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Nagyváradi Szigligeti
Színház

26., péntek 19 óra, Szigligeti
Színház terme: Az ember tragédi-
ája, bemutató (a debreceni Csoko-
nai Színház bérletes elõadása,
Szigligeti Ede-bérlet);
27., szombat 17 óra, Szigligeti
Színház terme: Az ember tragédi-
ája, Papp Magda-bérlet;
28., vasárnap 19 óra, Sziglige-
ti Színház terme: Az ember tragé-
diája;
29., hétfõ 19 óra, Szigligeti
Színház terme: Az ember tragédi-
ája, Juhász Gyula-bérlet.

Holnap után 
fesztivál

18., csütörtök 19 óra, Árkádia
színpad: Emõd Tamás-est;
20., szombat 21 óra, Szigligeti
Színház terme: Tûzbeszéd – Hor-
váth Károly-est;
21., vasárnap 19 óra, Sziglige-
ti Színház terme: Páratlan páros
(a kecskeméti Katona József Szín-
ház vendégjátéka).

Lilliput Társulat

14., vasárnap 11 óra, Bábszín-
ház kisterme: Kezeslábas;
25., csütörtök 18 óra, Nagy-
szalonta: A dzsungel könyve.

Nagyvárad Táncegyüttes

19., péntek 19 óra, Szigligeti
Színház: Nagyvárosi bujdosók,
Szigligeti Ede-bérlet;
24., szerda 19 óra, Szigligeti
Színház: Nagyvárosi bujdosók,
Ady Endre-bérlet.

Nagyváradi Állami
Filharmónia

11., csütörtök, 19 óra: szimfo-
nikus hangverseny. Mûsoron: W.
A. Mozart: 6., D-dúr szerenád K.
239.; F. Dvorak: d-moll hegedû-
verseny; H. Berlioz: Fantasztikus
szimfónia, op. 14. Vezényel Ila-
rion Ionescu (Galac), közremûkö-
dik Bogdan Zvoriºteanu – hegedû.
18., csütörtök, 19 óra: szimfo-
nikus hangverseny. Mûsoron:

W. A. Mozart: Don Giovanni –
nyitány K. 527; C. Ph. E. Bach:
d-moll fuvolaverseny; G. Bizet –
F. Borne: Carmen fantázia – fu-
volára és zenekarra; W. A. Mo-
zart: 41., C-dúr szimfónia K.
551. Vezényel Mihai Agafiþa, köz-
remûködik Matei Ioachimescu –
fuvola.
25., csütörtök, 19 óra: szimfo-
nikus hangverseny. Mûsoron: Ny.
Rimszkij-Korszakov: Nagy orosz
húsvét – nyitány; Sz. Rahmanyi-
nov: 2., c-moll zongoraverseny,
op. 18.; L. v. Beethoven: III., Esz-
dúr Eroica szimfónia, op. 55. Ve-
zényel Romeo Rîmbu, közremûkö-
dik Daniel Goiþi.
30., kedd 19 óra: Vokál-
szimfonikus hangverseny. Mûso-
ron: Sz. Prokofjev: 2., g-moll he-
gedûverseny; Fr. Poulenc: Stabat
Mater. Vezényel Jankó Zsolt, köz-
remûködik Florin Pârvulescu
(Amerikai Egyesült Államok) – he-
gedû, a filharmónia énekkara, kar-
igazgató Lászlóffy Zsolt.
A koncerteket a filharmónia Bar-
tók–Enescu termében tartják, a
bérletek érvényesek, jegyek a fil-
harmónia székhelyén válthatók.

A Hajdú-Bihar megyei Nagyrábén a pász-
torélet õsi hagyományait ápolva április 27-
én Szent György-napi vigasságot rendeznek
immár kilencedik alkalommal, juhkihajtással
és birkanyírással. Ugyancsak ezen a napon
tartják meg a VII. Sárrét Íze Fesztivált, ame-
lyen szakácstudományban mérhetik össze
ügyességüket a benevezõ csapatok. Kétfogá-
sos menüvel lehet jelentkezni, s legalább az
egyik fogást a helyszínen, a nagyrábéi mûve-
lõdési ház udvarán kell elkészíteni.

Nevezni lehet személyesen, levélben vagy
elektronikus postán április 20-ig a következõ
címeken: Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és
Könyvtár, 4173 Nagyrábé, Rétszentmiklósi utca
2/A; kossuthlajos.muvhaz@enternet.hu; tel.:
54/477–334, 06–30/747–7991 (Kocsis Csa-
ba), 06–30/279–2682 (Koroknak Béla). A bo-
rítékra írják rá: VII. Sárrét Íze Fesztivál. A ren-
dezvény részletes programja megtalálható a kö-
vetkezõ honlapokon: www.sarretturizmus.hu,
www.nagyrabe.hu.

Fõzõverseny
és vigasság Nagyrábén



tartalom

2013. április Biharország 3

Biharország – közéleti havilap. Kiadja a Várad kulturális folyóirat, Nagyvárad. Szerkesztõség és kiadó: Nagyvárad, December 1. tér
12., I. em. Postacím: 410068 Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12, et. I. Telefon: 0259/447-060, 0735/154-456, 0735/154-459.
Lapterjesztés: 0735/154-460. E-mail: biharmegye@gmail.com. Interneten: www.biharmegye.ro. Fõszerkesztõ: Máté Zsófia.
Munkatársak: Balázs Anita, D. Mészáros Elek, Kocsis Csaba, Péter I. Zoltán, Szilágyi Aladár, Szõke Ferenc. Felelõs kiadó: Szûcs László.
Készült az Europrint Kft. nagyváradi nyomdájában. ISSN 2066-4166

04.|Kultúra
Emlékezés fejfaavatóval –
Számadó Ernõ halálának
évfordulóján

05. Hargitai képek a Sárréten –
Erdélybõl elszármazott alkotó
tárlata nyílt meg Berettyó-
újfaluban

06.|Közélet
Számlálják a tömeg-
közlekedõket – Mérleget vont
2012-rõl a nagyváradi Helyi
Közszállítási Vállalat

07.|Zöldövezet
Árvízre és aszályra is készülnek
– Biharban járt Lucia Varga
vízügyi és erdõgazdálkodási
tárca nélküli miniszter

08.|Önkormányzat
Építkezõ Vedresábrány –
Vidékfejlesztési projektekre
nyert támogatást a község

10.|Közélet
Munka- és adóügyi hírek,
hasznos információk

11.|Agrárvilág
A Mezõgazdasági Kifizetési
és Intervenciós Ügynökség
hírei az életjáradékosoknak,
gazdáknak

12.|Hagyomány
A cirokseprû ma is jól seper –
Torma Lajos seprûkötõvel
Balázs Anita beszélgetett

14.|Gazdaság
Paradicsomkert épül Csokalyon
– D. Mészáros Elek járt
a leendõ melegházak helyén

16.|Szomszédoló
A tûz és a föld mûvészete –
A nádudvari Fazekas családot
Kocsis Csaba mutatja be

19.|Zöldövezet
A Sebes-Körös szurdokvölgye
– Túraajánlat a révi Zichy-
és a vársonkolyosi
Nagy Magyar-barlanghoz

22.|Civilben
Boldog nyugdíjasévek – A nagy-
szalontai Városi Nyugdíjas
Érdekvédelmi Egyesületet
Balázs Anita mutatja be

24.|Portré
A tehetséget a génjeinkben
hordjuk – A Székely Bertalan-
díjas Miklós János képzõ-
mûvész vall pályájáról

27.|Kultúra
Nyelvõrségen – Dánielisz
Endre rovata

28.|História
Várad felségárulásért halálra
ítélt fõpásztora –
Bémer László római katolikus
püspökrõl Szilágyi Aladár
összeállítása

31.|A régi Várad
A „Rózsabokor” virágzása és
hervadása – Péter I. Zoltán
helytörténeti írása

34.|Lektûr
Frász-nap az Aranysárkányban
– Szilágyi Perjési Katalin
novellája

36.|Civilben
Több mint stúdió, több mint
galéria – „Születésnapot”
ünnepelt a nagyváradi Tibor
Ernõ Galéria

38.|Literatúra
Nádpálca nélkül 3. –
A formakényszer öröme
Móricz, Ady és Babits
verseiben

40.|Gyereksarok
Bemutatkozik Pöszi

41.|Életmód
Az egészséges lábbeli –
Oláh Zoltán cipõtervezõ ad
hasznos tanácsokat

43. Lazítás testnek és léleknek –
a masszázs (4.) – Fried Noémi
Lujza sorozata

44.|Sport
Bihar megye BL-csapata
vízilabdában

45. Átszervezik a Nagyszalontai
Olimpia SK-t

46. Gyõzelem után, remélt siker
elõtt – Egy ifjú székelyhídi
sakkolimpikon

47.|Évfordulók
Áprilisi jeles napok

48.|Fûben-fában
Gyógynövény-ábécé (60., 61.)
– A gyömbér
és a gyöngymenta

49.|Ínyenceknek
Pikáns húsok

50.|Üdítõ
Jó tanács – Keresztrejtvény
nyereménnyel

Címlapfotó: Kocsis Csaba



kultúra

4 Biharország 2013. április

Számadó Ernõ, az Érmellék dalnoka har-
minc esztendõvel ezelõtt ezen a napon távozott e
szerelmes tájról. A tépázott sorsú költõ halála
nagyszombati gyászt mutatott, az elfeledés kiútta-
lan mocsarában nehéz volt látni a feltámadás fé-
nyét, de a megvetett, sokak által lenézett poéta,
ha nem is har-
madnapra, de
harminc év múl-
tán újra „ifjú szí-
vekben él”. Halá-
lának évforduló-
ján rá emlékeztek
a falubeliek, is-
merõsök, bará-
tok, költészetét
és az Érmelléket
szeretõk.

Az érkeserûi egykori református iskola pa-
tyolatfehér falai között Gavrucza Tibor nyu-
galmazott református lelkipásztor – akinek gon-
dozásában két Számadó-kötet is napvilágot lá-
tott az utóbbi években – szólta az igét Pál apos-
tolnak a zsidókhoz írt levelébõl merített rész
alapján. A nagyszombati gondolatsort bontotta
az aznapi megemlékezés aktuális üzenetévé,
három évtized távlatából szemlélve a költõhöz
és annak költészetéhez való viszonyulást. „Visz-

szatekintve jobban lát az ember, a szívünkkel
nézünk, mert már nem lehetünk testközelben
vele. Ma már jobban értékeljük Számadó Ernõt.
Rendkívüli ember volt, ahogyan az a táj is az,
ami hazájává lett” – mondta a tiszteletes.

Oroszi Magda házigazda református lelki-
pásztor köszöntõje után az eseménysor folytatá-
saként a költõ sírjához zarándokoltak a jelenlé-
võk. A kerek évfordulóhoz igazítva Jakabffy
László nagyváradi mérnök, Számadó Ernõ tisz-
telõje felújíttatta a síron lévõ, csónak alakú fejfát,
ami a székelyhídi Juhász Imre szakértelmének
dicsérete is egyben. A tiszteletesnõ szólt a tizen-
hat évvel ezelõtti fejfaállítás körülményeirõl,
majd pedig Jakabffy emlékezett azokra az idõk-
re, amikor a hatvanas-hetvenes években gyak-
ran megfordult Érkeserûben. Fájlalta, hogy ak-
koriban nem kereste a költõ társaságát, s tanul-
ságként az egymásra figyelés jelentõségére hív-
ta fel a hallgatóság figyelmét. Boros József ta-
nár pályakezdõként került a faluba, barátjaként
tisztelhette Számadót. „Ékszerdoboz az Érmel-
lék, Ernõ bátyám érkeztével doboz és ékszer
egymásra talált” – fogalmazott Boros.

A helyi iskolások szavalatai következtek,
majd megkoszorúzták a költõ sírhelyét. A
Számadó nevét viselõ iskolába is ellátogattak a
megemlékezõk, ahol Rákóczi Lajos érköböl-
kúti tanár felidézte a fejfaállítás körülményeit;
akkoriban parlamenti képviselõként vette ki ré-
szét a feladatból.

Így télutón jó foglalatosság felütni egy-egy
Számadó kötetet, beengedni a szénaillatot, a
mezei virágok bódulatát, a nádasok közt fickán-
dozó, csacsogó, röppenõ megannyi életet.

| D. Mészáros Elek

Emlékezés fejfaavatóval
Morcos és sáros nagyszombat délelõtt
Érkeserûben. A Napot nem létezõvé
rejtették nyirkos fellegek, de tudtuk, hogy
ott a láthatatlanon túl él a fény, ahogyan
a nagyszombati szükségben lévõ lélek is
gyászbéklyó alatt hordozta a másnapi
feltámadás reménységét.

Megemlékezõk
a keserûi

temetõben

A kopjafa
felújítását Jakabffy

László (baloldalt)
kezdeményezte

Gavrucza Tibor
és Oroszi Magda
ápolja
az érmellékivé vált
költõ emlékét
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Meghitt hangulatú tárlatnyitón lehettek jelen
mindazok, akik március végén felkeresték Be-
rettyóújfaluban, a Bella Costa étteremben a
székelyföldi születésû, 2000 óta Bihartordán
élõ Bácsi Imréné Bíró Ildikó mintegy húsz
festményt, tájképeket felvonultató, Erdély, a
tündérkert címû kiállítását. Az Oberhauser
László Társaság által szervezett tárlat megnyi-
tóján gitáron közremûködött az igen szép han-
gú Bai Nikolett, a Republic együttes nemrég
elhunyt énekesének egyik számát adta elõ. A
megjelenteket Kolozsvári István, a város
kulturális menedzsere üdvözölte, majd az alko-
tó mûveinek jó ismerõje, Kocsis Csaba olvas-
ta fel a képek hangulatához illeszkedõ írását.

„Bácsi Imréné Bíró Ildikó Erdélyben szüle-
tett, Csíkszeredában, a Hargita lábánál, a csík-
somlyói Szûzanya ölében. A rajzolni, festeni
vágyás gyermekkora óta nõttön-nõtt benne,
és azóta is fáradhatatlanul lobog. A rajzórákon
mindig a legjobb érdemjegyet kapta, ma is
féltve õrzi ezeket a gyermekkori munkákat.
Mutatta nekem Gaál Andrásról készített port-
réját is, azét a festõmûvészét, akinek a Mikó-
várbeli kiállítása életre szóló útravalót jelentett
számára. A sors messzire vetette szülõvárosá-
tól, Bihartordán telepedett le, de itt is megta-
lálta, megérezte a táj szépségét, hangulatát.
Lelkesen, szinte küldetésszerûen készít újabb
és újabb rajzokat, festmé-
nyeket, akvarelleket. A
család mindig támogatta,
és megteremtette a feltéte-
leket, hogy nyugodt körül-
mények között alkothas-
son. Õ tudja, milyen ki-
sebbségben élni. Erdélyben
a románok egy része azt
vágta a szemébe, hogy
bozgor, azaz hazátlan, de
ezt az IQ-szintet Magyaror-
szágon sem mindenki tudja
túlszárnyalni, gyakran talál-
kozik azzal még ma is,

hogy románnak titulálják. De most már itthon
érzi magát Bihartordán. Bár aki élt már kétla-
ki életet, az tudja, hogy sem ott, sem itt nincs
igazán otthon. Ahhoz kevés egy élet.

Azt mondta egyszer egy skót házaspár a Sár-
rétre, hogy színes, változatos vidék. Ha Erdély-
ben jársz, elõször a tölgyeket hagyod magad
mögött, aztán a bükk szürke kérgén araszol a
tekinteted, a fák jellegzetes kínai bajuszán, majd
feltûnnek a felejthetetlen fenyvesek, az eget ost-
romló zöld dárdák és a fennsíkok a jellegzetes
szénaboglyákkal. Ildikó mindent fest, mindent
rajzol. Én mégis arra kértem, itt egy egységes
anyaggal mutatkozzon be, amely Erdélyre, a
tündérkertre fókuszál. Fejedelmei, felvilágosult
papjai tették azzá. De már Erdély sem a régi.
Másképpen él az én álmaimban, és másképpen
él Ildikó álmaiban. (…)

A csíki tájnak híres festõi voltak, az elõõrs
Nagy Imre, Nagy István, aztán késõbb Márton
Árpád, Gaál András. Ildikónak nem volt mód-
ja tanulni ezt a mesterséget, nem is hozzájuk
akarom hasonlítani, de az élet sok mindenre
megtanította. Ismeri és tiszteli a neves elõdö-
ket. Igyekezett ellesni a szakmai fogásokat,
technikákat, amelyekkel a mesterek dolgoz-
tak. Érzi, látja, más színek vannak Csíkban,
mint a Sárréten. A távolabbi színek sötéteb-
bek, mint a közeliek. A zöld minden árnyalata
felsorakozik, de itt akár a hegyek is tûnhetnek
kéknek, nem csak az ég. Azok a hegyek, ame-
lyekrõl Wass Albert azt írja: »adjátok vissza«.
Bácsi Imréné Bíró Ildikónak nem kell visszaad-
ni a hegyeket, mert azok ott vannak a rajzain,
festményein. Álmaiban visszatérnek, ott ma-
gasodik mindegyik a lelkében. Ez az õ útja,
maga választotta út. Utazás a gyermekkor
színhelyeire, kanyargó ösvényeken, ébren és
álmodva a saját hegyei között…”

Hargitai képek a Sárréten
A Székelyföldrõl a sors által Biharországba
vetõdött festõnõ tárlatát nyitották meg
nemrég Berettyóújfaluban. A szülõföld
hegyei, színvilága érdekes kontrasztként
hatott a bihari tájban.

Az alkotó
a méltatójával

Kolozsvári István,
Berettyóújfalu
kulturális
menedzsere

Közremûködött
Bai Nikolett
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Negyven-ötvenezer lejes profitot könyvelhet-
nek el a HKV 2012-es mérlegében, közölte az
évértékelõ sajtótájékoztatón a gazdasági igazga-
tó. Ioan Purge elmondta, hogy a vállalat saját
bevétele nagyjából annyi volt, mint 2011-ben.
A 48 millió lejes összbevételhez a cég a jegyek,
bérletek árából befolyt pénzzel, illetve a jármû-
vei bérbeadásából származó díjjal járult hozzá.
A bérletesek száma négy éve folyamatosan
emelkedik – tette hozzá az igazgató.

A kiadások zömét a tömegközlekedési jár-
mûpark üzemeltetése és az alkatrészek teszik ki,
bár az utóbbi költséget sikerült lefaragniuk
(2009-ben 2,5 millió lejt költöttek erre, tavaly
viszont kétmilliónál kevesebbet). Annak ellené-
re érték el a megtakarítást, hogy az üzemanyag
12 százalékkal, az áram pedig 8 százalékkal
drágult tavaly 2011-hez képest, és az elõzõ évi-
nél 800 ezer kilométerrel többet futottak a
HKV jármûvei. Mindezek mellett két éve nem
emelték a jegyek és bérletek árát. A harmadik
legnagyobb kiadási tétel a béralap. Tavaly a
638 alkalmazott az inflációnak megfelelõ, mint-
egy 5 százalékos fizetésemelést kapott.

