenyen az egyik
szponzorukkal

A testépítés életforma
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Iosif Ioan Lucuº és Papik József az edzõteremben



felügyeletet Papik József és Iosif Ioan Lucuº
látja el. Idõnként segédkezet nyújtanak a ta-
pasztalt, kimagasló eredményeket elért ver-
senyzõk is, s õk ennek fejében ingyen edzhet-
nek a teremben. Szabadságot adnak a test-
edzéshez, de elõtte elmondanak mindent a
használt géprõl, és felhívják mindenkinek a fi-
gyelmét, hogy ne lépje túl a korlátait. Azért
„láthatatlanul” folyamatosan odafigyelnek, fõ-
leg a kezdõkre.

A tapasztaltabbak mindig szívesen segíte-
nek az újoncoknak. Baráti, már-már családias
a hangulat, és mindenki segít mindenkinek.
Ha tehetséget vélnek felfedezni, felajánlják ne-
ki a lehetõséget a versenyszerû edzéshez. Je-
lenleg a teremben 49 gép mûködik, az embe-

ri test minden izomcsoportját meg lehet moz-
gatni velük. Természetesen a mûködtetõk
részletes szaktanáccsal szolgálnak. Sok sikeres
versenyzõnek indult innen a pályafutása. A te-
rem hétfõtõl péntekig reggeltõl estig látogat-
ható, szombaton pedig délután 2 óráig. Ré-
gebben 200 látogatójuk is volt, most viszont
70-re csökkent, mivel Nagyváradon nagyon
sok már a konditerem, számuk eléri a 30-at,
míg más nagyvárosokban, például Temesvá-
ron, Kolozsváron mindössze 7-8 van. A leg-
célszerûbb bérletet váltani, havi 40 lejért, s en-
nek fejében a nyitvatartási idõ alatt bármikor
korlátlanul használhatók a gépek.

– Mi a gyakorlati haszna annak, ha valaki
látogatja az edzõtermet? – kérdeztem a veze-
tõktõl.

Elmondták, hogy a mai mozgásszegény vi-
lágban mindenképpen szükség van arra, hogy
izmainkat „életben tartsuk”. Különösen érvé-
nyes ez a nagyvárosi életre, ahol kisebb a le-
hetõsége annak, hogy valaki kapát vagy ásót
ragadjon az irodai vagy más ülõ foglalkozás
után. Az izmoknak pedig szükségük van a
mozgásra, hiszen arra lettek teremtve. Ha
nem használjuk õket, elcsökevényesednek, el-
sorvadnak, az pedig betegségeket okozhat.

Életünknek mindenképpen része kell hogy
legyen a rendszeres testmozgás. Emellett az
edzõteremben új barátságok alakulnak ki,
mondhatni a teremnek külön társadalmi élete
van. Sok esetben a közös edzéseken túl együtt
járnak szórakozni, kirándulni is. Az edzõterem
látogatói szinte valamennyi társadalmi réteget
képviselik, sokban különböznek, különbözõ
nemzetiségûek, mégis egy nyelven, a sport
nyelvén beszélnek, és nagyon jól megértik
egymást. Sajnos a fiatalság nincs jelen kellõ
arányban, pedig példát vehetnének az idõseb-
bekrõl, akár hatvan éven felüliekrõl is, akik
rendszeresen járnak. Szívesen vennék a höl-
gyek nagyobb arányú jelenlétét is.

Szõke Ferenc
A váradiak által

nyert trófeák
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A kondigépek
várják
az izmosodni
vágyókat

Egy haladó
gyakorló
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A megfiatalított váradi gárda (a Criºul Sport-
klub csapatának három tehetséges ifistája, Sza-
bó Roland, Cãtãlin Alexa és Bogdan Remeº
kapott bizonyítási lehetõséget Dorin Costrãº
edzõtõl) csak egy fronton harcol ebben az
idényben, ugyanis ezúttal nem sikerült felkerül-
nie a Bajnokok Ligája fõtáblájára. Eközben a
Steaua a bajnokság mellett az Eurocupban is
érdekelt volt.