Igyekeznek frissíteni a jármûparkot, új kisbu-
szokat és további használt villamosokat venné-
nek idén – számolt be a gazdasági igazgató. Ta-
valy négy használt németországi villamost vet-
tek 15 ezer euróért, újan egyetlen motorkocsit
sem kapnának ennyiért – tette hozzá; idén még
öt szerelvényt vásárolnának. A nagy társasgép-
kocsikat csúcsidõn kívül úgynevezett midibu-
szokkal cserélnék le, ezek 25-30 utast tudnak
vinni. Tavalyi költségvetésükbõl 40 ezer eurót
szántak tíz ilyen jármûre, de egyetlen eladót
sem vonzott az ajánlat. Az idei büdzsébõl 65
ezer eurót különítenek el erre a célra. A befek-

tetés a kisebb üzemanyag-fogyasztás miatt
megtérül – magyarázta Viorel Pop. További
megtakarítást próbálnak elérni a belsõ átszerve-
zéssel, és igyekeznek a jármûvek tisztaságán ja-
vítani, amire tavaly is volt panasz.

Csuzi István vezérigazgató a közbeszerzési
rendszerrel elégedetlen. Mint mondta, vállalko-
zói szemmel nézve ez szervezett rablás. Közin-
tézmények számára, ha betartják a kötelezõ
elõírásokat, minden sokkal többe kerül, és ren-
geteg idõt veszítenek. Másfél évig tartott példá-
ul a Nufãrul negyedbeli új buszterminál megépí-
téséhez szükséges összes engedély beszerzése
és a kivitelezõ kiválasztása. Mostanra megvan.
Felhívta a figyelmet arra, hogy közintézmény-
ként nem a maguk urai, a városi tanács szabá-
lyozza a mûködésük legfõbb paramétereit (tari-
fa, szállítási program, a közszállítás szabályzata,
a szociális politika), ezért nem várható el a
HKV-tól, hogy profitot termeljen. Az õ alapel-
ve szerint minimális szubvencióval igyekeznek a
lehetõ legjobb szolgáltatást nyújtani.

Elemzik például minden járat gazdaságossá-
gát, és ha szükségesnek tartják, változtatásokat
javasolnak a tanácsnak. Az utasokat arra kéri a
vezérigazgató, hogy tudassák észrevételeiket,
írjanak e-mailt a HKV címére (secretariat@
otlra.ro, relatii.publice@otlra.ro).

A kihasználtság elemzésére felhasználják az
elektronikus jegyek és fõleg a bérletek adatait.
Utóbbiakat márciustól kezdve már a teljes árú
bérletet vásárlók is igényelhetik. Érdemes tudni,
hogy az ellenõrök kérik a személyi igazolvány fel-
mutatását is azoktól, akiknek a kártyáján nincs
rajta a tulajdonos fényképe. Fényképes kártyát
viszont csak három helyen, a HKV székhelyén, a
villamosremíznél, az állami egyetemen, illetve a
Lotus bevásárlóközpontban, a fõbejárat közvet-
len közelében elhelyezett árusítópontoknál lehet
igényelni. Eddig 5000 kedvezményes árú bérlet-
kártyát adtak ki egyetemistáknak és diákoknak,
és májustól már a nyugdíjasok „ingyenbérlete” is
kártya lesz. Az utasszámlálásra szolgál, de a zseb-
ben vagy tárcában lapuló bérlethez szokott uta-
zóknak kellemetlen változás, hogy felszálláskor
érvényesíteniük kell a bérletkártyát is a jármûvek-
be szerelt leolvasókon.

| Máté Zsófia

Számlálják 
a tömegközlekedõket
Nyereséggel zárta a tavalyi évet a nagyváradi
Helyi Közszállítási Vállalat, ezért is értékelték
jónak 2012-t a HKV vezetõi, Csuzi István
vezérigazgató, Ioan Purge gazdasági
igazgató és Viorel Pop mûszaki igazgató,
az önkormányzati tulajdonú vállalat
igazgatótanácsának elnöke.

Jegylyukasztás
helyett egyre több
utas
a kártyaleolvasóhoz
járul felszálláskor
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A Megyei Katasztrófavédelmi Bizottság bõví-
tett ülésére érkezett haza, Váradra Lucia
Varga korábbi környezetvédelmi és víz-
ügyi államtitkár, most tárca nélküli mi-
niszter Ioan Opreannal, a Körö-
sök Vízügyi Igazgatóságának ko-
rábbi vezetõjével, aki jelenleg a fej-
lesztésekért felelõs minisztériumi al-
igazgató. A megbeszélés után Claudiu
Pop kormánybiztos társaságában tájékoz-
tatták a sajtót a megyénket is érintõ beruházá-
si tervekrõl.

Még 2005-ben, államtitkársága idején Lucia
Varga elkészíttette a polgármesterek kéziköny-
vét az árvízkor szükséges teendõikrõl, most ezt
a kiadványt megtoldották a szárazság esetén el-
végzendõ feladatokkal, és minden önkormány-
zatnak eljuttatják. Huszonnyolc jogszabályból
összegezték a feladatokat, melyek elmulasztásá-
ért szankciókkal sújthatók az elöljárók. A tárca-
vezetõ elrendelte továbbá, hogy a helyhatósá-
gok takaríttassák ki a vízfolyások medrét, part-
ját, s a vízügyi igazgatóságok gépekkel segítik a
munkát. Év végére elkészül minden közigazga-
tási egység árvízvédelmi kockázati térképe (Bi-
har megyéé már készen van), ezeknek alapján

az önkormányzatok csak olyan helyre adhat-
nak építési engedélyt, amely nem ártéren

fekszik. Varga bekérte a kormánybizto-
soktól azoknak a településeknek a

jegyzékét is, amelyeken kevés az
ivóvíz; a minisztérium ígért segít-

séget.
Az idén a szaktárca 88 mil-

lió lejt kapott az állami büdzsébõl.
Amint Ioan Oprean elmondta, elõ-

ször azokra a vízügyi építkezésekre ad-
nak pénzt, amelyek már 80 százalékban

elkészültek, jövõre azokat akarják befejezni,
amelyek már felerészben készen vannak. A ke-
vésbé elõrehaladott beruházásokra európai uni-
ós forrást keresnek, az önrészre valót pedig el-
különítették a költségvetésben.

Bihar megyében a Fekete-Körös mentén a
korábbi árvízkárokat fogják felszámolni, hason-
lóképpen a Nyimesd-völgyben (Nimãieºti),
Bihardobrosd környékén, a Sebes-Körösön a
megyehatártól Élesdig vagy Bondoraszó fölött.
Lesz pénz emellett a Sebes-Körös nagyváradi,
belvárosi szakaszán a bal part megkezdett ren-
dezésének befejezésére is, ígérték a kormány-
zati tisztségviselõk. Kérdésünkre Lucia Varga
elmondta, hogy nem számíthat pénzre a Terü-
leti Erdészeti és Vadászati Felügyelõség a szék-
házgondjának megoldásához, mert az erdei
utak rendbehozatalát tekintik elsõdlegesnek. (A
felügyelõség a Zöldfa utcán egy bérház egyik
emeleti lakrészében kapott helyet, miközben a
székhelyének kijelölt Rulikowski úti, emeletes
ingatlan, az egykori hadapródiskola gyengélke-
dõje évek óta romlik-omlik a tolvajoknak és az
idõjárásnak kiszolgáltatottan.)

Árvízre és aszályra is
készülnek
Megyei és települési elöljárókkal
egyeztetett a múlt hónapban Nagyváradon
Lucia Varga vízügyi, halászati
és erdõgazdálkodási tárca nélküli
miniszter. A polgármesterek számára
kézikönyv készült az árvízkor és aszálykor
szükséges tennivalókról. Oprean, Varga és Pop a katasztrófavédelmi bizottság

ülése után tájékoztatta a sajtót

Ha a vízügy
elkészül

a partrendezéssel,
épülhet

a mélygarázs
a Kossuth utcai

parkolóban

A kézikönyv
a polgármester
teendõit foglalja
össze
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A tavalyi helyhatósági választások óta a leg-
több településen mintha megállt volna az élet.
A gazdasági válság további regnálása, a kam-
pányidõszakban az utolsó szuszig kifullasztott
költségvetési kassza ellankasztotta az infra-
struktúra bõvítésére irányuló erõfeszítéseket.
Aztán egy nagy „lélegzetvétel” következett, az
önkormányzatok némelyike ébredezni látszott
tetszhalott állapotából, lassan-lassan beindul-
tak a fejlesztések.

Idõsotthon nem kispénzûeknek

A megye magyar irányítású települései kö-
zül az egyik legnagyobb elõrelépés Vedresáb-
rányban mutatkozott meg. Aki Székelyhíd irá-
nyából közelít Margitta felé, a községhez tar-
tozó Monospetrin átutazva szemébe ötlik a ró-
mai katolikus templom mögötti területen folyó
nagyszabású építkezés. Még alig készült el a
közelben az igényesen kialakított park és sza-
badtéri színpad, máris újabb beruházások sora
van folyamatban. Barcui Barna polgármester-
rel a hivatalban beszélgetünk a falufejlesztés
újabb stációjáról, amely nemcsak az ingatla-
nok számában fog megmutatkozni, hanem a

kulturális életet is színesíti, a hagyományok
megtartásának lehetõségeit kiszélesíti.

A Monospetriben látott, épülõfélben lévõ
ingatlanban idõsek otthonát rendeznek be. Az
emeletes épület természetesen az uniós szab-
ványnak megfelelõen fog mûködni, teljes ellá-
tást, gondozást nyújtva a majdani lakóknak.
Azon túl, hogy idõs emberek találnak majd
otthonra a létesítményben, az sem elhanya-
golható, hogy új munkahelyek teremtõdnek
ily módon. A komfort elsõdleges szempont,
huszonnégy kétágyas szoba kap helyet a léte-
sítményben, mindegyiknek saját illemhelye,
fürdõszobája lesz. Minden szobában lesz tele-
fon, televízió és internet-elérhetõség. Lehetõ-
ség lesz házaspárok befogadására is.

Egyre több fiatal városon vagy külföldön ke-
resi a boldogulást, az idõsödõ szülõk pedig
többnyire a faluban maradnak, tehát lesz
igény az otthonra. Bár még koránt sincs kulcs-
rakész állapotban, máris akadnak érdeklõdõk
– újságolta Barcui Barna. Elõreláthatólag a
lakhatás nem lesz olcsó mulatság, így a kevés-
ke nyugdíjakból nem lehet majd fedezni a költ-
ségeket. A legtöbb esetben a családnak, a

Építkezõ Vedresábrány
Idõsotthon építésébe fogtak, utakat
aszfaltozhatnak egy sikeres pályázat
eredményeként Vedresábrány községben.
Barcui Barna polgármester tájékoztatta
lapunkat.

Barcui Barna
polgármester

Összkomfortos
idõsotthon épül
Monospetriben
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gyermekeknek is be kell majd segíteniük az
idõs emberek ellátásának költségeibe.

A beruházás értéke 760 ezer euró áfa nél-
kül, jelenleg az építkezés hatvan százalékánál
tartanak. Az otthon üzemeltetése a Pro Mo-
nospetri Alapítványra hárul. Az átadási határ-
idõ sürget, bár lehetséges, hogy kitolódik az
eredetileg megszabott idõpont, a közbeszerzé-
si versenytárgyalások eredményeinek soroza-
tos megfellebbezése miatt. Az óvások késedel-
met és fennakadást okoztak a beütemezett
munkamenetben.

Ruhák a néptáncoktatáshoz

A megyében 19 település pályázott sikere-
sen a három komponensbõl álló vidékfejlesz-
tési projektcsomagra. A magyar irányítású
községek közül Bihar, Szalárd és Vedresáb-
rány az élenjáró, mellettük Kiskereki, Érkört-
vélyes, Értarcsa és Szalacs szerepel a nyertes
pályázók között. A pályázat másik jelentõs
szegmense a község összes utcájának leaszfal-
tozása. Vedresábrány község ezekre a munká-
latokra 1,6 millió eurót nyert el a vidékfejlesz-
tési alapból. Az aszfaltterítés hatvan százalék-
ban már megtörtént.

Monospetriben szép küllemû kultúrház
épült néhány évvel ezelõtt. A vidékfejlesztésre
fókuszált projekttel a felszereltséget is sikerül
megoldani, mintegy 110 ezer euró értékben.
A bútorzat mellett a színpad is megújul, kivetí-
tõk, hangosítóberendezések, továbbá hang-
szerek vásárlására is futotta a támogatásból.
Mivel többnemzetiségû községrõl van szó, tíz-
tíz magyar, román és német népviseleti ruhá-
val is gazdagodik majd a mûvelõdési központ.
A polgármester nagy figyelmet fordít a nép-
tánc-oktatásra, azon fáradozik, hogy a fiata-
lokkal megszerettesse népi kultúránknak ezt
az ágát, hogy ápolják tovább a hagyományt.

| D. Mészáros Elek

A sorozatos óvások
késleltették
a munka
megkezdését, ezért
csúszhat
az átadás is

A Petriben megépült
mûvelõdési ház
felszerelésére
és berendezésére is
sikeresen pályáztak
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Februárban 448 munkáltatót ellenõrzött a
Bihar Megyei Területi Munkaügyi Felügyelõ-
ség, 256 esetben a munkaügyi, 192 esetben
pedig a munkabiztonsági elõírások betartását
vizsgálták. Az ellenõrzött vállalkozásokra 593
esetben szabtak ki bírságot, az elsõ kategóriá-
ban 193, a másodikban 400 munkáltatót bün-

tettek. Pénzbírásággal összesen 58 céget súj-
tottak, 412 ezer lej összértékben.

Az év második hónapjában 11 munkabaleset
történt, ezek egyike halálos kimenetelû volt.
Február végén megyénkben megközelítõleg 17
ezer munkáltatót tartottak nyilván, 156 785
foglalkoztatottat, egyéni munkaszerzõdéssel pe-
dig összesen 170 566-en dolgoztak.

Március-áprilisra nem jeleztek kollektív elbo-
csátást a felügyelõségen. A munkaügyiek 13
textil- és bõripari cégnél ellenõrizték a munka-
vállalás törvényességét, két helyen találtak tíz fe-
ketemunkást, három munkaadót büntettek kihá-
gások miatt, a büntetések értéke 20 ezer lej volt.

F. N. L.

Megszorítások a munkaügyi
felügyelõségen
Március elsejétõl a Bihar Megyei Területi
Munkaügyi Felügyelõségnek csak
a nagyváradi kirendeltsége mûködik,
a szalontai, margittai, élesdi és belényesi
kirendeltségeket megszüntették.

Inaktívnak nyilváníthatják a cégeket
Biharban jelenleg 7184 inaktív jogi sze-

mélyt vagy más entitást tart nyilván a Megyei
Közpénzügyi Igazgatóság, amely az inaktívvá
minõsítés feltételeirõl és következményeirõl is
tájékoztatott.

A 2003/9. számú kormányhatározat sze-
rint inaktívnak nyilvánítanak egy vállalkozást
vagy jogi személyiség nélküli más entitást, ha
az fél éven át nem tesz eleget egyetlen, a tör-
vény által elõírt bevallási kötelezettségnek
sem, vagy kivonja magát a pénzügyi ellenõrzé-
sek alól azzal, hogy a közölt adatai alapján
nem lehet azonosítani õt, illetve ha az adóha-
tóság megállapította, hogy nem a bejelentett
adóügyi székhelyén mûködik.

Ha az inaktívvá nyilvánítottak folytatják gaz-
dasági tevékenységüket, akkor kötelesek befi-
zetni az adókat és illetékeket, de nem írhatják
le költségeiket, és nem igényelhetik vissza az
általános forgalmi adót. Azok, akik inaktív
cégtõl vásárolnak árut vagy szolgáltatást, szin-
tén nem írhatják le a költségeiket vagy az áfát,
kivéve ha végrehajtáskor szerzik be a javakat.

Az inaktivitást feltüntetik mind az illetõ vállal-
kozás, mind annak törvényes képviselõje adó-
ügyi igazolásában, és az inaktív vállalkozást au-
tomatikusan törlik az áfa-fizetõk nyilvántartásá-
ból. Az inaktív cégek listája az adóhatóság hon-
lapján, (www.anaf.ro) a Közérdekû információk
(Informaþii publice) menüpont alatt található.

Házõrzõket Váradról
Akik kutyákat fogadnának örökbe, csütörtökönként 10 és

16 óra között megtehetik ezt Nagyváradon a Coriolan Hora
utca 6. szám alatti kutyamenhelyen, tájékoztatott a váradi Köz-
terület-kezelõ Zrt. Ha valaki legalább két kutyát örökbe fogad,
akkor azokat a megyeszékhely 60 kilométeres körzetében in-
gyen hazaviszik az új gazdának. Jelenleg 250 kutya van a men-
helyen.
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Augusztus 31-ig várják a földjük eladásáért
vagy bérbeadásáért életjáradékban részesülõket
a kifizetési ügynökség megyei központjában
(Nagyvárad, Matei Corvin utca 1. szám), akadá-
lyoztatásuk esetén közjegyzõileg felhatalmazott
megbízottjuk, esetleg gyámjuk is eljárhat helyet-
tük. A láttamoztatáshoz szükség van mezõgaz-
dasági életjáradékos igazolványra, az árenda-
szerzõdésre, az eredeti személyi igazolványra,
ha a kérelmezõ akarja, banki iratokra, illetve I.
és II. fokú rokkantság esetén az orvosi szakvéle-
mény eredetijére és másolatára, kivéve ha úgy
rendelkeztek, hogy a rokkantsági dossziét nem
kell felülvizsgálni. Ha megbízott láttamoztatja az
igazolványt, akkor szükség van még az õ szemé-
lyi igazolványára és annak másolatára, valamint
meghatalmazására és annak másolatára is.

A mezõgazdasági életjáradék folyósítása
megszûnik a kedvezményezett elhunytakor. Az
örökösök csak abban az esetben kaphatják meg

a járadékot, ha az említett idõszakban benyújtják
az ügynökségen az elhunyt igazolványát, a ha-
lotti bizonyítványt (eredeti és másolat), az örök-
lési jogot igazoló okiratot (eredeti és másolat), il-
letve az örökös személyi igazolványát (eredeti és
másolat), valamint azt a meghatalmazást vagy
közjegyzõ elõtt tett nyilatkozatot, amellyel iga-
zolják, hogy a többi örökös is beleegyezett az el-
hunyt után járó életjáradék igénylésébe.

Ha az életjáradék kedvezményezettjének a
földterület nagyságának változását igazoló iratok
vannak a birtokában, akkor kérnie kell a dosszi-
éja újraelemzését, ehhez be kell mutatnia az ere-
deti iratokat, és csak az elemzés után kérheti
igazolványának láttamozását.

Az életjáradékos könyvecskét a kifizetési ügy-
nökség Bihar megyei székhelyén láttamozzák,
az érintetteket írásban értesítik, hogy mikor je-
lenjenek meg. Ha az elõjegyzett idõpontban
nem tudnak ott lenni, augusztus 31-ig bármikor
felkereshetik a hivatalt, de tudniuk kell, hogy el-
sõbbséget élveznek azok, akik arra a napra kap-
tak idõpontot, mondta Florian Pavel igazgató.
Március 18-ig 417 igazolványt láttamoztak, ez
19 százaléka a tavalyi 2155-nek. Árendába
több mint 4400 hektárnyi földet adtak a tulajdo-
nosaik, és 4000 hektárnál valamivel többet ad-
tak el. Az életjáradékot augusztus 31. után vélet-
lenszerû sorrendben fizetik ki, függetlenül az iga-
zolvány láttamozásának idõpontjától.