Azt már az õszi idény végén tudni lehetett,
hogy ezúttal nem lesz sétagalopp a bajnoki cím
megszerzése a váradiak számára, ugyanis a fõ-
városi katonacsapat igencsak megerõsödött az
elmúlt idényhez képest, szerb pólósokat és a
VSK-Digi több volt tagját, köztük a bajnokcsa-
pat korábbi kapitányát, Nicolae Diaconut is so-
raiban tudja. A Steaua õsszel Nagyváradon
nyert meccset (11–10), majd a VSK visszavá-
gott (11–8), de a záró fordulóra nyílt maradt a
küzdelem. Mindkét gárda egy-egy váratlan betlit
is betudhatott, a Steaua az õsi rivális Dinamóval,
a váradiak pedig a Sportul Corona csapatával
zártak döntetlenre.

Az utolsó fordulóban elõször ismét a Steaua
kerekedett felül. A négygólos gyõzelem (11–7)
révén lépéselõnybe került a fõvárosi együttes.
Az alapszakasz utolsó találkozóján aztán meg-

rázta magát a címvédõ, és végig vezetve két gól-
lal (14–12) verte riválisát.

Bár a gyõzelem nem forgott veszélyben, a gól-
különbségnek fontos szerepe lett a végsõ sor-
rend kialakításában. A rangsorban egyforma
pontszámmal álló VSK és Steaua egymás elleni
mérlege is azonos volt (2 gyõzelem és 3 vereség,
a gólarány pedig 39–39), így a sorrendrõl az
összgólarány döntött. Ebben a váradiak voltak
jobbak (499–172 a 474–166-tal szemben), így
elsõ helyen zárták a bajnokság elsõ felét, ez pe-
dig a hazai pálya elõnyét jelenti majd számukra
nemcsak az elõdöntõben, hanem a fináléban is.

Márciusban csak a válogatott játszik Világli-
ga-selejtezõt, illetve a Román Kupa küzdelmei-
re kerül majd sor, várhatóan Bukarestben, a
bajnokság pedig szünetel. A rájátszás elsõ for-
dulójában a VSK-Digi ellenfele a Dinamo lesz,
míg a Steaua a Sportul Corona csapatával küzd
a döntõbe kerülésért. A továbbjutáshoz három
gyõzelem szükséges, a párharcok elsõ találko-
zói április 4-én és 5-én lesznek a váradi Ioan
Alexandrescu, illetve a ghenceai Steaua Uszo-
dában. Egy hétre rá a harmadik és a negyedik
meccset (utóbbit csak szükség esetén) játsszák
le, s ha a párharcok állása 2–2 lesz, akkor áp-
rilis 21-én az ötödik találkozó dönti el a tovább-
jutást. Ez utóbbi házigazdája a VSK-Digi és a
Steaua lesz.

A bajnokcsapat kerete: Gojko Pijetlovics,
D. Creþu (kapusok), Szabó Roland, Negrean Ti-
bor, Milos Korolja, Cãtãlin Alexa, Bogdan
Remeº, Alex Popoviciu, Freundlich Ádám,
Vojiszlav Csupics, Andrei Creþu, Gheorghe
Dunca, Ramiro Georgescu és Kádár Kálmán.
Edzõ: Dorin Costrãº.

Hajdu Attila
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A vártnál szorosabb csatát hozott a román
férfi vízilabda-bajnokság 2014–2015-ös
idényének alapszakasza, amelyben
a címvédõ Nagyváradi VSK-Digi
a trónkövetelõ Bukaresti Steauával
csatázott az elsõ hely megszerzéséért.

Címvédõhöz méltóan
zárták az alapszakaszt

A kilencedik
aranyérem

megszerzése
a váradi

pólócsapat célja
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Átok ül a váradi férfi
kosárlabdacsapaton

Kezdõcsapat
a pálya szélén.
Az idény nagy
részében így nézett
ki a VSK kispadja
(Fotó: Nagyváradi
VSK) 

A gondok már a felkészüléskor jelentkeztek,
ugyanis a válogatott Eb-selejtezõn való részvé-
tele miatt a váradiak edzõje, Cristian Achim
nem számíthatott két alapemberére, a frissen
igazolt Adrian Guþoaiára (a 2013–2014-es
idényben épp a bajnoki címet a váradiak elõtt
megszerzõ Ploieºti-i Asesoft tagja volt) és
Bogdan Þibârnãra. Amikor a két játékos csatla-
kozott az együtteshez, Guþoaia térdsérülést
szenvedett, így nem léphetett pályára, Þibârnã
pedig az Asesoft elleni bajnoki meccsen, a má-
sodik fordulóban szenvedett súlyos térdsérülést,
mûteni kellett, így a továbbiakban õ sem állha-
tott a csapat rendelkezésére.

A center posztra igazolt McGee nem váltot-
ta be a hozzá fûzött reményeket, így a VSK ve-
zetõi hamar szerzõdést bontottak vele. A sérü-
léshullám ezután sem állt meg, sõt mintha erõ-
sebbé vált volna. Dani Popescu, majd az irányí-
tó Marcus Hatten dõlt ki a sorból, s volt olyan
hét, amikor a már említettek mellett további
négy kosárlabdázóra, Szuboticsra, Krapicra (az
Asesoftól jött), Popra és Horára sem számítha-
tott Cristian Achim.

„Harcosok klubja”

Az idény elsõ felét jól zárta a váradi csapat,
és a visszavágók elsõ felében is tudta tartani a
lépést a vetélytársakkal, de már ekkor is érezhe-
tõ volt a túlterheltség. A Târgu Jiu-i Energia el-
len elvesztett találkozón már nemcsak a játék
miatt beszéltek a váradiakról. A VSK tagjai
rosszul reagáltak a hazaiak provokációjára – a
látottak alapján a szurkolók egy része harcosok-
nak kiáltotta ki a kedvenceket –, emiatt tömeg-
verekedés alakult ki, ennek pedig a váradiak it-
ták meg a levét. A csapatkapitány, Vujadin
Szubotics és a center Mladen Pantics (utóbbi
szenvedõ fél volt az incidensben) egy meccsre
szóló eltiltást és pénzbüntetést kapott a Román
Kosárlabda-szövetségtõl, így nem léphettek pá-
lyára a Marosvásárhelyi Kosárlabdaklub elleni
találkozón.

Rossz kilátások

A bajnokság persze még nem ért véget. Az
alapszakasz befejezése után alakul ki a legjobb
nyolc sorrendje, ekkor alakul ki a rájátszás pá-
rosítása is. A küzdelem rendkívül szoros, a 13
résztvevõ közül csak három csapatnak (Kolozs-
vári Universitatea, Temesvári Timba és Craio-
vai SCMU) nincs esélye a legjobb nyolc közé
kerülésre, érdekesség viszont, hogy ezekbõl két
gárda, a craiovai és a temesvári okozott már
meglepetést az idény során, értékes pontokat
orozva el az ellenfelektõl. A végelszámolásnál
ezeknek az eredményeknek is komoly szerepük
lesz majd.

A váradiak eséllyel pályáznak ugyan a ráját-
szásba kerülésre, ám a küzdelem nagyon szo-
ros, így az is bekövetkezhet, hogy az egymás el-
leni eredmények döntenek majd a sorrendrõl,
ebben pedig nem áll jól Cristian Achim együt-
tese. Egyenlõ pontszám esetén a váradiak mér-
lege majd minden riválissal szemben negatív (a
piteºti-iekkel és a temesváriakkal még nem ját-
szotta le a visszavágót a csapat), így ha nem tör-
ténik csoda, az is elõfordulhat, hogy hat év után
elõször túl korán fejezi be az idényt a gárda.