F. N. L.

Láttamoztatni kell
az életjáradékért

A Mezõgazdasági Kifizetési és Intervenciós
Ügynökség Bihar megyei székhelyén kell
jelentkezniük igazolványuk
láttamoztatásért mindazoknak, akik
mezõgazdasági életjáradékot kapnak.
Az igazolványok láttamozását március
elsején kezdték el.

Fizettek a gazdáknak
Március végéig minden igénylõnek át-

utalta a 2012-re járó területalapú támo-
gatást a Mezõgazdasági Kifizetési és In-
tervenciós Ügynökség. A Bihar megyei
központ közleménye szerint országszerte
839 196 gazdálkodó kapott összesen
1,93 milliárd lejt (425 millió eurót) az Eu-
rópai Mezõgazdasági Garanciaalapból.

A tavalyra megállapított hektáronkénti
119,66 eurós támogatásból 756 millió
lejnyit (165,5 millió euró) március közepé-
ig kifizettek. Megkapták a 2012-re járó

nemzeti kiegészítõ támogatás elsõ részét
az állattartók is. Utóbbiaknak összesen
448,5 millió lejt utaltak át a következõ-
képpen: 103 477 marhatartó gazdának
összesen 316,2 millió lejt, 14 402 juhtar-
tónak 117,8 millió lejt, 5254 kecsketartó-
nak pedig 14,5 millió lejt. Tavaly a szar-
vasmarhák után 500 lej, juhok és kecs-
kék után pedig 40,8 lej támogatást kap-
tak a gazdák. Tavaly decemberben egyéb-
ként már volt egy kifizetés, akkor 166 mil-
lió lejt (36,5 millió eurót) kaptak a gazdák.

A bihari gazdák is részesedtek a kifize-
tésekbõl, nyilatkozta Florian Pavel, az ügy-
nökség Bihar megyei vezetõje. 2012-ben
39 268 kérvényt nyújtottak be területala-
pú támogatásokra a gazdák, számukra
megközelítõleg 208,8 millió lejt utaltak
át, valamint közel 1300 juh- és kecskete-
nyésztõ, továbbá 8311 szarvasmarha-te-
nyésztõ kérését hagyták jóvá. Az állattar-
tóknak április 2-án fizették ki a 2012-es
támogatás utolsó részletét, tette hozzá az
igazgató.



hagyomány

12 Biharország 2013. április

Egykor Nagyszalontán is nagy hagyománya
volt a seprûkészítésnek, a hajdúváros egyik
legügyesebb és ma is aktív seprûkötõ mestere
Torma Lajos. Szívesen mesélt lapunknak a
szebb idõket is megélt cirokseprûrõl és annak
készítésérõl.

„Én még 19-20 évesen, 1960-ban a kollek-
tívában [mezõgazdasági termelõszövetkezet]
tanultam meg, hogy miként kell seprût készí-
teni. A feleségem két rokona seprûkötõ mes-
ter volt, általuk kerültem a kollektíva mûhelyé-
be, és ott tanultam meg a seprûkészítés folya-
matát. Három évet dolgoztam ott, aztán elke-
rültem az akkori Energia vasüzembe dolgozni,
de otthon továbbra is folytattam a seprûkészí-

tést, és azóta is rendszeresen csinálom a sep-
rûket.”

Arra a kérdésünkre, hogy megy ma az üz-
let, Lajos bácsi szerényen ezt válaszolta: „Én
nem panaszkodom, rendszeresen készítek
seprûket vállalatoknak, iskoláknak, sokan ren-
delnek tõlem seprût, és a piacon is árusítok. A
városban én vagyok az egyetlen seprûkötõ kis-
iparos. Nem mondom, hogy sokat lehet vele
keresni, de nyugdíj-kiegészítésnek nagyon jó,
s mivel a nyugdíjam kicsi, ezért is folytatom je-
lenleg a seprûkészítést.”

Lajos bácsitól azt is megtudtuk, hogy a fõ
szakmája ács és parkettás, erre a mesterségre
kitanította a fiait is, de a seprûkötést közülük
csak Zoli fia tanulta meg.

– Õ ugyanúgy készíti a cirokseprût, mint
én, de csak saját célra, illetve a családnak. Én
szívesen fogadnék magam mellé inast, de a fi-
atalokat nem igazán érdekli. Ez a szakma na-
gyon sok fázisból tevõdik össze, összesen 12
mozzanat szükséges ahhoz, hogy elkészüljön

RÉGI MESTERSÉGEK NYOMÁBAN

A cirokseprû ma is
jól seper

Lassanként eltûnnek a kezünk ügyébõl
és a köztudatból is az egykor jól bevált
használati tárgyak. Manapság a városi
ember egyre ritkábban vesz a kezébe
például vesszõseprût, cirokseprût.
Magánházakban, de inkább vidéken,
a falusi portákon még talán ezeket
használják, bár egyre kevesebben értenek
ma már a seprûkötéshez.

Torma Lajos jó
ötven éve tanulta

ki a szakmát

Számos mûveletet
kell elvégezni 



hagyomány

2013. április Biharország 13

egy seprû. A fanyelû seprû kellékei: a nyél, a
cirok, a szög, a drót és a fonal. A kiszárított
cirkot válogatás után le kell vágni, és a szálak-
ról el kell távolítani a cirokmagot. A fanyelû
seprû készítésének elsõ mozzanata a nyél, kis-
géppel faragjuk ki. Ezután szöget ütünk a
nyélbe. Elõször a seprû közepét erõsítjük drót-
tal a nyélhez. A drót egyik vége a nyélbe ütött
szöghöz van fogatva, a másik vége pedig egy
fából készült hengerre fölcsavarva, melynek a
két végét szögletesre formáljuk, hogy a drótot
erõsen megfeszíthessük. A seprû vállrészének
kiképzését szolgálja a visszafelé odakötözött
egy-egy marok nyírja [szár]. A fölösleges szár-
részeket levágjuk, hogy a visszatörést meg le-
hessen csinálni. A visszahajtás után egy drót-
tal összekötjük a seprût szélességben, majd a
kiálló nyírját is elvágjuk. Ezután a borításra
szánt nyírját odakötözzük a nyélhez. A nyírja

kiálló részeit levágjuk, majd a szálakat elren-
dezzük. A szorosra fogott seprût ezután össze-
varrjuk. Legvégül a cirokseprû végét egyenes-
re vágjuk.

Amikor a fiatalok meghallják, hogy milyen
sok munka van egy seprû elkészítésével, akkor
rendszeresen megriadnak, és azt mondják,
hogy akkor inkább bele sem kezdenek. Sajnos
nincs elég akaratuk ahhoz, hogy megtanulják
ezt a szakmát, pedig én nagyon szívesen meg-
tanítanám azoknak, akik komolyan veszik a
munkát.

| Balázs Anita

A seprû nyelét is
maga faragja

Megtanítaná
a mesterséget,
ha lenne kinek

A kész „terméket”
egyre kevesebb

háztartásban
használják
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Pocsolya rejtette kátyúkba döccenünk, a sá-
ros hólé számtalan „csapdát” rejteget. Nyáron
már jártunk errefelé, akkor is kitûnõ terepnek
bizonyult volna egy akadályverseny megtartá-
sára a Csokalyra igyekvõ bekötõút. Azóta a
repedésekbe beszivárgott, majd megfagyott
nedvesség tovább rontotta a helyzetet.

Hosszúra nyúlt az idei tél, bár nem zordsá-
ga, hanem sokkal inkább fáradhatatlansága kí-
nozza az embert. A nyirkos szürkeség, csontig
ható szomorúság begombolta a lelkeket. A hol
hó, hol esõ áztatta szántások mélyen átnedve-
sedtek. A darabos földeken még az apróbb va-
dak is bucskázva haladnak, így inkább a vi-
szonylag gyér forgalmú út menti bokrokba hú-
zódnak.

Minden apró rezdülés, kósza hír vagy hí-
resztelés elemi erõvel kavarja fel az apátiába
hajló hétköznapokat. Csokaly ilyen idõszakot
él át manapság, bár akadnak hitetlenkedõk,
olyanok, akik még akkor sem hiszik, hogy va-
lami jó is történhet környezetükben, ha azt sa-
ját szemükkel látják.

Csuka József, Székelyhíd alpolgármeste-
re a falu volt mezõgazdasági gépállomásán vár
a megbeszélt idõpontban. Úgy döntünk, jobb,
ha a helyszínen folytatjuk a beszélgetést.

Már messzirõl látszanak a kerítésoszlopok,
a kupacokba hordott többvagonnyi kavics. A
híreszteléseknek megfelelõen nagy dolgok
vannak itt készülõben. A gépkocsiból kiszáll-
va, az útról próbáljuk szemügyre venni a belát-
hatatlannak tûnõ területet. Csuka karjával kör-
bemutatva igyekszik behatárolni, mettõl med-
dig is tart álmai megvalósulásának helye: a bir-
tok. Nem mintha az övé lenne, de tagadhatat-
lanul részese mindennek, ami egy új perspek-

tívát jelenthet falusfeleinek a megélhetéshez.
Mert nagy szó ez manapság errefelé, és egy-
ben bizonyítéka annak, hogy ha az állam kép-
telen munkahelyet teremteni polgárainak, ak-
kor a közülünk való tehetõsek, bátrak és me-
részek tudnak oly módon sikeresek lenni,
hogy az mindenki hasznára legyen.

Mielõtt közelebb merészkednénk terep-
szemlét tartani, visszaülünk a jól fûtött terepjá-
róba, és a duruzsoló motor kísérete mellett
Csuka József elbeszéli a történteket. Jó há-
rom-négy évvel ezelõtt Mudura Sándor nagy-
vállalkozó úgy gondolta, a mezõgazdaságban
is kipróbálja képességeit. Üvegházi zöldségter-
mesztésre gondolt. Az olcsó termálvízzel való
fûtés lehetõsége sokat nyomott a latban a te-
rület kiválasztásakor. Az érmelléki falvak szin-
te bármelyike potenciális termálvízlelõhely,
így a beruházó is errefelé kutakodott alkalmas
telek után. Csuka elárulja, hogy nem nála ko-
pogtattak elõször, akadt olyan polgármester,
aki nem látott fantáziát Mudura munkahelyte-
remtõ szándékában. Azt is elmondja, ki az il-
letõ, de arra kér, ne hozzuk nyilvánosságra,
mert félõ, hogy emiatt kiutálnák falujából az
amúgy másodjára megválasztott elöljárót.
Amióta Csuka elvállalta a földszerzéssel járó
macerát, több település is jelezte, hogy szíve-
sen otthont adna a beruházásnak.

A legnehezebb dolog az összefüggõ birtok
kialakítása volt. Egyenként kellett meggyõzni

Paradicsomkert épül
Csokalyon
Az a hír járja az Érmelléken, hogy Csokaly
határában nagy munka folyik, ha elkészül,
az lesz a „paradicsom”. Utánajártunk,
s a látottak alapján valóban elismerésre
méltó nagyberuházás van kibontakozóban,
amely a környékbeliek életét
munkalehetõséggel könnyítheti meg.

Csuka József
kalauzolt a terepen
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a kisparcellás gazdákat, hogy adják el földjei-
ket. Az elsõ 15 hektár megvásárlása szinte
szélmalomharcnak bizonyult, már úgy tûnt,
meghiúsul a nagyszabású terv. Kezdetben 9-
10 hektáros parcellára gondoltak, de mostan-
ra sikerült egy 65 hektáros összefüggõ terüle-
tet megvásárolniuk. A birtok bekerítése már
megtörtént, a területrendezés és az üvegházak
kiépítése következik.

Csuka szemléltetésként elmondja, hogy a
gépállomás udvarán tárolt vaselemekbõl

nyolcvankamionnyira van szükség a tervezett
kilenchektárnyi üvegházhoz. A fennmaradó
területet szabadföldi termesztésre használják
majd. Szakemberek véleménye szerint a fellel-
hetõ termálvíz a majdani fedett terület hatvan
százalékának fûtésére lesz elegendõ. Ehhez
három kutat fúratnak, elõzetes mérések alap-
ján 800 méter mélységbõl nyerik ki a megfe-
lelõ hõmérsékletû vizet. A három furat már
önmagában kétmillió eurót kóstál; az összbe-
ruházás értéke 22 millió euró.

Háromszintû fûtésvezetéket szerelnek be,
ezek együttes üzemeltetésével még a legzor-
dabb télben is optimális hõmérsékletet lehet
fenntartani. Az üvegházak belmagassága 7,5
méter lesz, a fõként paradicsomból álló kultú-
ra támrendszere 4 méter magasságba juttatja
a növényt. A termést sínen elõre-hátra hala-
dó, hidraulikával ellátott gépezetrõl fogják le-
szedni. A legmodernebb komputervezérlésû
berendezések meghatározott idõben és meny-
nyiségben adagolják majd a vizet és a táp-
anyagot. A szabadföldi termesztésnél sem lesz
ez másként, már ami az öntözést illeti. Az ön-
tözõberendezések kilenc kútból „merítik”
majd a vizet.

Az üvegházak összeszerelése után elkez-
dõdhet a feldolgozóüzem építése is, valamint
egy nagy hûtõházat is terveztek a friss zöldsé-
gek tárolására. Javában folyik a piackutatás,
beszélgetõpartnerünknek csak sejtései vannak
arról, hogy az orosz piacra szánnák az Érmel-
léken termelt zöldséget. A leendõ munkaválla-
lók számát sem tudja pontosan, becslése sze-
rint az üvegházak kétszáz embernek nyújthat-
nak megélhetést. Emellett a szabadföldi ter-
mesztéshez, a feldolgozóüzembe, a raktáro-
záshoz, a berendezések kezeléséhez is sok-sok
alkalmazottra és idénymunkásra lesz szükség.

Felbõgnek a motorháztetõ alatt a lóerõk,
nekivágunk a birtokszemlének. Az üvegházak
területe aszfaltsimaságúra van gyalulva, a sza-
badföldi termesztés barázdái között áll a hólé,
a kaptatókon könnyedén feljutunk, a mélyeb-
ben fekvõ sáros területeken zötykölõdünk.
Már áll a transzformátorház, onnan szolgáltat-
ják majd a villanyáramot. Jókora betonplac-
cok mutatják a majdani üvegházak végébe ke-
rülõ fûtõházak helyét. Egyelõre építõtelep ez a
javából, fantázia kell hozzá, hogy a képzelet
piruló paradicsomot, zöldülõ paprikát libbent-
sen szemünk elé. A képzelgésen túl a legfon-
tosabb mégis az, hogy e térség lakóinak nem
kell elvándorolniuk munkát keresni, a munka-
helyteremtés a legbiztosabb megtartó erõ.

| D. Mészáros Elek

Az üvegházak
helyét már
elegyengették

Összeszerelésre
várnak

az üvegházak
elemei

Bekerítették a 65
hektáros birtokot
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A Fazekas dinasztia közel háromszáz éve
Nádudvaron, a Sárrét északi és a Hortobágy
déli peremén található településen formálja a
sarat, szorgalmas kezük életre kelti az agyagot.

– A fekete kerámiának a második világhábo-
rút követõen leáldozott az ideje, nem volt pia-
ca – meséli az elsõszülött fiú, aki szintén La-
jos, mikor körbevezet a Fazekasházban. – Ké-
szítettek mázas edényeket, de a fekete kerámia
talán feledésbe is megy, ha Masits László a me-
gyei tanácstól nem ösztönzi nagyapámékat,
hogy ne hagyják elveszni értékes örökségüket.
Még plakátot is készített a neves grafikus,
Konecsni György, nála jobban azóta sem tud-
ták megfogalmazni a nádudvari kerámia lénye-
gét: „A tûz és a föld mûvészete”. Nagyapa ép-
pen csak hogy átadta a családnak a tudást,

meg is halt 1959-ben. Én 1944-ben láttam
meg a napvilágot, de édesapámmal csak négy-
esztendõsen találkozhattam, mert fogságba ke-
rült. Belenõttem a mesterségbe, hisz körülöt-
tem mindenki ezzel foglalkozott… Édesapám
mellett, aki A népmûvészet mestere címet is
megszerezte, az asszonyok az edényt díszítet-
ték, kivéve Lidi nénit, mert õ azon kevés fehér-
nép közé tartozott, aki kiválóan korongozott is,
István nagybátyám pedig 1954-ben kapta meg
A népmûvészet mestere címet. A tárgyak díszí-
tései fokozatosan egyszerûsödtek, és voltak
hozzáértõ mecénások is, hiszen 1958-ban már
ott volt a fekete kerámia Brüsszelben a Világ-
kiállításon. A Népmûvészek Háziipari Terme-
lõszövetkezeténél voltam tanuló úgy, hogy
apukám mellett dolgoztam, Mezõtúron vizs-
gáztam 1963-ban. Húsz esztendõvel késõbb
kiléptem a szövetkezetbõl, és mint népi ipar-
mûvész, valamint A népmûvészet mestere szel-
lemi szabadfoglalkozású lettem. Már fiatalon
rám mosolygott a szerencse. Már a saját há-
zam 16 négyzetméteres mûhelyében fogadtam
ukrajnai vendégeket, akiknek az ösztönzésére
1972-ben nagyszabású kiállításon mutatkoz-
hattam be dr. Nagy János egyetemi tanárnak
köszönhetõen. Száz hagyományhû kerámiát
kellett kiállítanom Kijevben. Ez a tárlat megnyi-
totta az utat elõttem a hazai kiállítóhelyekhez.
Szabó István, a téesz akkori elnöke sok neves
vendéget hozott a házhoz, nagykövetek, politi-
kusok, szakemberek látogattak meg, õk is ins-
piráltak arra, hogy megépítsem ezt a kétszintes
Fazekasházat, ahol méltóképpen bemutatha-

A tûz és a föld mûvészete
A fazekasság olyan õskortól ismert
foglalatosság, amelyben az agyag
és az ember eggyé válik, mint a teremtésben.
Az 1918-ban született Fazekas Lajos
azonban máshonnan eredeztette
ezt a titokzatos mesterséget. Sokszor idézte
az édesapjától hallott legendát, mely szerint
a fazekasság ördögi mesterség,
és a korongot az ördög találta fel.

A nádudvari
Fazekasház

Lajos
az emlékezetes

plakát elõtt 
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tom a családunkkal kapcsolatos kerámiákat,
dokumentumokat, és a mûhely is itt kapott he-
lyet. Tervek? Szeretném megérni, hogy ott le-
hessek a legkisebb unokám esküvõjén…

Felidézõdött mozdulatok

Fazekas Erzsikét Debrecenben érem el.
Õ is a mûhelyben nõtt fel, mint a többiek, de

neki azt mondta az édesapja, hogy olyan faze-
kas nem tud lenni, mint Lidi néniék, inkább
csak mintázzon. A forma és a motívum egysé-
ges legyen: ez volt a leggyakoribb intelem. De
a „sikálás” nem öncélú feladat, nemcsak díszí-
tésre szolgál, hanem a pórusok eltömítésére
is. Ezzel az edények vízhatlanságát lehet vál-
toztatni. A gyerekek megszületése
után vissza kellett mennie dolgozni, és
a kicsikre a nagyszülõk vigyáztak.

A két Fazekas
Pista. Felélesztik
és tanítják
a mesterséget

A Fazekas
testvérek.

Mindannyian õrzik
az apai örökséget
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– Kornél fiam a nagyapja minden
mozdulatára emlékszik. Aztán Debre-
cenbe kerültünk, ahol nagyon hiányzott

a mûhely levegõje. A Lajos bátyám 60. születés-
napjára rendezett kiállítás idézte fel bennem új-
ra a gyermekkori élményeket a Déri Múzeum-
ban, aztán az iskolában, ahol tanítok, szakkört
szerveztünk. A fiam sem találta a helyét, az
egyetemi évek kezdetén futott, úszott, de igazán
az örömét újra a korongozásban lelte meg. Sze-
rencsére a felesége is támogatta ezt a törekvé-
sét. A fiam neurológus, de megszerezte a Népi
Iparmûvész és A népmûvészet ifjú mestere cí-
met is. Németországban élnek, de már szerzett
egy korongot, és gondoskodott az agyag beszer-
zésérõl. Szobájuk sarkában pedig ott lóg a nagy-
apja kék köténye. Az elmúlt évben Válaszúton
voltunk, Erdélyben, ahol Feri öcsémmel készül-
tünk az égetéshez. Nekem soha nem volt idõm
ezt a folyamatot megszemlélni ilyen közelrõl,
mert gyerekként csak az edényeket hordtam.
Felidézõdött bennem édesapám minden mozdu-
lata, el is eredtek a könnyeim. Lassan tizenöt
éve, hogy meghalt apu, anyu három éve, de
csak akkor tudtam õket igazán elengedni.

A váza ne csak dísz legyen

Fazekas Ferenc, a legkisebb 1955-ben
született. A tanítványai mellõl hívom el, három
éve oktatja a mesterséget szülõvárosában.

– Én csak a fekete kerámiával foglalkoztam,
de a tanítás miatt elsajátítottam más techniká-
kat is, hogy tovább tudjam adni. A diákjaimnak
egy kicsit más, mint nekem volt, hisz én bele-
nõttem. Minden munkánál ott voltam, gyerek-
ként megtanultuk a díszítést. Ha focizni szeret-
tem volna menni, de maradni kellett, akkor
munka volt, ha valami az újdonság erejével ha-
tott, az le tudott kötni. Érettségi után azonban
fazekas akartam lenni, ez nem volt kérdés. A
pályaválasztással gyökeresen megváltozott a
helyzetem, hiszen magántanulóként édesapám
volt az igazi mesterem. Mindent megmutatott,
de csak egyszer, másodjára csak akkor, ha kér-
deztem. Az elméleti tárgyakat a Népmûvészeti
Akadémia elõadásain igyekeztem elsajátítani.
Kezdetben Lajos bátyámmal és édesapámmal
állítottam ki. Az elsõ önálló kiállításom
Szécsényben volt. Az volt a legnehezebb, hogy
megtaláljam, mit tehetnék hozzá az elõdök
örökségéhez. Apró egyéni jellemzõk kialakulá-
sa sokszor csak a véletlenen múlik. Arra töre-
kedtünk, hogy használható cserepeket készít-
sünk, a váza az váza legyen, ne csak dísz. Már

tíz éve letettem a szakoktatói vizsgát, de nem
törekedtem a tanításra, csak most, hogy Pista
bátyám nyugdíjba vonult. Meg kell érni egy
kort ahhoz, hogy jó szívvel mondhassa az em-
ber: most már át tudja adni a tudását. Izgultam
is eleinte, de láttam a fiatalokban a tudásvá-
gyat, így csak reménykedni tudok abban, hogy
a Kézmûves Szakiskola talpon marad. A fiamat
is tanítottam, de a családi vonást õ is hordoz-
za, hogy magától próbál egy-egy formát meg-
tanulni, alkotni. Agrármérnökként sem lett
hûtlen az õsök mesterségéhez. Tavaly – az or-
szágban elsõként – búboskemence-építõként
lett A népmûvészet ifjú mestere.

Élményeket adunk el

Fazekas Istvánékat otthon találom. Azért
a többes szám, mert itt a fiú elsajátította a mes-
terséget. Hozzájuk elõször húsz esztendeje tér-
tem be, a mûhely azóta nem sokat változott,
de az utca másik oldalán megvásároltak egy
iparosházat, amely a fazekasmesterséget mu-
tatja be. Az idõsebb István is a szövetkezetben
kezdte, késõbb már õ is szellemi szabadfoglal-
kozásúként dolgozott. Elsõ kiállítása Kabán
volt, az egyik legemlékezetesebb Kalocsán,
amelyet azóta is emlegetnek az arról a vidékrõl
érkezõk. 1992-ben részese lett a Kézmûves
Szakiskola indításának, és közel húsz esztendõt
tevékenykedett a tanintézetben. Mindent a nul-
láról kellett kezdeni. A tárgyak, a tanmenet ki-
dolgozásában úttörõ szerepük volt. Sokat kel-
lett talpalni az elején azért is, hogy elegendõ
tanuló legyen. Ráirányították a figyelmet az el-
felejtett fazekasközpontokra, ezekbõl a diákok
szakdolgozatot írtak, és volt, aki kedvet kapott
ahhoz, hogy felélessze ott a feledésbe merült
hagyományt. Sok tábort szerveztek, ebbõl a
munkából már a fiatalabbik István is kivette a
részét, aki 1993-ban mutatkozott be önálló ki-
állítással. Õ már a gimnáziumi évei alatt elkö-
telezetten korongozott, így fordulhatott elõ,
hogy hamarabb lett népi iparmûvész, mint
szakmunkás. Régi álma vált valóra az iparos-
ház felújításával, kiállítóhellyé alakításával.

A nagyszoba, ahol kvaterkázunk, mint min-
den testvérnél, kortárs képzõmûvészek alkotá-
sával van tele. Nézem a festményeket, grafiká-
kat, a mívesen megmunkált faszobrokat, min-
den tárgyról eszükbe jut valami.

– Mi már nem cserepeket adunk el, hanem
élményeket, történeteket – összegzi a fiatal
mûvész a közelmúlt tapasztalatait.

| Kocsis Csaba
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A hatóságoknak és a természetvédõ civilek-
nek is folyamatosan fejtörést okoz természeti
kincseink megóvása – ugyanis a felelõtlen tu-
risták, a környezetükkel mit sem törõdõ „ter-
mészetjárók” hatalmas károkat okoz(hat)nak.
Érdemes belegondolnunk, hogy amikor a tele-
vízióban, az újságokban azt látjuk, hogy sze-
métkupacok borítják a folyók partját, a tisztá-

sok pázsitját, a barlangok mélyét, elborzadunk
és ítélkezõn foglalunk állást, ám mindannyian
hasonlóképpen felelõsek vagyunk azért, ami
körülöttünk, a természetben történik. Kiemelt
fontosságú tehát, hogy amikor útnak indu-
lunk, ne felejtsünk el szemeteszsákot is ma-
gunkkal vinni, és a hulladékot abba gyûjtsük!

Rév és Vársonkolyos környéke, illetve a ré-
vi kastély alatti Körös-kanyar menti tisztás és
a sonkolyosi Nagy Magyar-barlang környéke
bizony elszomorító képet mutat egy-egy turis-
tainvázió után. Éppen ezért hangsúlyozzuk, a
kirándulás nemcsak abból áll, hogy kimegyünk
a friss levegõre, eltöltünk egy napot a gyönyö-
rû tavaszi idõben, hanem a céltudatos és fele-
lõsséget érzõ turistának legalább annyira kell
vigyáznia a természetre is, mint önmagára.
Ezért ne féljünk megszólítani azokat, akik sze-
metelnek, és ha nincs más megoldás, ne le-
gyünk restek felszedni a mások által ottha-
gyott hulladékot.

A révi Zichy-barlang és a sonkolyosi Nagy
Magyar-barlang és környékük éppen a köny-
nyû megközelíthetõségük miatt vannak nagy
veszélyben. Mind vasúton, mind közúton egy-
szerûen odajuthatunk, személygépkocsival pe-
dig még a megye legtávolabbi pontjáról is alig
két óra alatt elérhetõk a pihenõhelyek, ahol
sátorozásra alkalmas tisztások, a kényelme-
sebbeknek pedig panziók is rendelkezésükre
állnak a környéken (a szálláshelyekrõl, a szol-
gáltatásokról és az árakról, turistacsalogató
kedvezményekrõl megfelelõ tájékoztatást kap-
hatunk a világhálón).

A Sebes-Körös helyenként sziklaköveken
csobogó széles, ám nem túl mély patakként
csordogál a szemet gyönyörködtetõ völgyben,
de fürdésre kevésbé alkalmas. Egyrészt ilyen-
kor még igen hideg a vize, másrészt a meder
egyenetlensége miatt veszélyes, bár erre sehol
sem hívja fel a figyelmet semmilyen figyelmez-
tetõ vagy tiltó tábla.

A folyó menti tisztásokat erdõk, hegyek és
sziklaszirtek szegélyezik. A szurdok-
völgy két legfontosabb természeti kin-
cse a fentebb is említett két barlang.

KIRÁNDULJUNK BIHARORSZÁGBAN!

A Sebes-Körös
szurdokvölgye

A kellemetlenül télies március után
bizakodhatunk, hogy most már csak-csak
megérkezik a tavasz, és nálunk is marad.
A változékony áprilisi idõ ellenére,
a közelgõ május eleji hosszú hétvége miatt
mind többen kerekednek fel és keresnek
pihenõhelyet a természet lágy ölén.
Az egyik leglátogatottabb –
és legforgalmasabb – turisztikai célpont
a Sebes-Körös szurdokvölgye.

A révi Zichy-
cseppkõbarlang
bejárata, amit
sziklarobbantással
tudtak létrehozni
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A Zichy-cseppkõbarlang az Erdé-
lyi-szigethegység egyik legjelentõsebb
hegyvonulata, a Királyerdõ-hegység

egyik legszebb karsztképzõdménye; 1903-ban
tárta fel Veress István akkori révi református
lelkész, Handl Károly vasúti pályafelügyelõ,
Csák Andor és a magyar turizmus atyja, Czá-
rán Gyula. A barlang meglétére Handl megál-
lapítása vezetett, miszerint a Révtízfaluban
eredõ patak a barlangjáratokon keresztülfoly-
va itt bukkan elõ a földbõl és itt ér a Körösbe.
A mai bejáratot úgy alkották meg, hogy Czá-
rán Gyula irányításával berobbantották. A fel-
fedezõknek pedig, amikor beléptek, lélegzetel-
állító látvány tárult a szemük elé. Ennek némi-
leg leromlott változatát még ma is láthatjuk,
mert napjainkra a felelõtlen látogatók renge-
teg cseppkövet letörtek, hatalmas kárt okoz-
va, és a falakon itt-ott sötét koromfoltok ékte-
lenkednek.

A barlangot felfedezõi a turistamozgalmat
önzetlenül támogató Zichy Ödönrõl nevezték
el, s a feltárás során szinte valamennyi csepp-
kõformációnak külön-külön nevet is adtak. A
járatok összesen 2,7 kilométer hosszúak, ám
ebbõl csak 680 méter látogatható. A látogató-
kat 1969 óta villanyvilágítás segíti, ezt napja-
inkra egy európai uniós projekt keretében fel
is újították, és a barlangba vezetõ turistautat is
megjavították. A járatokban végigcsörgedezik
a Styx-patak, amely kilépve a barlangból, mi-
elõtt a vize a Sebes-Körösbe ömlene, kilenc-
méteres magasságból zúdul alá, létrehozva a
csodálatos révi vízesést. A révi Zichy-cseppkõ-
barlang valóban összeköttetésben áll a révtíz-

falui Handl-barlanggal (más nevén Öregek
barlangja vagy Pokol-barlang), ezt vízfestéses
módszerrel bizonyították, de mindeddig még
senkinek sem sikerült az egyik földüregbõl át-
jutnia a másikba.

A révi barlang bejárata mellett elszomorító
látványt nyújt az Erdélyi Kárpát Egyesület egy-
kori menedékházának romokban álló épülete (a
változás után ezt sem tudtuk megõrizni!), amely
a restitúció nyomán fellépett tulajdonjogi vita
miatt lett végleg az enyészeté. Jelenleg mint tu-
lajdonos a révi önkormányzat tervezi (már évek
óta) az egykori patinás menedékház rendbeté-
telét. Türelmetlenül várjuk a mielõbbi cselek-
vést!

A „magyar világban” felfedezett, kiépített bar-
langhoz és a bejárata közelében felépített mene-
dékházhoz rengeteg élmény és emlék kötõdik.
Egy érdekes eset, hogy a második bécsi döntés
után, amikor Észak-Erdélyt visszacsatolták Ma-
gyarországhoz, a magyar–román országhatár a
nevezetes földüreg fölötti hegyen húzódott, és
elbeszélések, valamint a Transindex.ro interne-
tes újság 2003-as cikke szerint 1942-ben egy
kutatócsoport határsértést követett el, amikor
bement a cseppkõbarlangba.

A Zichy-barlangon
végigfolyó

Styx-patak március
végi felvételünkön

A révi vízesés
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A Nagy Magyar-barlang Vársonkolyos
mellett, a Sebes-Körös kanyarulatában találha-
tó, és az Erdélyi-szigethegység egyik legnagyobb
szájú (magassága 27, szélessége 42 méter) bar-
langja. Fekvése és az, hogy közvetlenül a bejára-
ta elõtt folyik a Sebes-Körös, alkalmassá tette
arra, hogy az õskorban biztonságos lakhelyként
szolgáljon. Ásatások során kétezer éves tûzhe-
lyekre és cserépedénydarabokra bukkantak itt,
és számos állati maradványt is felfedeztek. A
fosszíliák egyebek mellett barlangi medvétõl, ró-
kától és farkastól származnak. A barlang, akár-

csak a Zichy, turistaidényben elõjegyzés nélkül
látogatható idegenvezetõ irányításával.

A környék számos más látnivalót is rejt, és
megannyi turistaútvonalon elindulhatunk felfe-
dezni a hegység és a szurdokvölgy szépségeit.
Ám mielõtt nekiindulnánk túrázni, ha nem is-
merjük pontosan az útvonalakat, kérjünk segít-
séget vagy eligazítást a Nagy Magyar-barlang-
gal szemközti információs központban, ahol
tavasztól az õsz beálltáig a hegyi mentõk is
szolgálatot teljesítenek.

| Borsi Balázs

A Nagy Magyar-
barlang hatalmas
bejáratával
a Sebes-Körös
túloldalán

Az egykori
EKE-turistaház
napjainkban
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A nyugdíjasklubok tárt karokkal várják az
idõs korba lépõ embereket, hiszen ezek a kö-
zösségek azért vannak, hogy a nyugdíjasok so-
ha ne legyenek egyedül, és kellemesen, aktí-
van tölthessék el az idejüket. Nagyszalontán is
mûködik nyugdíjas közösség, ahol mindenki
megtalálhatja a kedvére való elfoglaltságot, le-
gyen az ének, tánc, kézimunka vagy éppen ki-
rándulás.

A nyilvántartásban több mint 300 taggal
1990-ben alakult meg a nagyszalontai nyugdí-
jas-egyesület, mint a Bihar megyei nyugdíjas-
szervezet szekciója, s akkor még Nagyvárad-

hoz tartozott. 2007-ben aztán Városi Nyugdí-
jas Érdekvédelmi Egyesület néven új bejegy-
zéssel önállósodott. Legrégebbi, mondhatni
alapító tagjai Nagy Jenei János, Dánielisz
László, Keresztes István és Mados Erzsébet
voltak. Az egyesület jelenlegi elnöke 2010 áp-

Boldog nyugdíjasévek
A nyugdíjkorhatárt elérve sokan
szembesülnek azzal a gonddal, hogy
a hirtelen jött szabadidejükkel nem tudnak
mit kezdeni. Nem találják a helyüket, csak
üldögélnek otthon, és nem tudják mivel
elfoglalni magukat. A felszabaduló idõ
hasznos, egyúttal kellemes eltöltésére
kínálnak lehetõséget a szépkorúak civil
szervezetei, mint amilyen Nagyszalontán
a Városi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület.

Náday Mária
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rilisa óta Náday Mária, a taglétszáma napja-
inkban 135 fõ.

Az egyesület havonta tart vezetõségi gyû-
lést: megbeszélik a felmerült gondokat, az
elõttük álló tennivalókat, és szétosztják egy-
más között a feladatokat. A közösség elsõsor-
ban kulturális tevékenységet folytat, minden
évben megünneplik a nõnapot, az anyák nap-
ját, az idõsek világnapját, rendszeresen részt
vesznek a városi rendezvényeken, megemlé-
kezéseken, megünneplik az egyesület neveze-
tesebb évfordulóit, közösen is megülik a kará-
csonyt, aztán az új évre való készülõdés jegyé-
ben zenés teadélutánt tartanak.

„Igen aktívak az egyesület nyugdíjasai, na-
gyon sok kirándulást szervezünk Kovács Gizel-
la nyugalmazott tanárnõ segítségével, az egye-
sületben mûködik kézimunkakör és kórus is,
rendszeresen tartunk klubtalálkozókat, ame-
lyeken römizünk, sakkozunk, kártyázunk, de
itt beszéljük meg a gondjainkat, és a kirándu-
lásokat is ekkor tervezzük meg” – mondta el
lapunknak Náday Mária, az egyesület elnöke.

A csapat nagyon szeret kirándulni, az évek
során bejárták már az egész Székelyföldet, Ka-
lotaszeg környékét, fél Magyarországot és kü-
lönbözõ fürdõhelyeken is megfordultak.

„Ezenkívül nagy szeretettel segédkezünk
minden évben a nagyszalontai kézmûvestá-
borban, illetve szeretünk részt venni a városi
ünnepségeken is, tehát színesen töltjük a
nyugdíjas-napjainkat” – mesélte Náday Mária.

Az énekkar Tóth Krisztina zenetanárnõ ve-
zetésével rendszeresen részt vesz a nagyváradi
és a sarkadi kórusfesztiválokon, valamint a
debreceni katonadal-fesztiválon. Ezekre a ren-
dezvényekre a kórus mindig intenzíven gyako-
rol, és a sok munka eredményeként a karda-
losok legtöbbször díjakkal térnek haza a fesz-
tiválokról.