Hajdu Attila
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Szegény embert még az ág is húzza, tartja
a mondás, s ez különösen igaz
a Nagyváradi Városi Sportklub (VSK) férfi
kosárlabdacsapatára. A tavaly ezüstérmes
és kupadöntõt játszó gárdát annyi
balszerencse érte a 2014–2015-ös
bajnokságban, mint addig összesen.
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107. Menta

Mind a borsmenta (Mentha piperita), mind a
fodormenta (Mentha spicata) fûszer- és gyógy-
növény, az árvacsalánfélék (Lamiaceae) család-
jába tartozik. Román elnevezése: mentã. A me-
diterrán és a mérsékelt, szárazföldi éghajlaton
szinte mindenhol megél. Kedveli a napsütötte
réteket, erdõszéleket, a jó vízellátású, tápanyag-
ban gazdag talajt. Nagyüzemben is termesztik.

A növény levelét, szárát, virágát használjuk.
Frissen forrázatot, pépes pakolást és illóolajat
készíthetünk belõle, de közvetlenül is fogyaszt-
ható. A nyers növény nagyobb mennyiségét
megtörve, 2-4 hétig meleg növényi olajban tá-
rolva, majd leszûrve készíthetünk illóolajat, ez
alacsony hõmérsékleten (4 Celsius-fokon) kikris-
tályosodik. Száraz, árnyas helyen, letakarva szá-
rítsuk, és légmentesen lezárva tároljuk.

Mind a bors-, mind a fodormenta hûsítõ, fáj-
dalomcsillapító, érzékeket tisztító, epehajtó, puf-
fadást szüntetõ, szélhajtó, testet, izomzatot ella-
zító, méregtelenítõ, oldja a hurutot. Nyugtatja a
gyomrot, étvágygerjesztõ, fokozza az emésztést,
enyhíti a gyomorrontás tüneteit, az émelygést.
Forrázatuk szájfertõtlenítõként, gyulladáscsök-
kentõként alkalmazható, illetve illóolajuk íny-
gyulladás kezelésére alkalmas. Fogkrém, szájvíz
készítéséhez is felhasználható. Fokozza a nyálel-
választást, így enyhíti a szájszárazságot. Kisma-
máknak a szülést megelõzõ három hónapban,
illetve szoptatás idején nem javallott, gyerme-
keknek se adjunk illóolajat. Túlzott fogyasztása
keringési és légzési ritmuszavarokhoz, esetleg
halálhoz vezethet!

Gyógynövény-ábécé

Mák

Menta

106. Mák (Papaver
somniferum)

Õshazája feltehetõen Közép-Ázsia. Nálunk
egynyári növény, mediterrán országokban éve-
lõ. Román elnevezése: mac.

Olaját, magját ételként fogyasztjuk, de az ópi-
um forrása is. A mákgubó hatóanyagainak labo-
ratóriumi feltárása a magyar Kabay János
gyógyszerész érdeme (1931). A mákból nyerik
a fájdalomcsillapító morfint, a kodeint. Már a
középkorban alkalmazták érzéstelenítésre. A
görögök, rómaiak mézzel keverve fogyasztot-
ták. Sok országban szigorúan szabályozzák a
termesztését.

Az érett mag és belõle hidegen préselt olaj
B1-, B5-, B6-vitaminon kívül tartalmaz foszfort,
káliumot, kalciumot, vasat, magnéziumot, nátri-
umot, emellett mind a kilenc esszenciális amino-
sav megtalálható benne. A mákolaj rendszeres
fogyasztása kedvezõen szabályozza a vér kolesz-
terinszintjét. Nyugtatja az idegrendszert, segíti a
pihentetõ alvást, oldja a görcsöket, köhögéscsil-
lapító. A mákszemek a bélrendszer karbantartá-
sában, takarításában is segítenek.

Nyolcszor annyi kalciumot tartalmaz, mint a
tej, és megtalálható benne a felszívódáshoz szük-
séges foszfor és magnézium is, ezért kihagyha-
tatlan kiegészítõje a csontritkulás kezelésének, il-
letve jelentõs a szerepe a megelõzésben.
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Káposztaleves

Hozzávalók: 1 kis fej ká-
poszta, 1 szál sárgarépa, 1
paradicsom, 2 gerezd fok-
hagyma, 1 fej vöröshagyma,
só, bors, 1 teáskanál majo-
ránna, 1/2 teáskanál kö-
ménymag, 2-3 evõkanál olí-
vaolaj.