A nyugdíjas közösség mindennapjaiból te-
hát nem hiányzik a változatosság, a társaság,
nem hiányoznak a beszélgetések, a kapcsola-
tok, és unatkozni sem érnek rá az egyesületi
tagok, hiszen megannyi program, elfoglaltság,
tenni- és látnivaló várja õket. Attól tehát, hogy
valaki nyugdíjaskorba lépett, még nem kell
úgy éreznie, hogy a társadalom számára feles-
legessé vált, és be kellene zárkóznia a négy fal
közé. Ahogyan G. B. Shaw mondta: „Vannak
öreges fiatalok és fiatalos öregek.” Ez a meg-
állapítás ma is helytálló, hiszen egy aktív, jó-
kedvû nyugdíjas minden bizonnyal többet te-
het városáért, lakóközösségéért, mint egy
életunt fiatal.

| Balázs Anita
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– Mindig is ezt a vidéket tartottam szûkebb
hazámnak, akkor is, ha történetesen nem itt,
hanem Biharpüspökiben születtem. Édes-
apám vasutas volt, éppen ott volt a szolgálati
helye, ott születtem, de mindig vállaltam, hogy
Fekete-Körös vidéki vagyok, hiszen szüleim
innen származtak, csak a munkaviszony vitte
õket más településre. Édesapám belényesson-
kolyosi, édesanyám kisnyégerfalvi. Ötéves
voltam, amikor a családom visszaköltözött er-
re a vidékre. Azóta itt élek, itt éltem le életem
nagy részét, most 64 éves vagyok. Elemi isko-
láimat is Belényesben végeztem a magyar ta-
gozaton – akkor még létezett I–VII. osztályos
magyar nyelvû oktatás a városban. Az elemi
iskolában Faragó Márta volt a tanító néni, a
tanító bácsi Gál Ferenc, aki most 96 éves. Na-
gyon örülök annak, hogy ma is él, sokszor
szoktam vele találkozni. Õk figyeltek fel tehet-
ségemre. A két pedagógus arra biztatta a szü-
leimet, hogy irányítsanak a képzõmûvészet fe-
lé. A szüleim receptívek voltak, ennek köszön-
hetõen az általános iskola hetedik, valamint a
középiskola nyolcadik osztályát Marosvásár-
helyen, az ottani Mûvészeti Középiskolában
végeztem el. Az alapok onnan vannak. Lehet
az embernek tehetsége, de vannak dolgok a
képzõmûvészetben, amiket meg kell tanulni.
Késõbb visszakerültem Belényesbe, a középis-
kolát itt fejeztem be. Ebben az idõben már
több alkotásom is készült, kiállításokra. Sokat
jelentett számomra, hogy szüleim mindenben
támogattak.

– Mikor volt az elsõ jegyzett sikere?
– Tizenöt éves koromban Bukarestben volt

kiállítva egy grafikám, ami abban az idõben
nagy elégtételt jelentett számomra, ekkor
még csak tizedikes tanuló voltam. De ma is
látható a belényesi Samuil Vulcan Líceum fa-
lain több történelmi személyiség portréja,
amit én festettem még 1968-ban. Azóta eltelt
egypár év, de ezek az alkotások most is fris-
sek. Ekkor tizedikes voltam, nagy dolog volt,
hogy meg tudtam ezeket a portrékat festeni.
Életem további alakulásában sokat jelentett,
hogy rokonaim voltak Kolozsváron, s amikor
befejeztem a középiskolát, azt ajánlották,
menjek Kolozsvárra felvételizni a képzõmûvé-

A tehetséget
a génjeinkben hordjuk
MIKLÓS JÁNOS belényesi képzõmûvész
festményei, grafikái Európa számos
gyûjtõjénél megtalálhatók, de múzeumokban
is fellelhetõ több munkája. Belényesben járva
felkerestem õt mûtermében és arra kértem,
pillantsunk vissza az elmúlt évekre,
évtizedekre, elevenítsük fel pályájának
fontosabb állomásait. Beszélgetésünk
a szülõhelytõl indul, miközben a festõ épp
egyik készülõ mûvét „csiszolgatja”.

Március 28-án nyílt meg, és április 29-ig látogatható az Erdélyi mûvészet
és szellemiség címû csoportos tárlat a Budapesti Román Kulturális Intézetben
(Izsó u. 5.), ahol Miklós János munkáját is bemutatják
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szeti egyetemre. Õk mondták: „Nézd, itt a vi-
déki rokon, tehát van még a rokonságban te-
hetséges emberke!” Az egyik rokonom,
Bortnyik Éva, aki hatodéves volt az egyete-
men, el is mesélte, hogy a nagybátyja,
Bortnyik Sándor Budapesten a szépmûvésze-
ti egyetem rektora, aki szerint a családokban
minden harmadik generációban megjelenik
egy tehetség. Ez azt jelenti, hogy az ember a
génjeiben hozza a tehetséget.

– Mi történt a továbbiakban?
– Bejutottam a kolozsvári mûvészeti egye-

temre; annak idején ez nagyon nehéz volt, há-
romszor vettem részt a felvételi vizsgákon, mi-
re sikerült. Az egyetemen a rajztanárképzõt
végeztem el, s idõsebb koromra, második dip-
lomaként 2004-ben a kolozsvári egyetem fes-
tészeti szakán is oklevelet szereztem. Abban
az idõben sokan kérdezték: miért kell neked
ezt elvégezned? Elmondtam, nem a diplomá-
ért, hanem azért, hogy minél közelebb kerül-
jek a modern festészethez. Napjainkban van-
nak modern irányzatok, én ezt akartam elsajá-
títani. Ha az ember megfelelõ szinten akar
maradni napjaink követelményeivel a képzõ-
mûvészetben, akkor a modern irányzatokat
meg kell ismernie, el kell sajátítania, egyéb-
ként ez az én stílusom is. Miklós Jánosnak is
vannak „kódjai”, mint a da Vinci-kód. Szimbó-
lumokban gondolkodik az ember.

– Miként értékeli a szakma az ön festé-
szetét, stílusát? Apokrif legenda 

A mesejáték
– Kolozsváron több kiállításom is volt. Min-

dig is mondom, hogy a kolozsváriak jobban el-
ismerik Miklós Jánost, mint a nagyváradiak.
Alkotásaimat értékelve 2012-ben Székely Ber-
talan-díjjal tüntettek ki, úgy hiszem, ez nagy el-
ismerés, az Erdélyi Magyar Mûvészpedagógu-
sok Egyesülete díjazott. Ami a közönséget ille-
ti, akik megtekintik alkotásaimat egy-egy kiállí-
táson, úgy érzem, elfogadják azokat. 

2000-ben Bukarestben kiadtak egy enciklo-
pédiát Román kortárs képzõmûvészek cím-
mel, benne szerepel a nevem is, ennek na-
gyon örültem, hogy a szakma értékeli alkotá-
saimat Bukarestben is. 2007-ben a nagyvára-
di Caietele Oradiei egész számát az én grafi-
káimmal illusztrálták. De Bákóban is állítottak
ki a munkáimból, s az elmúlt években több bi-
ennálén is részt vettem, ezeket a megjelent ka-
talógusok jelzik. Volt nemrég Lengyelország-
ban egy tárlat, ahová bejutott egy munkám
kétszeri zsûrizés után.

– Nem csak képzõmûvészettel foglalko-
zik, a vidék történéseit is feltérképezte, ki-
adványokat jelentetett meg. Mi volt a célja
ezzel?

– A lányommal, Szepesi Miklós Annamári-
ával közösen szerkesztünk helytörténeti kiad-
ványokat. A Belényesi-medence szokásait is
megírtuk, helytörténeti és néprajzi kutatást
végeztünk. Annak nagyon örülök,
hogy ezeket a tanulmányokat is közöl-
ni tudtuk. 
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Ezek megjelenését az RMDSZ Bihar
megyei szervezete támogatta. Nem-
csak a magyar jelleget tanulmányoz-

tuk, 2012-ben megjelent egy román nyelvû
kötetünk a Fekete-Körös-völgy fafaragásairól,
mely magában foglalja a térség fakeresztjeinek
forma- és motívumvilágát.

– Térjünk vissza a festészethez. Mikor
volt az elsõ önálló kiállítása?

– Az elsõ egy grafikai kiállításom volt Nagy-
váradon. Több alkotásomat is közölte abban
az idõben a Fáklya, A Hét, a bukaresti Viaþa
Româneascã (az Írószövetség lapja), s ez báto-
rítóan hatott rám. Ezért is szorgalmaztam,
hogy minél több tárlaton legyek jelen, ismer-
jen meg a szakma és természetesen a közön-
ség. Úgy érzem, sikerült. Én így festek, ebben
a stílusban, ezt kell hogy megismerje a nagy-
közönség is. Örülök, hogy nagyon sok helyen
ott van a munkám. Nemrég Brassóba küldtem
egy alkotást, az ottani Transilvania Galéria
szervezi a Budapesten a román kulturális köz-
pontban sorra kerülõ tárlatot. De küldtem
festményt Bukarestbe is, mivel egy ottani cso-
port Bulgáriában szervez kiállítást. Nagyvára-
don a Tibor Ernõ Galéria Téli tárlatán volt ki- Bartók muzsikája

A Föld oltára

portré

állítva alkotásom. Úgy érzem, jelen kell len-
nem az ilyen akciókon. Talán Karinthy mond-
ta: „Ha elmegy több ülõ férfi mellett egy nõ, a
gerincek kiegyenesednek”, hát így vagyok ez-
zel én is.

– Magyarországi és hazai mûvésztelepe-
ken is részt vesz. Milyen céllal?

– Nyaranta alkotótáborban, mûvésztelepe-
ken veszek részt, mintegy húsz éve, meghívás
alapján. A Gyula melletti Kétegyházára, Köte-
gyánba szoktam járni, de Zsobokra, Ócsára és
Hajdúnánásra, valamint Zeréndre is. A festé-
szeti táborok mellett fafaragó táborokban is
részt veszek, mint amilyen a kötegyáni, ahol
az idén is jelen leszek. Térplasztikáim vannak
Kondoroson, Kötegyánban, örülök, hogy
munkáim ott is megtalálták a helyüket. A fes-
tészet olyan, mint a versírás, az ember arra is
van kényszerítve alkotás közben, hogy átírjon
valamit, szavakat, szakaszt. Nos, így vagyok
én a festményeimmel, elõfordul, hogy teljesen
átfestek egy képet, mert valamiért nem tet-
szik. Igényes vagyok a kezem munkájára, azt
akarom, hogy jobban mutasson. Van olyan
festmény, melyet kétszer-háromszor is átfes-
tek, amíg kialakul az a kép, ami valóban meg-
felelõ. A kiállításokra küldött képek esetében
vannak olyan kritériumok, amelyeket be kell
tartani. Fontos a téma mellett a színharmónia,
a kompozíció, minden részlet fontos a siker
érdekében.

| Deák F. József
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É
des anyanyelvünk hányaveti hasz-
nálata a napokban oly igen fel-
bosszantott, hogy tollat ragadtam,
és följegyeztem a tévében egy órá-
nyi idõ alatt elkövetett nyelvi vétsé-

geket. A szabott terjedelem miatt lehetetlen
valamennyit felsorolnom, mivel egy lapoldalt
megtöltenének. Ezért közülük az igekötõk fö-
lösleges használata ellen szállok ismét harcba.
Jelenünkben ezt ítélem a leggyakoribb nyelv-

botlásnak.
Az egyik képviselõ – a ri-

porter tudakozódására – el-
lenzékbeli partnerét azzal
vádolta, hogy az X. Y.-t le-
szigetelte többi társától. Úgy
vélem, hogy az illetõ a fenti
állítmány jelentését nem is-
meri. Az elszigetel igét kel-
lett volna használnia, mert a
leszigetelést a mûszeré-
szek végzik, amikor a villany-

vezetéket ragasztószalaggal
vonják be. Egy másik honatya

már korábban lenyilatkozta azt,
hogy… Ejnye! Mit keres itt a le ige-

kötõ? Nélküle érthetõbb lett volna.

A fölöslegesen használt szavak közé a be is
beférkõzött. Volt, aki azért bosszankodott,
mert befenyegette a társa. Miért be, amikor a
megfenyegetést kellett volna szóvá tennie?
Egy másik serény honfi kijelentette: õ ezt a fel-
adatot bevállalja. Valójában magára illett volna
vállalnia, esetleg felvállalnia a szóban for-
gó munkát.

Szomorú, hogy ez az igekötõ mindennapi
társalgásunkba is befurakodott. Íme néhány
elrettentõ példa: bepótol, helyesen pótol; be-
beszéli magának – elhiteti magával; beszün-
teti a munkát – abbahagyja vagy megszün-
teti; az ügy befejezést nyer – az ügy befeje-
zõdik, véget ér; betartja az ígéretét – meg-
tartja az ígéretét; bebiztosítja magát – bizto-
sítja magát; beinvesztál – tõkét befektet,
beruház. A latin eredetû invesztál igének kez-
dõ szótagja (in-) önmagában -ba, -be, -ban,
-ben jelentésû. Miért duplázunk?

Búcsúzásként egy jó tanács: az igekötõk
használatát aszerint kell mérlegelnünk és meg-
ítélnünk, hogy az új igekötõs alakok szüksége-
sek-é. Jelentésbeli vagy árnyalati többletet tar-
talmaznak-e, illeszkednek-é nyelvünk szelle-
méhez.

Dánielisz Endre

Haszontalan igekötõk

Váradon a 25 éves
Csík Zenekar

Erdélyi turnéja elsõ állomásaként Nagyvá-
radon koncertezik a Kossuth-díjjal kitünte-
tett Csík Zenekar. A sajátos hangzásvilágú,
az autentikus népzenét világzenével, illetve
könnyû mûfajokkal ötvözõ s ezáltal új mûfajt
teremtõ együttes a Szigligeti Színházban tartja
koncertjét, április 15-én, hétfõn 19 órától.

A negyedszázaddal ezelõtt Kecskemétrõl elin-
dult zenekar tagjai: Makó Péter – fúvós, Majorosi
Marianna – ének, Barcza Zsolt – cimbalom/harmo-
nika, Bartók József – bõgõ, Csík János – hegedû,
Szabó Attila – hegedû, Kunos Tamás – brácsa.

Jegyeket a színház pénztárában lehet váltani keddtõl
péntekig 11–13 és 17–19 óra között. Jegyárak: 40 lej
(erkély), 50 lej (zsöllye, oldalpáholyok), illetve 60 lej (köz-
ponti páholyok).
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Egy hónappal újratemetése után, a Vasárna-
pi Újság 1863. január 25-i számában terjedel-
mes méltatás jelent meg a tragikus sorsú fõpap
pályafutásáról a Nagyváradon született újkí-
gyósi, majd gyulai plébános, Göndöcs Benedek
tollából. Az alábbiakban részletet közlünk – ko-
rabeli helyesírással – a magát Bémer László ta-
nítványának valló esperes írásából:

„A jeles egyháznagy és buzgó hazafi, kinek
arczképével és biztos kútfõkbõl meritett életirá-
sával kedveskedünk olvasóinknak, Bezdódi és
Kis-bákai báró Bémer László, a boldog emléke-
zetû nagy-váradi püspök. Ritka azon férfiu, ki
az élet zajló hullámai között annyit hányatott s
kedélyhangulatát annyira megtartotta, mint õ.
Törékeny testét elgyöngiték a mostoha körül-
mények, a nélkülözés: de lelkét erõssé tette az
élö hitbõl meritett bizalom abban, ki az embe-
rek sorsát megmérhetetlen bölcsesége szerint
vezérli.

Élete a fokozatos emelkedés s a gyászos ha-
nyatlás erõs vonalaival van átszõve; de minden
forduló ponton felismerhetõk a nemes jellem-
vonások, melyek öt elöttünk tiszteletreméltóvá,
emlékét feledhetetlenné teszik.

Született 1784-ik év ápr. 8-án Szabolcsme-
gye Kis-Báka helységében, báró Bémer Antal
és báró Döry Krisztina fõrendi szüléktõl. Elsõ
neveltetését a családi körben nyeré. Késöbb a
nagyreményü ifju gondos felügyelet alatt nyilvá-
nos tanintézetekbe, Egerbe s Ungvárra külde-
ték, hol a hat nyelvtani osztályt dicséretes elõ-
menetellel végzé.

Az egyházi pályára korán kifejlett hajlamát
követve, mint bölcselöt, már az akkor ujonnan
felállitott szatmári papnöveldében találjuk;
– honnan szorgalma s szép tehetségei tekinte-
tébõl, a pesti központi növeldébe küldeték a hit-
tani folyamra, s innét mint másodévi hittan-

hallgató, az egri fõmegye növendékei közé vé-
tetett át. (…) Alig nyolcz havi segédlelkészkedé-
se után kunszentmártoni plébános és kunság-
kerületi iskolaigazgató, késõbb fényeslitkei es-
peres lett. Fokonkénti elõléptetésben dulcinai
választott püspök, bátmonostori apát, egri ka-
nonok és kisprépost, azután a hétszemélyes
tábla ülnöke, végül 1843-ban nagyváradi me-
gyei és püspöki méltóságra emeltetett.”

A cikk megjelenésekor, négy évvel a kiegye-
zés elõtt még szigorúan cenzúrázták a lapokat,
emiatt a szerzõ kénytelen volt elhallgatni Bémer
Lászlónak a szabadságharc alatt vállalt szere-
pét, sorsának drámai fordulatait, azt, hogy a Vi-
lágos utáni megtorlások áldozata lett. Emiatt
Göndöcs Benedek egyetlen – az olvasók szá-
mára mégis sokatmondó – fordulattal „intézi el”
Bémer püspök tragikus éveit: „Most életleirá-
sunk egy sötét, jelenleg olvashatlan lapja követ-
kezik, melyre szivbeli fájdalommal csak e nagy
jelentõségü számokat irjuk: 1848–1850.”

Várad felségárulásért
halálra ítélt fõpásztora
Folytatjuk Biharország jeles személyiségeit
bemutató sorozatunkat. Ez alkalommal
a magyar katolikusság, az 1848–49-es
szabadságharc egyik emblematikus
alakjának, báró BÉMER LÁSZLÓ püspöknek
az életét idézzük fel.
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Mi van az „olvashatlan lap”
mögött?

Az 1848–49-es szabadságharc utáni rém-
uralom sok mártírt adott a magyar katolikus
egyháznak. Legalább háromszázra lehet tenni a
bebörtönzött vagy meghurcolt papok számát, a
megtorlás nem tett kivételt a püspökökkel sem.

Öt fõpap került börtönbe, közülük a legszomo-
rúbb sors Bémer Lászlóra, a nagyváradi püs-
pökre várt.

Bémer László, mint arisztokrata és fõpap,
tagja volt az Országgyûlés fõrendi házának, így
vett részt az utolsó rendi országgyûlésen, majd
az 1848-as pesti országgyûlésen is. 1849. janu-
ár 5-én, amikor az osztrák hadsereg Windisch-
grätz vezetésével bevonult Pestre, a magyar ka-
tolikus püspöki karból csak ketten – Horváth Mi-
hály csanádi és Bémer László váradi püspök –
követték a Debrecenbe vonuló Országgyûlést és
politikai vezetést. Bémer László elsõ jelentõs
szereplése Debrecenben 1849. március 15-én
volt, amikor március idusának évfordulóját ün-
nepelte a város. Ekkor a Szent Anna-templom-
ban szentmisét tartottak, amelyet a püspök ce-
lebrált. A misén részt vett az akkori politikai és
katonai vezetés, a városban tartózkodó képvise-
lõk, hivatalnokok és a nép, reformátusok és ka-
tolikusok egyaránt. Innen indultak a Református
Nagytemplomba, a fõutcán a Debrecenben tar-
tózkodó katonai alakulatok álltak díszõrséget a
nagytemplom felé tartó tömegnek. A reformá-
tus templomban Könyves Tóth Mihály helyi re-
formátus lelkész és Szoboszlai Papp István szu-
perintendens tartott beszédet, istentisz-
teletet. 1848–49 így hozta össze a val-
lásokat, kovácsolta össze a nemzetet.

história

Bémer László
váradi püspök

A debreceni
nagytemplom



história

30 Biharország 2013. április

Bémer püspök a szabadságharc alatt
végig a nemzeti oldalon állt. A honvéd-
csapatokat pénzzel és élelmiszerrel lát-

ta el, és 1849 áprilisában egy Várad környéki
erdõt is átengedett a kormánynak lõszergyár-
tás céljaira. Részt vett a trónfosztó országgyû-
lésen, és õ maga is a szószékbõl hirdette ki a
trónfosztást és az ország függetlenségét, kör-
levélben parancsba adta az egyházmegyéje
papjainak, hogy õk is hirdessék ki azt. Amikor
az oroszok betörtek Magyarországra, elrendel-
te, hogy tartsanak körmeneteket, és Istenhez
könyörögjenek az ország védelméért.