Elkészítés: Tisztítsuk meg
a zöldségeket, a káposztát
nagyon vékony csíkokra, a
sárgarépát karikára, a paradi-
csomot, vöröshagymát kockára, a fokhagy-
mát apróra szeljük. Az olívaolajon üvegesre
pároljuk a hagymát, majd hozzátesszük a pa-
radicsomot és a fokhagymát. Tegyük rá a ré-
pát és a káposztát, fûszerezzük (só, bors, ma-
joránna, kömény), majd öntsük fel annyi víz-
zel, hogy ellepje, és fedõ alatt fõzzük, amíg
meg nem puhulnak a zöldségek. Ha nem böj-
tölünk, tehetünk bele karikára vágott virslit is,
és sûríthetjük tejföllel.

Hagymatokány puliszkával

Hozzávalók: 1 kg lila hagyma (lehet vö-
röshagymával vegyesen is), olaj, pirospaprika,
só, bors, esetleg ételízesítõ, paradicsomlé
vagy -paszta, egy kanál liszt; a puliszkához 20
dkg kukoricaliszt, só.

Elkészítés: A hagymát felszeleteljük, egy
kanál olajon megdinszteljük, míg szép üveges-
sé nem válik, hozzáadjuk a paprikát, s ha van,
akkor sóban eltett nyers darált pirospaprikát
is, majd kevés paradicsomlevet töltünk rá, és

ínyenceknek|

fedõ alatt puhára pároljuk. Mikor majdnem
zsírjára sült, behabarjuk. Közben elkészítjük a
puliszkát. A fövõ sós vízbe folytonos keverés
mellett szórjuk a kukoricalisztet, óvatosan,
hogy ne legyen csomós. Állandó keverés mel-
lett fõzzük meg, majd a hagymatokánnyal tá-
laljuk.

Böjtös kifli, bukta

Hozzávalók: 1 kg liszt, 4 dl szénsavas ás-
ványvíz, 1 csomag élesztõ, 9 evõkanál olaj, 4
evõkanál cukor, 3 kiskanál só, 1 csomag sütõ-
por, 1 dl langyos víz, 25 dkg margarin, 15 dkg
növényi eredetû sajt, baracklekvár.

Elkészítés: A langyos vízbe belemorzsoljuk
az élesztõt, hozzáadjuk a 4 evõkanál cukrot,
majd mikor fölfutott, hozzáadjuk az olajat, az
ásványvizet, a sót, és a sütõporos lisztbe kever-
jük. Bedagasztjuk a tésztát, és hagyjuk duplájá-
ra kelni. Mikor megkelt, 5 részre osztjuk, cipót
formálunk belõlük, és 5-10 percig pihentetjük.

Minden cipót kerekre kinyúj-
tunk, felvágunk, és kiflit vagy
buktát formálunk belõle. Ha
sósra akarjuk, a közepébe saj-
tot teszünk, az édesek köze-
pébe pedig lekvárt. Kikent
tepsibe rakjuk, és ráreszeljük a
margarint, 180 fokon szép pi-
rosra sütjük. Nem kötelezõ
tölteléket rakni bele, lehet
csak klasszikus kiflinek teker-
ni, ekkor még forrón porcu-
korba mártjuk.
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Böjtös ételek
Már javában benne vagyunk a húsvét elõtti
negyvennapos böjt idõszakában. Vannak,
akik ezalatt egyáltalán nem esznek húst,
s olyanok is, akik csak szerdán
és pénteken böjtölnek. Egészségi
szempontból is hasznos a hús idõszakos
megvonása, a szervezet méregtelenítése.
Íme néhány egyszerû, olcsó recept
az erdélyi és magyar konyhából.