A detronizáció kihirdetése, a hálaadó isten-
tiszteletek tartása és az erõsen politikai tartal-
mú könyörgés elimádkozása sok pap számá-
ra keserves megpróbáltatást hozott a szabad-
ságharc leverése után. Az alsópapság tagjai
közül öt lelkészt kivégeztetett az osztrák vér-
bíróság. További tizenhatot halálra ítéltek, és
miközben a siralomházban készültek a halál-
ra, hetek múlva kegyelmeztek meg nekik. A
megtorlás során azokat a papokat, akikrõl
megtudták, hogy honvédként harcoltak a sza-
badságharcban, besorozták a császári hadse-
regbe, és távoli tartományokba vezérelték
õket.

A „katolikus” Habsburg udvar haragja elõl a
püspöki kar sem menekülhetett. Görgey Vilá-
gosnál még le sem tette a fegyvert, Ferenc Jó-
zsef már a forradalom pártjára állt püspökök
elmozdítását vette fontolóra. 1849. július 3-án
jelentette be Alexander Bach belügyminiszter,
hogy a magyar egyházat meg kell tisztítani
minden olyan elemtõl, amely veszedelmes az
államra és az egyházra egyaránt.

Haynau báró legkegyetlenebbül Bémer
Lászlóval bánt el. 1849 decemberében fogták
el, és a haditörvényszék felségsértés miatt kö-
tél általi halálra ítélte, majd ítéletét „kegye-
lembõl” húszévi várfogságra változtatta. Bé-
mer meghurcoltatása a közvéleményben óriá-
si felháborodást keltett. Ennek is tulajdonítha-
tó, hogy a várfogságból hamarosan megsza-
badult, püspöki székét azonban nem foglal-
hatta el. Különbözõ ausztriai kolostorokban
töltötte a számûzetés éveit. A számkivetettség
idején írta meg elmélkedéseit és imádságait
tartalmazó Lelki Vezér címû könyvét, melyet
névtelen tisztelõi adattak ki Bécsben 1851-
ben. 1859-ben, rendkívül megromlott egész-
ségi állapotban, teljesen megvakulva enged-
ték haza Magyarországra. Ungváron halt meg
1862-ben.

A nagyváradi újratemetés

Hadd adjuk át ismét Göndöcs Benedeknek
a szót: „Siratva s áldatva azoktól, kik ismerék,
roppant számu közönség kisérete s részvéte
mellett, fényes egyházi szertartással helyezte-
ték el a dicsöült tetemei mult év nov. 7-én az
ungvári római kath. templom sírboltjába. Sza-
niszló Ferencz, nagyváradi püspök ö nagymél-
tósága azonban, nemes szive sugallatát követ-
ve, valamint az aggastyán sorsát, midõn hazá-
jába visszatért, a legkíméletesebb gyengédség-
gel párosult testvéri szeretettel enyhité, ugy
most sem engedheté, hogy egykori kortársá-
nak s elõdjének földi maradványai más egy-
ház-megyében nyugodjanak. Kieszközlé a
Helytartó-tanácsnál a holttest átszállítására
szükségelt engedélyt, s az a püspök ö excja
költségén Ungvárról Nagyváradra hozatván,
mult évi dec. 15-én délelõtti 9 órakor az indó-
háztól püspök õ excja által teljes segédlet mel-
lett, a káptalan, összes klérus s nagy sokaság
jelenlétében a székesegyházba kisértetett. A
zsufolásig tömött templomban jelen volt kö-
zönség résztvevõ vallásos érzülete könnyek-
ben áradt ki, midõn a szentélybe emelt rava-
talra helyezett test az engesztelö áldozat vé-
geztével négy apát és püspök õ excja által
teljesitett absolutiók után a sirboltba letéte-
tett.”

| Szilágyi Aladár

Az 1848-as
függetlenségi
nyilatkozat
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Amint arról a korabeli sajtó beszámolt
1874 õszén: „Pompás tervet készíttetett Tóth
Ferenc úr, házának Posta [ma: Teatrului] utcai
részén történõ átalakításához. Sörház és étel-
csarnok lesz itt, nagy termekkel, kitûnõ venti-
latióval, közvetlen összeköttetésben jégpince,
a pilseni sörcsarnok mintájára. A termek szép
verandába nyílnak, mely nagy kertbe vezet.
Igen jó gondolat a különben is praktikus Tóth
Ferenc úrtól; jövõ nyáron hír szerint, már
megkezdheti az építkezést, melyet a jó nevû
építészünk, Rimanóczy úr vezetend.” Egy
1875 márciusában megjelent hír szerint: „A
sörházat, mely a Posta sikátorban épült, dr.
Guttmann Ede úr bérelte ki. Õ fogja berende-
zését is eszközölni. Csínnal és kényelemmel, s
az igen alkalmatos helyiség könnyen a közön-
ség kedvenc nyári mulatóhelyévé lehet.”

A következõ hír már a megnyitásról szól:
„A sörcsarnok megnyitása csütörtökön
[1875. június 10-én] este valóságos népün-

nepély volt. Lássuk azonban elõbb magát a
sörcsarnokot. Modern stylben ízléses díszí-
téssel épült, Rimanóczy Kálmán úr jeles épí-
tészünk által, elsõ nagy terme pompás tük-
rökkel fõvárosokban sem mindenütt találha-
tó fel. Innen széles, szabad verandába me-
gyünk, mely elõtt szép nagy kert terül el. Es-
te meglepõ látvány, kivált olyan estén, mint
ez volt. A sûrû gázlángok félezerre menõ
vendég körül lobogtak, a kerti emelvényen a
katonai zenekar is egész jókedvvel játszott s
tapsolták, újrázták is darabjait, kivált a Rákó-
czi-indulót. […] Az építtetõ tulajdonos derék
polgára városunknak, Tóth Ferenc úr, s a fõ-
bérlõ dr. Guttmann Ede úr, félre téve minden
géné-t [zsén-t, azaz feszélyezettséget], szere-
tetreméltó elõzékenységgel jártak-keltek a
vendégek közt, kiknek nagy számában képvi-
selve volt a város elõkelõsége épp úgy, mint
az érdemes munkásosztály, és kik között sen-
ki nem volt, ki ne örvendett volna, hogy a vá-
ros e helyiség berendezésével nagyvárosias-
ságba emelkedett. Bor, sör, kitûnõ minõségû-
ek voltak […] az ételek ellen sem lehetett ki-
fogás, a szolgálat [a felszolgálás] is elég jól
ment, amint ily nemvárt körülmények közt,
t. i. mehetett. Ma is rejtély elõttünk, hol sze-
reztek a provincián egyszerre annyi pincért,
miután a többi vendéglõkben is foglalkoztak.
Látszik, hogy ügyes kézben van e válla-
lat s így remélhetõ, hogy a vállalkozás
és a közönség is meg lesz elégedve.”

A „Rózsabokor”
virágzása és hervadása
Közel egy negyed évszázadon keresztül
a Rózsabokor sörcsarnok volt
a legkedveltebb nyári mulatóhelyük
a váradiaknak. Tóth Ferenc szabómester
hozta létre, õ alakíttatta át az egyik házát
(amely nagyjából a késõbbi Sztarill-palota
helyén volt) erre a célra.

A kép bal oldalán
levõ kapu
a Rózsabokorba
vezetett. A kopott
téglakerítés mögött
volt a kerthelyiség.
A felvétel
1899-ben,
a környék házainak
lebontása elõtt
készült
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A következõ cikkek is dicsérõk voltak,
mígnem 1875 késõ nyarára minden
megváltozott: „Amilyen jó volt, mond-

hatni kitûnõ volt az elsõ hetekben a Rózsabokor-
hoz címzett új sörcsarnokban étel, ital és szolgá-
lat, épp oly rossz lett mindaz az utóbbi idõben
annyira, hogy a közönség, ki oly óriási, nálunk
még nem tapasztalt mérvben pártolta ez üzletet,
tökéletesen elidegenedett. Fõbérlõ dr. Guttmann
Ede e hanyatlást csakhamar észrevevén, albérlõ-
jét Eble Lajost bérletétõl néhány nappal ezelõtt
elmozdította, de bíróilag le is foglaltatta mindenét
azért, mert a roppant bevételekbõl – 40 nap alatt
körülbelül 9000 forintból – igen sok a deficit!
Guttmann úr reméli, hogy rövid idõ alatt egy új
vendéglõst nyer, addig is saját számlájára vezeti
az üzletet.”

A helyzet azonban ezután sem javult. 1875
augusztusában egy névtelen cikkíró szerint „A
Rózsabokor annyira hervadásnak indult, hogy a
múlt vasárnap este 10 óra tájban 1, úgymond
egy vendége volt, s megivott egy pohár jó – me-
leg sört…”

Tóth Ferenc tulajdonosként hamar megelégel-
te ezt az állapotot, egy idõre bezárta a sörcsarno-
kot, elbocsátotta Guttmann Edét, és helyette
Tomán Sándor jó hírû kolozsvári vendéglõst fo-
gadta fel bérlõnek; Tomán 1875. november 21-
én nyitotta meg a sörcsarnokot, de 1876 nyará-
ra ismét csak bezárták. A következõ bérlõ, Klein
Adalbert majd csak 1877. május 10-én nyitotta
meg újból a Rózsabokort. Klein ízletes meleg és
hideg ételeket, jó italokat ígért jutányos áron, no
meg gyors és pontos kiszolgálást. Jól tudta, hogy
mindez magában nem elég az „elkényeztetett”
váradiaknak, jó zene is kell hozzá. Gyakran meg-
hívta ezért a városszerte igen népszerû Hamza
Miskát és zenekarát. Ám hiábavaló lehetett Klein
Albert minden igyekezete, mert 1877 karácsony
napján a tulajdonos ismét másnak akarta ha-
szonbérbe adni a Rózsabokort.

Tóth Ferencnek 1878 májusában sikerült
újabb bérlõt alkalmaznia, Darvasy Sándor jó ne-
vû vendéglõst. Az errõl szóló rövid hírcikkhez a
következõ, reklámízû részt toldotta az újságíró:
„Talán virágzani is fog az egész nyáron a Rózsa-
bokor. Óhajtjuk, hogy e tevékeny derék új bérlõ
rózsás tervei töviskoronát ne kapjanak az õszre.”
A fenti szójátékért ha mást nem is, de egy jó va-
csorát kaphatott az újdondász úr!

„A Rózsabokorban tegnapelõtt [1878. május
31-én] este színtársulatunk kitûnõ zenekara válo-
gatott darabokat játszott az ott egybegyûlt nagy-
számú és igen díszes közönség mulattatására. A
bérlõ, Darvasy Sándor úr mindent elkövet, hogy
megérdemelje azon pártfogást, melyet városunk
elõkelõ közönsége tanúsít új vendéglõjével szem-

ben. Fel is találhatók ott a legízletesebben készí-
tett ételek, a legtisztábban kezelt italok a legmér-
sékeltebb árakban, s a legpontosabb kiszolgálta-
tással” – írta a Nagyvárad 1878. júniusi 2-i szá-
ma. Természetesen esténként gyakori vendégei
voltak a kerthelyiségnek a cigány- vagy katona-
zenekarok, december 15-én egyenesen egy bu-
dapesti nemzetközi daltársulat tartott elõadást.
Az eredmény? Tóth Ferenc 1879. április 1-jétõl
ismét másnak akarta bérbe adni a Rózsabokort!

A tulajdonos meddõ próbálkozásai így folyta-
tódtak egészen 1880 tavaszáig, amikor Hillinger
Lipót bérelte ki a kerthelyiséget. A megnyitót
május 9-én tartották, s jelen voltak a sajtó képvi-
selõi is: „A Rózsabokor címû gyönyörû nyári sör-
csarnokot múlt vasárnap este nyitotta meg
Hillinger úr, az 51-ik sorgyalogezred zenekará-
nak és Hamza Miska népzenekarának közremû-
ködése mellett. 20 krajcár belépti díjat szedett
Hillinger úr ez alkalommal, s ez megakadályozta
a határtalan tolongást. A megjelent és igen elõ-
kelõ vendégek száma így is mintegy 300-ra me-
hetett. A közönség igen jól találta magát, az újra
megnyitott szép helyiségben.”

Hillinger nagy tapasztalatú vendéglõs volt, hi-
szen 1874 óta õ bérelte a Fekete Sas Szállodát,
s mellette a szálló vendéglõjét is vezette. Ez utób-
binak volt egy udvari kerthelyisége is, amelyet az
után, hogy a Rózsabokort is kibérelte, már nem-
igen használtak. Bevezette, hogy tavasztól – álta-
lában május elejétõl – õszig a Rózsabokorba, míg
télen a Fekete Sas vendéglõbe várta vendégeit.
Telente a Rózsabokort bezárta, de azért zárt kö-
rû, zenés, táncos rendezvényeket tartottak ben-
ne, s gyakori volt az is, hogy tánctanárok bérel-
ték ki.

A váradiak alig várták, hogy a jó idõ beálltával
megnyíljon a Rózsabokor, ahol esténként az ízle-
tes ételek, jó italok mellé válogatott zenét hallgat-
hattak a szórakozni vágyók. Fellépett itt a
Heinrich-ezred katonazenekara, a 101-es gya-
logezred zenekara, a Magyari testvérek debrece-
ni népzenekara, Pócsi és Duka népzenekara,
Hamza Miska cigányzenekara és mások is.

A Rózsabokor
sörház

bérbeadását
Tóth Ferenc

1879-ben
a Nagyvárad
napilapban

hirdette meg
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Az újságírók is csak dicsérõleg írtak: „A Ró-
zsabokor, városunk ez évrõl évre folytonosan
szépülõ nyári mulatóhelye, melyet szívvel-lélekkel
irigyelnek tõlünk az idegenek, irigyelnek a fõvá-
rosban lakó vendéglõsök, esténként szép látoga-
tottságnak örvend. De hát jól is van ez így. Em-
lékezzünk csak vissza amaz idõre, amikor váro-
sunk közönsége egy díszes nyári mulatóhely után
sóhajtozott. Mert már megvan az a gyönyörû he-
lyiség, mely méltán megérdemli a tömeges láto-
gatást.”

Az 1890-es években nagyon elterjedt az orfe-
um Nagyváradon. Nem maradhatott ki a Rózsa-
bokor sem, ha versenyben akart maradni a töb-
bi vendéglõvel. Bár az emberek szerették ezt a
gondtalan szórakozást nyújtó mûfajt, az újságírók
minden alkalmat megragadtak arra, hogy bírál-
ják a vásári, olcsó eszközökkel dolgozó, ripacsko-
dó, többnyire énekes-táncos „mûvésznõket”. Ez
történt 1897 októberében is, amikor a Rózsabo-
korban orfeumi elõadást tartottak: „Ha már arra
vagyunk kárhoztatva, hogy egész télen át kuplé-
kat hallgassunk és cirkuszbohócok viccein mulas-
sunk, úgy örülnünk kell, ha legalább valamireva-
ló cirkuszt és tisztességes orfeumot kapunk. Ed-
dig többnyire szûk és piszkos helyiségekben vol-
tak az orfeumok (tisztelet a kivételnek), ahol re-
kedt hangú énekesnõk rikácsoltak. Az idén – úgy
látszik – szerencsésebbek vagyunk, mert abban a
daltársulatban, mely most a Rózsabokorban mû-
ködik, vannak igen ügyes tagok, kik nem töre-
kednek arra, hogy szemtelenségig menõ frivol-
sággal, kacagásra ingereljék az emberek nevetõ
idegeit. De a helyiség barátságos, ízléses. A Ró-
zsabokor folyosóját fallal bekerítették, a nagyte-
remben pedig csinos színpadot állítottak fel.”

De nem csak orfeum elõadások voltak a Ró-
zsabokorban, annál jóval nagyobb szenzációt is
bemutattak 1898 januárjában a közönségnek:
„Életnagyságú élõfényképek szenzációs látvá-
nyosságát. Az Edison-féle híres cinematograph
400 négyszöglábnyi nagyságban a Constantin-
féle gépezettel elõállítva – bemutatandó képek
20.000-szer vannak nagyobbítva. Látható a Ró-
zsabokorban naponkint d. u. 4 és 1/2 7 órakor,
hétfõ, szerda, szombat este 1/2 8 órakor.”

A következõ évben is folytatódott a gondtalan
mulatozás a Rózsabokorban annak ellenére,
hogy hosszas viták után 1899-re a városi elöljá-

róság már eldöntötte, a Bémer téren építik fel a
kõszínházat. A tér északi részén levõ házakat ki-
sajátította a város, hogy valamikor nyáron le-
bonthassák õket. Közöttük volt a Rózsabokor is.
1899 májusában a Nagyváradi Napló arról írt,
hogy: „Még nem bontják a Rózsabokort, csak jú-
lius hóban, de addig sok kellemes este tölthetõ
még el ott. Piros pünkösd mindkét napján kato-
nazenekari hangverseny mellett élvezheti a kö-
zönség e kies liget kitûnõ levegõjét. Ízletes ételek
és italok mellett d. u. 5 órától kezdve Goliat-
Maláta sör csapolás.”

A Váradról írt könyvében még Nagy Endre is
megemlékezett a Rózsabokorról, felelevenítette
azt, hogy Tisza Kálmán miniszterelnökként, de
késõbb is nyaranta, amikor csak Váradon járt és
tehette, a Rózsabokorban vacsorázott. „Ilyenkor
Hamza Miska az öreg generális háta mögé állott
a bandájával, és a fülébe húzta kedvenc nótáját:
»Vékony deszkakerítés«. Tisza Kálmán vidáman
végigdúdolta a nótát, aztán ünnepélyes mozdu-
lattal elõszedte a bugyellárisát, és egy darab ezüst
egykoronást nyújtott át tiszteletdíjként. Ez is õs-
hagyomány volt már. Hamza Miska kegyeletes
emléktárgyként gyûjtötte ezeket az egykoronáso-
kat.”

Ha már Tisza Kálmánról és a Rózsabokorról
esett szó, ne feledkezzünk meg a nyári kert tulaj-
donosáról, Tóth Ferenc szabómesterrõl sem. Õ
varrt Tiszának, akirõl egyébként azt tartották,
hogy igen rosszul öltözködött. Egy anekdota sze-
rint az újságírók egyszer felkeresték a szabómes-
tert, hogy interjút készítsenek vele. Nagyon meg-
ijesztették azzal, hogy kiírják az újságba, hogy õ
a Tisza Kálmán szállítója. A derék szabómester
kétségbeesetten rimánkodni kezdett: „Jaj, az Is-
tenért, csak ezt ne tegyék, mert akkor tönkre-
ment ember vagyok! Aki egyszer látta a kegyel-
mes úr ruháit, az sohasem fog többé nálam var-
ratni.”

Végül elérkezett a kerthelyiség utolsó napja,
amelyrõl így számolt be az egyik váradi napilap:
„Ma [1899. július 12-én] este utoljára nyílik meg
a Rózsabokor a közönség elõtt, s bezáródik
örökre. A tûzoltózenekar és cigányzene mûködik
közre azon, hogy nagy vigasság legyen akkor,
midõn a város legrégibb s legszebb mulatóhelye,
a Rózsabokor utolsó estéjét éli. Zeneszó és vigas-
ság közt záródik be a Rózsabokor csütörtök reg-
gel hajnalhasadáskor.”

A búcsúestély után Tóth Ferenc is szedelõzkö-
dött. Kiköltözött Apáca (késõbb Szilágyi Dezsõ,
ma Moscovei) utcai lakásából, hogy azt is lebont-
hassák. A Rózsabokor épülete még egy rövid ha-
ladékot kapott, mert Rimanóczy Kálmán anyag-
raktárként használta a nevezetes épületet.

| Péter I. Zoltán

A Szigligeti Színház
épült fel
a kerthelyiség
helyén
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S
zabadság! – köszönt Puszi úrra Vár-
hegyi elvtárs, ahogy a budiból jövet
összetalálkoztak. Várhegyi elvtárs
onnan volt felismerhetõ, hogy mici-
sapkát hordott télen-nyáron, mióta

megverték a börtönben, és bár leülte büntetése
nagy részét, azóta nagyon haragudott a világra.
Várhegyi elvtárs lelkének bizony nehéz volt be-
letörõdnie, hogy nem egy vakmerõ partizának-
ció lefülelésekor bukott le elvtársaival, ami min-
den öntudatos proletár álma, hanem rosszkor
volt rossz helyen.

Úgy történt, hogy még a háborús évek ele-
jén Várhegyi elvtárs, aki akkor már illegalitásba
vonult pár hónapja, vagyis a behívó helyett a
bujkálást választotta, betért a restibe. Nyár volt,
tikkasztó kánikula, és illegalitás ide, pártfegye-
lem oda, megszomjazott, és legurított egy sört.
Aprót böffentve a hideg nedû után, éppen kilé-
pett a resti ajtaján, amikor egy idegen fiatalem-
ber lépett hozzá, és azt mondta, fogja csak meg
ezt a csomagot egy kicsit, majd egy barna pa-
pírzacskót nyomva a kezébe, fürge léptekkel el-
futott. Várhegyi elvtárs szíve büszkén feldobo-
gott, érezte, itt a pillanat, amikor talán tehet va-
lamit az Ügyért. De mit is? Míg ezen mélázott
kezében a csomaggal, hirtelen sípszó hangzott
fel, és körülötte kitört a zûrzavar. Civil ruhás de-
tektívek lepték el az állomás környékét, majd
kettõ egyenesen hozzá lépett. Kukkantsunk
csak bele – kacsintott huncutul a magasabb a
csomagra, míg társa egy szót sem szólt, csak
udvarias mosollyal gyomorszájon vágta Várhe-
gyi elvtársat. A csomag tartalma – pontosan
háromszáz darab röpcédula – és Várhegyi elv-
társ takaros csomóban elfeküdt a földön, és õ
elgondolkodott: hiába kérte a legutolsó titkos
gyûlésen, hogy mostanában ne osszanak rá fel-
adatot, mert szaggat a dereka, lám, a küldetés
így is utolérte.

Mert Várhegyi elvtárs valóban lelkes és vak-
merõ tagja volt a helyi pártszervezet maroknyi
csapatának, õ volt az többek között, aki a kor-
mányzó úr látogatásakor fenyegetõ arckifeje-
zéssel álldogált a járda szélén, és megvetését ki-
fejezendõ, loccsanóst köpött annak elhaladó
gépkocsija után. Az esetnek, saját elmondása
szerint, számos szemtanúja volt, ám retorzió

nem történt, mert amint rendõr közeledett, õ
rögtön a távozás hímes mezejére lépett. Beszá-
molóit elvtársai nagy elismeréssel hallgatták,
csak azt nem értették, akiben ekkora bátorság
lakozik, miért visszakozik mégis, ha konkrét fel-
adatra kérik. Vakmerõségnek nem volt õ híján,
de józan esze arra intette, maradjon csak in-
kább a járdaszéli politizálásnál, ezért minden
feladat alól igyekezett kihúzni magát.

Nem állítható, hogy elvitte volna a balhét, de
elvtársait sem buktatta le, tekintve, hogy fogal-
ma sem volt az egész röpcédulás akcióról. Nem
baj, azért elítélték, és õ a börtönévek alatt egé-
szen megkeményedett. Morózus lett és mindig
haragos. Elhatározta, ha egyszer kiszabadul, ott
árt mindenkinek, ahol tud. Nem kellett sokáig
várnia, a háború utáni évek hullámverése össze-
mosta a mocskot és az aranyat, s ha a feljelen-
tések bajnokságát meghirdették volna, õ bízvást
dobogós helyezést ér el.

Mert Várhegyi elvtárs jelentgetett. Feljelen-
tette a házmestert, hogy rádióján imperialista
adót hallgat, ami igaz is volt, mert a szegény
rokkant valamikor zenetanárként jeleskedett, és
szívesen hallgatott operaközvetítéseket a milá-
nói Scalából. A házbeli takarítónõ megvetõ ki-
jelentéseket tett a rendszerre, közben nagy ve-
hemenciával csapkodta földhöz a felmosóron-
gyot, állt egy másik feljelentésben. És így to-
vább. Aztán egy nap az Aranysárkányban iszo-
gatva meghallotta Puszi úr, Salamon Ármin,
Hankó Malvina és Szedlacsek Pepi történetét.
Kicsit tûnõdött, kicsit hümmögött, majd meg-
igazítva fején a micisapkát, kiment.

Pár nap múlva Puszi úr gyanútlanul a pultot
vakargatta az Aranysárkányban, az ikrek meg,
Julcsika és Karcsika, épp egy kismacskát pró-
báltak kifordítani a bõrébõl az udvaron, amikor
váratlanul egy teherautó kanyarodott a kocsma
elé. Két civil ruhás elvtárs toppant be, egy ma-
gas meg egy másik, sötét micisapkában, pecsé-
tes papirossal megerõsítve, és Puszi úr fél órát
kapott, hogy összepakolja a maga és a gyerme-
kek holmiit. A kérdésre, hogy mégis mit köve-
tett el, a magas elvtárs tájékoztatta: bejelentés
érkezett, miszerint a háború alatt nyilas érzelmû
egyént bújtatott a kocsmában, mi több, Nyugat-
ra távozását is elõsegítette. Hallod, apukádat

Frász-nap
az Aranysárkányban
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emlegeti az elvtárs, simogatta meg Julcsika
szöszke haját Puszi úr. De ezzel még nem véges
a bûnlajstroma, folytatta az ávós, mert még egy
népnyúzó, zsíros, kapitalista kocsmatulajdonost
is rejtegetett itt ugyanakkor. Ez meg a te apu-
kád volt, mondta Puszi úr, és megcirógatta Kar-
csika szeplõs orcáját. De csak egy percig tartott
zavara. Gyerekek, pakolni, kirándulni me-
gyünk! – csapkodta össze tenyerét fürgén Puszi
úr, és hamarosan megindult velük a teherautó.
Az már csak útközben derült ki, hogy Julcsika a
nagy izgalomban a macskát is becsomagolta,
de jól is jött az késõbb nekik ott Ebesen, a juh-
hodályban.

Mert másfél nap kalandos utazás után a ki-
rándulók Ebesen kötöttek ki, pontosabban Tót
uram, egy kulák hírébe keveredett nagygazda
juhhodályában. Tót uram két fiát elvesztette a
háborúban, egyetlen lányát a feleségével „kicsi
munkára” invitálta a felszabadító szovjet hadse-
reg egy tisztje, ezért nem rázta meg különöseb-
ben, hogy huszonhét népnyúzó burzsujt telepí-
tenek be a juhhodályába.

Eleinte akadtak gondok az elhelyezkedéssel,
mert Andrássy Barbara grófné nehezményezte
például, hogy kissé vedlett, de eredeti nutria
bundáját kénytelen megosztani fekvõhelyként
Rezsõ cigány népes családjával. Rezsõ vándor-
cigányként járta az országot, és sok mindenhez
értett, például ahhoz, hogyan kell kiemelni az
alvó tyúkot a ketrecbõl úgy, hogy ne csapjon
zajt, tudott gyereket csinálni, volt is neki hat,
meg muzsikálni is tudott a maga készítette ku-
koricacsutka-hegedûn. Szóval értett õ minden-
hez, csak egyhez nem, a politikához, de ez nem
volt baj, mert hogy kilegyen a létszám, úgy fel-
hajították purdéstul a teherautóra, hogy csak
úgy nyekkent. Vagy ott volt például Jimmy, a
kis kopasz emberke, aki a gyerekek nyelvén ér-
tett nagyon, s akirõl csak annyit lehetett tudni,
hogy a tigrisszelídítõ segédje volt az Amar cir-
kuszban. Az volt a feladata, mesélte nagy bele-
éléssel a gyerekeknek, hogy pisztollyal a kezé-
ben álljon a mestere mögött, és aggódó arcot
vágjon. Õ azért került Ebesre, mert lelõtt egy
postagalambot, megkárosítva ezzel a dolgozó
népet.

Puszi úr szerencséjére legyen mondva, kitûnõ
szomszédokat kapott, egyik oldalukon a fent em-
lített Barbara grófné telepedett le egy kifeszített
lepedõvel választva le intim szféráját Rezsõéktõl,
a másik oldalon egy matematikatanár lakott fele-
ségestül egy kockás abrosz mögött.

Leküzdve a kellemetlenségeket, a kényel-
metlen, de romantikus szalmaágyat, melyet
reggelre rendszeresen szétrágtak a hodályban
szép számmal tenyészõ egerek, a bolhákat, az

elemi higiénia hiányát, az állandó éhséget, mely
egyformán kínzott gyermeket és felnõttet, és a
megalázás számtalan változatos formáját, mely-
lyel nap mint nap kedveskedtek fogva tartóik,
Puszi úr példás lelkierõvel megszervezte a ho-
dály életét. Alig pirkadt, a munkára fogható fel-
nõttek Puszi úr vezénylete alatt elindultak a rizs-
földekre. Apa, ne menj a rizsbe! – ordította
rendszeresen Rezsõ valamelyik purdéja, és föl-
dig csüngött a taknya. A gyermekek felügyele-
tét és oktatását Barbara grófné vállalta az agg
és majdnem vak ferencessel, Titusz testvérrel
karöltve, ennek köszönhetõen pár héten belül
szépen törte a latint mind a tizenkét hodálylakó
kisgyerek, beleértve Rezsõék purdéit. A szép
szemû Baba, Rezsõ asszonya, jobb napokon
bodagot sütött az ócska spór platniján, amire
aztán mohón kenték az avas zsírt Tót uram ki-
csorbult bödönébõl. Ha maradt a bodagból,
eleinte rongyba csomagolva rejtették a geren-
dák alá, ám az élelmes egerek ott is rájártak.
Julcsika és Karcsika cirmosa rövidesen igazi te-
kintélyt szerzett magának, mert éjjel-nappal ir-
totta a társbérlõket, ki is gömbölyödött szépen,
aztán egy nap két vak kiscicát fialt a grófné félt-
ve õrzött fehér angórapulóverére.

Nehezen telt a tél. Karácsonykor szénnel ka-
rácsonyfát rajzoltak a hodály birkaszaros falára,
Titusz testvérrel karácsonyi dalokat énekeltek,
és a hidegtõl fehérre ikrásodott mézet masza-
toltak a bodagra, meg hagymát is faltak hozzá.
Ez volt a vacsora szentestén. Puszi úr csutkaba-
bát eszkábált Julcsikának és a kislányoknak,
még piros pántlika is virított kóchajukban, Kar-
csika meg a purdék egész kis ménest kaptak
kukoricacsutkából. A grófné karácsonyi versek-
bõl szavalt, nyakában álmosan hunyorgott a két
macskakölyök, majd Rezsõ cincogott rövid ün-
nepi mûsort kis hegedûjén. Ezután Jimmy adott
elõ rendkívüli és megismételhetetlen produkciót
bolhacirkusza legjobbjaival, majd csendben
álomba sírták magukat.

Aztán lassan kitavaszodott, és közben nem
történt semmi, csak a szomszédos disznóólban
lakó kisgyereket harapdálták össze a patká-
nyok, meghalt egy idõs asszony, aki megõrült,
és mindig a Szûzanyát látta lebegni a trágya-
domb felett, meg új szállítmány internált érke-
zett egy reggelen.

Éppen felkelt a nap, hideg párák úsztak a
puszta fölött, amikor Puszi úr a hodály melletti
budi felé indult. Sötét micisapkás alak lépett ki
az ajtón.

Szabadság! – köszöntötte Puszi urat Várhe-
gyi elvtárs, és fejét mélyen lehajtva belépett a
hodály ajtaján.

| Szilágyi Perjési Katalin
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– Az nem újdonság, hogy a Tibor Ernõ-
sök megünneplik alapításuk évfordulóját,
most viszont valami újjal rukkolnak elõ. Mi-
ként lépnek a huszonnegyedik esztendõbe?

– Trifán László barátunk kezdeményezte,
hogy csináljunk valami rendhagyót. Készített
ehhez egy filmfelvételt is, s amikor valakinek a
neve megjelenik ebben, a kirakott 24-esen fel-

tûnik a munkája. Láthatunk régi fényképeket,
továbbá zenészeket, más közremûködõket,
például a néhai Morvay László zománcmû-
vészt. Örülök, hogy Trifán Lacinak most ked-
ve volt ehhez.

– E közel két és fél évtized alatt mi az,
ami változatlan, s mi az, ami változott a kö-
zösség életében?

– Amikor beindultunk, volt ennek az egész-
nek egy nagy mozgatórugója, Rob Ibolya. Nél-
küle, az õ karizmája, az õ kisugárzása nélkül
semmi nem lett volna. Akkor még nem volt a
városban ilyen kulturális sokszínûség, ennyi
kezdeményezés, mûvelõdési intézmény, kiállí-
tóhely. Ez volt az a hely, ahol a magyarok ta-
lálkozhattak, beszélgethettek. Mindenképpen
több volt mint egy hely, ahol tárlatokat ren-
deznek. Aztán ez a szerep változott, más fel-
fogással jöttek emberek. Amikor az egész elin-
dult, arról volt szó, hogy pénzrõl nem beszé-
lünk. Aztán valamennyire ez is változott, a kö-
zös helyett részben egyéni elképzelések kerül-
tek elõtérbe, s a galériában is tapasztalható
volt egyféle megosztottság. De azért az fon-
tos, hogy ma is együtt vagyunk, ez egy jól mû-
ködõ közösség, mindenkinek megvan a maga
szerepe, mindenki egy láncszem, aki nélkül
nem mûködne jól az egész. De ez nem zárt
közösség, inkább egységes. Az új tagok belé-
pését örömmel fogadjuk, jó lenne fiatalokat
bevonni.

– Az alapító tagok véleménye ma is mérv-
adó?

– Részben, de vannak késõbb belépett ta-
gok is, akiknek fontos a véleménye, az egyé-
nisége. Haladunk, mûködünk, megvannak, ki-
épültek a kapcsolataink, de az a lelkesedés, az
a nagy önzetlenség, az a nagy tûz kicsit szét-
szóródott a levegõben. Valahol ez így termé-
szetes is.

– Azért az fontos szempont, hogy a kez-
detek óta folyamatos, megszakítás nélküli a
mûködése ennek a csapatnak. Mibõl is áll
egy évben a galéria tevékenysége?

– Az állandóságot az õszi, téli és tavaszi kö-
zös tárlat jelenti. Ezeken minden alkotó tag ki-
állíthatja új munkáit. Januárban a magyar kul-
túra napját Berettyóújfaluval közösen ünne-

Több mint stúdió,
több mint galéria

Egyszerre civil szervezet, alkotói közösség,
kulturális közösségi tér a nagyváradi Tibor
Ernõ Stúdió és Galéria. A Kanonok soron
1990 elsõ heteiben az alapítók a kezük
munkájával tették vonzó kiállítóhellyé
a törmelékkel, szeméttel teli pincét,
s az változatos kínálatával lett a váradi
kultúraszeretõk egyik kedvenc, otthonos
helye. A minap abból az alkalomból
beszélgettünk a TEG egyik alapítójával, mai
vezetõjével, BÁNYAI SZABADOS KATALINNAL,
hogy közös tárlattal és rendhagyó
megnyitóval ünnepelték a huszonnegyedik
évébe lépett közös munkát.

A galéria alkotó
tagjainak mûveibõl
állt össze a 24-es
szám



Tagok és fellépõk

A Tibor Ernõ Galéria weboldala, a
tiborernogaleria.gportal.hu szerint a
TEG jelenlegi aktív tagjai: Bara Ilona, Bá-
nyai Szabados Katalin, Barbici Éva, Csa-
thó Töhötöm Csongor Károly, Egei
György, Gavrucza Tibor, Márton Katalin,
Mierluþiu Emilia, Popon Krisztina, Staha-
róczky Júlia, Széll Katalin, Trifán László,
Rob Ibolya, Varga Bernadette. A külön-
bözõ programokon, irodalmi, zenei ren-
dezvényeken közremûködõ több muzsi-
kus és elõadómûvész is a galéria holdud-
varához tartozik tiszteletbeli tagként; ne-
vük a két és fél évtized során összefonó-
dott az alkotó tagokéval: S. Németh Ka-
talin, Schneider Antal, Kinda Péter, Oláh
Boglárka, Kövesdi Fodor Katalin, a Vara-
dinum kamaraegyüttes, illetve a Tálen-
tum Együttes.

A születésnapi tárlatnyitón levetítették
Trifán László videofilmjét, amit a galéria
szinte két és fél évtizedes életének jelen-
tõs momentumait megörökítõ felvételek-
bõl állított össze. A képeken feltûnt mû-
vészek közben munkáikat a vetítõvászon
mellett úgy helyezték el, hogy azok
együtt a 24-es számot formázzák.
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peljük több éve már, rendszeresen onnan jön
valaki hozzánk a munkáival, s tõlünk megy va-
laki hozzájuk kiállítani. Õsszel A mûvelõdés
hete – A tanulás ünnepe elnevezésû program-
sorozatban veszünk részt. A Varadinum ün-
nepségsorozat is egy fix pont számunkra,
ilyenkor is általában meghívunk valakit. A leg-
elsõ Festum Varadinum idején Morvay László
tûzzománcmûvész volt ez a vendég, s õ ezt
százszorosan adta vissza. Kiváló baráti és mû-
vészi kapcsolat kezdete volt az õ itteni elsõ ki-
állítása, amikor olyan sokan jöttek el a meg-
nyitóra, hogy nekem csak a kapu alatt jutott
hely. Ma is szeretettel emlékszünk rá. S termé-
szetesen, aki az év folyamán jelentkezik egyé-
ni kiállítással, azt úgy osztjuk be, hogy a tagok-
nak legyen elsõbbségük. Cserekapcsolatok
alakulnak ki azokkal, akik alkotótáborokba
hívják a tagjainkat.

– Mi a szakmai jelentõségük ezeknek a tá-
boroknak?

– Ezek számunkra rendkívül fontosak, hi-
szen van, akinek szinte csak ilyen alkalmakkor
jut ideje dolgozni. A mostani kiállítás anyagá-
nak a nagyobb hányada is valamilyen tábor-
ban készült. Gyakran mi is rendeztünk ilyen
együttléteket, ami sok adminisztratív utánajá-
rással jár ugyan, de megéri. Legközelebb a
Hajdú-Bihar megyei Kismarjába megyünk,

gyakorlatilag az egész társaság. S persze min-
denki él az idõk folyamán kialakult kapcsolata-
ival, a legtöbbek számára van olyan hely, aho-
vá rendszeresen visszahívják.