VÍZSZINTES: 13. Író, régész (Ferenc).
14. Amerikában honos nagymacska – név-
elõvel. 15. … Neeson – ír származású angol
színész. 16. A viszálykodás istennõje az ókori
görög mitológiában. 18. Kuroszava japán
filmrendezõ személyneve. 20. Értéktelen 21.
Dózis része! 22. Kefével tisztít. 24. Pozitív
fénykép. 26. Határrag. 27. Óv. 28. Hazai
terepjáró. 29. Izrael autójele. 30. A meden-
cébe lök. 32. Rabló, útonálló. 34. … Loa –
vulkán a Hawaii-szigeteken. 36. Lloyd
Webber sikeres musicalje. 38. Küldeményben
van! 39. Anna becézve. 40. Erdélyi unitárius
püspök, népköltészeti gyûjtõ, költõ (János,

1811–1875). 41. Érdektelenné válik. 42.
Vissza: ekképpen. 43. Cselekedete. 44.
Észak-amerikai primitív indiánok diadalmi jel-
vénye. 46. A zene múzsája az ókori görögök-
nél. 48. Jean … – francia költõ, író
(1910–1986). 50. Rátonyi Róbert névbetûi.
51. Edgar Allan … – amerikai költõ, író
(1809–1849). 53. Sportöltözék. 54. Végein
sodor! 55. Egészséges ital. 56. Nyájat hajt.
58. Spanyolország, Olaszország és Kuba au-
tójele. 59. Hiszen (nép). 61. Magyarországi
fotómûvész (András). 63. Szíve-… benne van
– odaadóan tette. 65. Több ország pénze (ék.
f.). 67. Azon a másik helyen. 69. Végtelen
cella!

FÜGGÕLEGES: 1. Menotti operája. 2.
Körmozgást végez. 3. Szemmel tart. 4. A
madarak királya. 5. A Föld ura az akkád míto-
szokban. 6. A neptunium és az argon vegyje-
le. 7. Folyó Észak-Amerika északnyugati ré-
szén. 8. … és a detektívek – Erich Kästner re-

génye. 9. Vegyileg roncsol. 10. Tova. 11.
Hegység Bulgáriában. 12. … Paulo – brazil
nagyváros. 17. Sikeres magyarországi éne-
kesnõ. 19. Egykori kikötõváros Észak-
Olaszországban. 23. Német férfinév. 25.
Ivó betûi. 27. …, vidi, vinci – jöttem, láttam,
gyõztem (Iulius Caesar). 28. … Nielsen –
dán színésznõ. 29. Mozgásba lendül. 30.
Elszomorít. 31. A Három a kislány c. ope-
rett egyik szerzõje. 32. A szalma „teszi”.
33. Élõlény. 35. Madárjós. 37. Világifjúsá-
gi Találkozó. 40. Gabonakereszt. 41. Föl-
det mûvel (ék. h.). 43. Ókori kis-ázsiai vá-
ros. 44. Nobel-díjas amerikai genetikus
(SNELL). 45. Henry … – angol udvari zene-
szerzõ (1659–1695). 47. Emésztõnedv.
49. Ez a másik. 52. Fotósok elõhívó vegyü-
lete. 54. Kígyók egyik családja. 55. Hõsök
… – budapesti közterület. 56. Nobel-díjas
orosz fizikus. 57. Nino … – olasz zeneszer-
zõ (1911–1979). 58. Szoknya része. 60.
Belsõ szöglet. 62. Era betûi. 64. Balett-tán-
cos, koreográfus (Imre, 1930–1999). 66.
Állatház. 68. Páratlan téka!

Barabás Zsuzsa

|üdítõ

Seneca római államférfi, sztoikus filozófus,
költõ, Nero nevelõje, majd tanácsadója volt.
Egyik gondolatát idézzük a rejtvényben
a vízszintes 1. és a függõleges 39. alatt.

Februári rejtvényünk (Edith Piaf véleménye) helyes
megfejtése: „A szeretet mindenki számára a legszük-
ségesebb táplálék.” Könyvjutalmat nyert: Szelecki
Zsuzsanna (Hegyközpályi), Czirják T. Zsolt (Hegyköz-
kovácsi) és Kiri Sándor (Nagyvárad).
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Ókori bölcsesség

A helyes megfejtést szerkesztõségünkbe eljuttatók
között könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határ-
idõ: március 28. Postacím: Biharország, 410068 –
Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12.; e-mail:
biharmegye@gmail.com.
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1817. március 2-án
megszületett Arany János

Vagyontalan nagyszalontai család tizedik
gyermekeként jött világra, kilenc testvére kö-
zül csak a legidõsebb, Sára maradt életben. Is-
mertté a Toldi címû elbeszélõ költeménye tet-
te, ezzel nemcsak a Kisfaludy Társaság tagsá-
gát, hanem Petõfi barátságát is elnyerte. Köl-
tészete mellett mûfordítói munkája is jelentõs.
A Magyar Tudományos Akadémia 1858 vé-
gén választotta tagjává. 66 évesen, 1882. ok-
tóber 22-én hunyt el Budapesten.

461. március 17-én hunyt el
Szent Patrik

Szent Patrik napja az írek nemzeti ünnepe.
A hagyomány szerint az írek apostola, latin
nyelvû vallási mûvek szerzõje ezen a napon
halt meg. Térítõ útját legendák övezik, azt tart-
ják róla, hogy kiûzte a kígyókat Írországból,
holtakat támasztott fel, és a róla elnevezett
Croagh Patrick hegyen harangjával elüldözte
a madárdémonokat. Utóbbi ma zarándokhely.
A szent nevét õrzi egyebek mellett Dublin kö-
zépkori székesegyháza is.

1871. március 5-én
megszületett a leghosszabb
életû ember

Maria do Carmo Geronimo baptista egyhá-
zi iratok szerint 129 évet élt. Brazília délkeleti
részén, a Minas Gerais állambeli Carmo de
Minasán látta meg a napvilágot, és 2000. jú-

Márciusi jeles napok

Arany János

Maria do Carmo
Geronimo

Bartók Béla

nius 14-én halt meg. A rekordot nem hitelesí-
tették a Guinness Rekordok könyvében,
mert a nõ rabszolgaként született, akiknek az
anyakönyvezését nem vették szigorúan, így az
iratok pontosságát nem lehetett igazolni. Fel-
szabadulása után 60 éven át dolgozott ugyan-
annak a családnak dadaként. Soha nem ment
férjhez. 120 éves kora elõtt egyetlenegyszer
sem ment orvoshoz.

1881. március 25-én
megszületett Bartók Béla

A pozsonyi gimnáziumi évek után 1899-
ben került Budapestre, a Zeneakadémiára. Itt
ismerkedett meg Kodály Zoltánnal, s életre
szóló szoros szakmai és baráti kapcsolat ala-
kult ki közöttük. Népzenekutató, zenetanár,
zongorista és zeneszerzõ volt. Egyedi stílusa a
magyar népzene és a modern európai irány-
zat ötvözetébõl alakult ki. Legismertebb mûvei
A kékszakállú herceg vára, A fából faragott
királyfi és A csodálatos mandarin. Rendsze-
resen kutatott és turnézott is külföldön. 1924-
ben kutatásainak eredményeirõl sikeres köny-
vet adott ki A magyar népdal címmel, 1934-
tõl pedig Kodállyal együtt a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián dolgoztak egy népzenei kiad-
vány összeállításán. A háború miatt 1940-ben
feleségével együtt az Egyesült Államokba köl-
tözött. Mire a keserves, sikertelen és gyakran
munka nélkül telt évek után újra fellendült vol-
na karrierje, egészségi állapota megromlott.
1945 szeptemberében bekövetkezett halálát
leukémia okozta.
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Amikor a nagyváradi városháza felépült, a Körös partján, a folyó medre mentén egészen a vashídig csak egy fagerendákból
ácsolt korlát húzódott. Hasonló korlát volt itt a XIX. században is

Majd csak 1911-ben készült el Vágó László építész terve alapján a lenti képeslapon látható mûkõ oszlopos fémkorlát.
Napjainkra már sürgõs felújítást igényelne. A 140 éve született Vágó László további alkotásairól olvashatnak A régi Várad
címû rovatunkban