– Milyen források állnak a TEG rendelke-
zésére a mûködési költségek fedezésére?

– A legbiztosabb anyagi forrás a tagok által
befizetett tagdíj. Emellett az RMDSZ fizeti to-
vábbra is a villanyt és a fûtést, továbbá a római
katolikus egyház engedi át a termet, ettõl az
évtõl ismét ingyen, ahogy az korábban is volt.
Nem is igazán lenne mibõl fizetni amúgy. Mi
nem árulunk képeket, nincs ár, nincs lista, az
alkotótól természetesen megveheti, aki akarja.
A pályázással is próbálkoztunk, de ez nem
könnyû út, sok akadályba botlottunk, kezdve a
szükséges önrészektõl. A Varadinum alkalmá-
ból szoktunk még kapni támogatást.

– Mire költenének, ha véletlenül kinyitná
a pénztárcáját egy nagylelkû szponzor?

– Nagyon jó lenne egy számítógép internet-
kapcsolattal. Ez nagyon hasznos lenne. Cseke
Attila, amikor tavaly pályázott a polgármeste-
ri címre, azt ígérte, ha nyer, akkor kapunk egy
komputert. Nem õ nyert sajnos. Minden nap
van egy szolgálatos a galériában, ha lenne egy
számítógépünk, akkor õ adminisztrálná a leve-
lezésünket, intézné a meghívásokat. Jó lenne
egy szállítóeszköz is. Ha valahova meghívnak,
mindig gond, hogy mivel visszük az anyagot,
befér-e minden kép, jut-e elég pénzünk ben-
zinre.

– Netán egy közös mûterem?
– Hajjaj… Én egy számítógéppel is megelé-

gednék. Persze, most is azt mondom: a leg-
fontosabb az, hogy dolgozzunk, alkossanak új
munkákat régi és új, idõsebb és fiatalabb tag-
jaink egyaránt.

| Szûcs László

Bányai Szabados
Katalin

a festményei elõtt
a Kanonok sor 11.

szám alatti
galériában
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„Én voltam Úr, a Vers csak cifra szolga, /
Hulltommal hullni: ez a szolga dolga, / Ha a
Nagyúr sirja szolgákat követel.” Ez Ady End-
re 1914-es Ki látott engem? kötetének nyitó
ciklusában megjelent költõi hitvallás, a Hunn,
új legenda „zárszava”. A nagy formakultusz,
a gyémánthoz hasonlóan kicsiszolt képek-rí-
mek divatja idején írott, túlságos magyarázatot
nem is igénylõ, dacosan, félreérthetetlenül ki-
mondott vallomás, ami mögé felsorakozik
Ady egész életmûve: mindig is a gondolat volt
számára egyedül fontos, semmiképpen sem a
formai kimódoltság.

Kivéve, amikor… Igen, van, vannak kivéte-
lek is. Amikor a forma meglepetés, ajándék, a
tisztelet, a barátság zárpecsétje. Móricz Zsig-
mondhoz például a magyaros tizenkettes ott-
honosan lüktetõ ritmusában szól, mert amit el-
mond, azt kizárólag a magyar valóságra érzi
és tartja érvényesnek. Nem véletlen, hogy a
Levél-féle Móricz Zsigmondhoz az 1912-es
kötet Szép magyar sors címû ciklusában jele-
nik meg, és a verstestben részletesen kimon-
dott közös emberi-írói hitvallás alábbi össze-
foglalásával zárul: „Adassék e levél Móricz
Zsigmond úrnak, / Kit most érdemelten, szé-
pen koszorúznak. / Koszorút nem viszek, irás
megy helyette, / De ott leszek mégis, mig
élek, mellette. / Készül, mert készitik az én
szemfedelem, / De Móricz Zsigmond is meg-
marad én velem. / Magyar sors-kockákon ez
igyen döntõdött, / Mind összekerülünk közös
mártir-hõsök / S ha a Lehetetlent nem tudtuk
lebirni, / Volt egy szent szándékunk: gyönyö-
rûket irni.”

Erre a gyönyörû ajándékra a legméltóbb vá-
lasz: 1920 februárjában, az Ady halálának el-
sõ évfordulójáról megemlékezõ Nyugat szám-
ban Móricz, a minden porcikájában prózaíró
címében halott barátja nevét viselõ verssel tisz-
teleg: „Rettenetes elgondolni. / Meghamisit-
ják / életed minden jelentését. // A kihullott
karddal fõbeverik / a kard kovácsát. / A visz-
szahozott zászlót feltûzik / a döngetett vár fo-
kán. / Nevedre, halott, rámúmiázzák / sztere-
otip frázisaikat” – indítja Móricz a költeményt.

Az Ady–Móricz barátsághoz képest Ady és
Babits viszonya sokkal kevésbé ismert, sokkal
kevésbé volt publikus életükben is, haláluk
után pedig ugyanvalóst. Eltérõ egyéniségük,

másfajta emberi-költõi habitusuk már-már arra
„ítélte volna” a két költõóriást, hogy szembe-
kerüljenek egymással. De a kicsinyes acsarko-
dástól éppen nagyságuk óvta meg õket. A
nyilvánosságnak (is) szánt vallomástételt Ba-
bits Mihály kezdi, Ady Endrének címzett,
1911-es keltezésû, az alábbi ajánlással „meg-
fejelt” háromrészes versével: „E rég elavult
verset, melyet kedvetlen órában az ismeretlen
Adynak írtam: ajánlom ma a bajtársnak és a
jóbarátnak.”

Érzésem szerint a legtöbbet a vers 2. része
árulja el: „Kit nem értek, kit sohse láttam, / ki
mellé csúful emlegettek, / ki vagy, bár nem
szeretsz, barátom, // jobb mint sokan, akik
szerettek; / halld, már a hangom alig hall-
szik, / mint lámpa, melyet elfeledtek, // egye-
dül és lassan kialszik, / s a koncert egy hang-
gal fakóbb, / s egy színnel némább lesz a rajz
itt, // hol együtt voltunk hallhatók: / megint
álomba hull Magyarhon? / szólnak már titkos
altatók. // Még egyedül te állsz a parton, /
éjig a bukó napba nézve, / s hogy jõ mögöt-
ted, nõ az alkony // hátad mögött, nem ve-
szed észre: / Ébresztõ, ébredj! Vagy kivárod, /
mig a hazug hold megigézne? // Neked kell
mindent megcsinálnod, / azt is ám, amit én
akartam: / te kiállod! (Én már kiállok.) // Én
már elhallgatok zavartan. / Nem értek hangos
lenni. Téged / meghallanak. (Én már meghal-
tam.) // És kincsemet hagyom tenéked: / elõ-
döm voltál, légy utódom: / az üszköt, ami
bennem égett, // máglyádra vetve,
elhuzódom.”

Ady az 1913-as A Magunk szerelme címû
kötetében megjelent Téli alku szememmel cí-
mû verssel válaszol, a dedikációban kiemelve,
hogy „Babits Mihálynak küldöm”. Mintha
csak folytatná a Babits-szöveget, mintha csak
egy kettõs hangra írott monológ egyik eleme
volna: „Sirj egy végsõt, égõ nagy, vén sze-
mem, / Bókoljatok ki, fölnézett világok, /
Hogy újakat már nézni nem kivánok / S meg-
csalt hazátok int: a Végtelen. // Én vén ku-
tyám, uszitott, védtelen, / Ki annyi mindent
megkivánva látott, / Csahold el sirva azt az if-
júságot, / Melyben vér pusztul, vér zeng, vér
terem. // S fagyjon meg aztán csöppös, vált
hited / S nézz zöldbe-kék jég-prizmákon ke-
resztül / S lágy bámulást ne adj már senki-

NÁDPÁLCA NÉLKÜL (3.)

A formakényszer öröme
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nek. // Pillád már késett, friss nõdre se rez-
dül, / S úgy csüggnek rólad világok, szivek, /
Mint jégcsapok téli kunyhó-ereszrül.”

A vers érdekessége elsõsorban nem a nyílt-
színi vallomás, hisz a kötet én-verseket tartal-
mazó, Hát imigyen sirok címû ciklusában je-
lenik meg – az Új versek óta vált hagyomány-
nyá, hogy Ady maga szerkeszti a köteteit,
ügyelve a különbözõ témájú ciklusok sorrend-
jére és a ciklusokon belül az elsõ és utolsó ver-
sek külön üzenetének kiemelésére –, hanem a
forma, amibe mondandóját beülteti: szonettel
ajándékozza meg költõtársát. Az Athenaeum
kiadásában megjelent elsõ Összes versek kö-
tet tanúsága szerint a fenti szonetten kívül az
1899-es elsõ kötetben, a Versekben jelenik
meg két szonettje (E néhány dalban és a Rád
emlékeztem), valamint az Új versekben négy
– inkább átköltésnek, mint fordításnak mond-
ható – mûben: Három Baudelaire-szonett és a
Paul Verlaine álma.

A legzártabbnak tartott versforma, a szo-
nett nem tartozott Ady kedvenc formái közé.
Babitsnak viszont az elsõ két kötete, a Leve-
lek Irisz koszorújából és a Herceg, hátha
megjön a tél is tanúsága szerint különösen
kedves ez a tizennégy sornyi „verspáncél”. Az
elsõ kötet záró verse, A lirikus epilógja gyó-
násszerû vallomás, formai bizonyítéka szonett,
a befelé fordulás kibeszélésére legalkalma-
sabbnak talált forma. „Csak én birok versem-
nek hõse lenni, / elsõ s utolsó mindenik da-
lomban: / a mindenséget vágyom versbe ven-
ni, / de még tovább magamnál nem jutot-
tam. // S már azt hiszem: nincs rajtam kivül
semmi, / de hogyha van is, Isten tudja hogy’
van? / Vak dióként dióban zárva lenni / S tö-
résre várni beh megundorodtam. // Bûvös
körömbõl nincsen mód kitörnöm, / Csak nyi-
lam szökhet rajta át: a vágy – / de jól tudom,
vágyam sejtése csalfa. // Én maradok: ma-
gam számára börtön, / mert én vagyok az
alany és a tárgy, / jaj én vagyok az ómega s
az alfa.”

A következõ kötetében viszont, mintha
megrettent volna önmagától, a túlságosan
elvégeztetettnek, túlságosan bezártnak-lezárt-
nak vehetõ kijelentéseitõl, Szonettek címû
versében megírja a cellaajtót felnyitó arany-
kulcs használati utasítását is: „Ezek hideg szo-
nettek. Mind ügyesség / és szenvtelen, csak
virtuozitás. / Bár munkában manapság nincs
nemesség, / ez csupa munka, csupa fara-
gás. // Ha költõ, ki lázát árulja: tessék! / itt ál-
lok cédán, levetkõzve! láss!: / ez nem költé-
szet, de aranymûvesség! / s bár nem õszinte,
nem komédiás. // Minden szonett egy minia-

tûr oltár, / ki vérigéket, pongyolán, szeret, /
az versemet ezentúl ne olvassa. // Ki hajdan
annyi szivek kulcsa voltál, / Szonett, arany-
kulcs, zárd el szivemet, / erõsen, hogy csak
rokonom nyithassa.” A címbeli többes szám
nem véletlen, mivel a kötetben más szonettek
közé építi be ezt a vallomást. Megelõzi a Be-
loved, o beloved és a Festett cél, puszta
semmi, követni pedig az Arany Jánoshoz, a
Héphaisztosz, a Homérosz és a Protesilaos
követi. A nyíló rózsabimbóhoz hasonló szo-
nettsor két keretszirma szerelmes vers, a töb-
bi pedig ars poetica, az alkotás kínjának kü-
lönbözõ szemszögbõl való megközelítése.

Az önként vállalt formakényszerbõl harma-
dik kötetének, a Recitativnak egyik gyöngy-
szemében, a Bolyaiban tör ki – mottóul vá-
lasztva a híres levélrészletet: „Semmibõl egy
új, más világot teremtettem”. „Bolyai János
levele atyjához” – bravúrosan ugyancsak szo-
nettben mondja el Bolyai János új világának
megteremtését, egyúttal saját szabadulását ön-
nön börtönébõl: „Isten elménket bezárta a tér-
be. / Szegény elménk e térben rab maradt: /
a kapzsi villámölyv, a gondolat, / gyémántkor-
látját még csak el sem érte. // Én,
boldogolván azt a madarat / ki kalitjából leg-
alább kilátott, / a semmibõl alkottam új vilá-
got, / mint pókhálóból szõ kötélt a rab. // Új
törvényekkel, túl a szûk egen, / új végtelent
nyitottam én eszemnek; / király gyanánt, túl
minden képzeten // kirabolván kincsét a kép-
telennek / nevetlek, mint Istennel osztozó, /
vén Euklides, rab törvényhozó.”

Mindezt egyrészt azért tartottam fontosnak
elmondani, mert Babits csodás költészetének
„aranycsipkéi” kevésbé ismertek, másrészt pe-
dig azért, hogy nyilvánvalóbbá váljék Ady
versajándékának jó szándéka és értéke. Ady
írt még két verset Babitshoz: az utolsó békeévi
kötetében, az 1914-esben megjelent Nagy lo-
pások bûne címût, illetve a halála után megje-
lent Az utolsó hajókban közreadott Babits
Mihály könyve „(Kritika helyett vers)” ajánlá-
sú költeményt. A Nagy lopások bûne is for-
mai bravúr, mivel alcíme „Dante ezt, ha job-
ban is, valahogyan így írta volna meg”, és
ajánlja Babits Mihálynak. Terzinákban, há-
romsoros szakaszokban írja a verset, úgy,
ahogy Dante Alighieri írta fõmûvét, az Isteni
színjátékot. Babits akkortájt fejezte be a Divi-
na Commedia elsõ részének, a Pokolnak a
fordítását: a terzinákban írott vers bizonyítja,
milyen nagyra tartotta Ady Babits munkáját,
és milyen örömmel vállalta a dantei forma
kényszerét.

| Molnár Judit



Egy egér útnak indult, és találkozott egy
mezei egérrel. Köszöntek egymásnak, majd a
mezei egér behívta magához a házi egeret
vendégségbe. Megkínálta minden jóval, mak-
kal, dióval, árpával. Mikor jót falatoztak, a há-
zi egér viszonozta a meghívást: most már a
mezei egér jöjjön õhozzá vendégségbe, majd
békével elköszöntek egymástól.

Eljött az idõ, a mezei egér is útnak indult,
hogy meglátogassa kis rokonát a pincében,
ahol mindenféle eleség volt. Azt mondja a há-
zi egér: „Édes barátom, vígan lakjál. Egyél, lá-
tod, mindenbõl elég van itt, ennyi és ilyen ele-
séggel lakom én mindig.” „Bezzeg jól van dol-
god” – mondja a mezei egér.

Amikor a legjobb falatoknál tartottak, az aj-
tó elkezdett nyikorogni, s megjelent a molnár.
Az egerek megijedtek és futásnak eredtek. A
házi egér befutott az õ szokott lyukába, de a
mezei egér nem tudott semmi rejtekhelyet, és
csak rohangált, nagy nehezen
tudott csak elszaladni.

Elment a molnár…
Ekkor elõjött a házi
egér is. „Miért bán-
kódsz egy kis futá-
sért, barátom? Lá-
tom, megijedtél! Légy
vígan, egyél tovább
bátran.” Mire a mezei

egér: „Legyen tiéd a jó eledel és
nagy uraság. Legyél vígan, ha meg
nem rettent a mindennapi veszede-
lem. Én inkább szeretnék már ott-
hon lenni. Ott, noha nincsen eny-
nyi különféle drága eledel, de bé-
kességben élek, és minden rette-
gés nélkül vagyok. Félelem nélkül
eszem azt a keveset, ami nékem
van, senki nem háborgat, nem ker-
get. Te pedig mindig reszketsz, a
ház minden zugában egérfogó van.
A sok macskának nincsen száma, ki
ide, ki amoda kerget. Az isten áldjon,
kedves barátom…”

Tanulság: Mindenki
elégedjen meg azzal,
amije van, és a nagy

gazdagságba ne sies-
sen mindenáron.
Mert a nagy gaz-
dagság mellett ott

a félelem is, a
nyugtalanság. A

gazdagoktól
tán sokan fél-

nek, de bizony
nekik is sokaktól

kell félniük.

TÓTH ÁGNES

Április
Megnyílott a négy évszaknak

világhíres porondja.

Porondra lép Április,

a tavasz kamasz bolondja.

Tótágast áll, úgy néz rátok.

Kifütyüli a világot:

Csinnadratta – Bumm!

Tavaszi napsugárral bõven megtûz-
delt áprilisi jó reggelt kívánok nektek,
gyerekek!

Pöszi vagyok. Nemrég kezdtem el
az iskolát, már tudok olvasni is, igaz,
még csak segítséggel, de azért anyu-
kám sokszor olvas nekem szép és ta-
nulságos meséket. Úgy gondoltam,
nektek is hozok egyet-egyet havonta,
hogy legyen, amit együtt olvashassa-
tok a szüleitekkel.

Hozok még játékokat, rejtvényeket
és verseket is nektek, és ha van ked-
vetek, írhattok ti is nekem, sõt, raj-
zolhattok is! Akár már most, hiszen

mire legközelebb találko-
zunk, már túl leszünk
anyák napján, és na-
gyon kíváncsi vagyok
rá, hogy ti le tudjá-
tok-e rajzolni az
anyukátokat.

Várom leveleiteket,
ötleteiteket, mirõl szeretné-
tek szívesen olvasni, mi ér-
dekelne titeket. Egy hónap
múlva ismét találkozunk!

Sziasztok!
Pöszirõl gondoskodik: 

Vajnági-Nagy Anikó

gyereksarok

40 Biharország 2013. április

Pöszi jelentkezik

Tanulságos mese: A két kisegér
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– Milyen az egészséges lábbeli?
– Mindenképpen bõrbõl készült, aminek

nem túl magas a sarka, nem túl hegyes az or-
ra, nem szorítja a lábat, könnyen ápolható, és
rugalmas a talpa. A jó cipõ segíti a lábat a

mozgásban, a normális mûködésben, az át-
gördülésben, a kényelmes járásban.

– Mire ügyeljünk cipõvásárláskor?
– Cipõválasztáskor fontos átgondolni, hogy a

lábbelit milyen célra vásároljuk, hiszen nem el-
hanyagolható, hogy a súlyunk minden grammja
a lábunkra terhelõdik. Vásárláskor érdemes
mindkét cipõt felpróbálni és néhány percig jár-
kálni benne, közben figyeljünk arra, hogy nem
nyomja-e lábujjainkat a cipõ eleje, nem túl me-
rev-e a talpa. Inkább nagyobb méretû lábbelit
válasszunk, mintsem olyat, ami szorítja a lábat.

– Milyen kellemetlenségeket okozhat a
nem megfelelõen megválasztott lábbeli?

– Ha például túl magas a sarka vagy nem
megfelelõ az orrformája, akkor bizony több
problémára is számíthatunk, mint amilyen a
lábboltozat süllyedése, vagyis a lúdtalp, kala-
pácsujj kialakulása, bütyök, tyúkszem megjele-
nése. Ezek az elváltozások nehezen kezelhe-
tõk, de ha egészséges lábbelit használunk,
amely jól tartja a bokát, kerek az orra, és leg-
feljebb 2-3 centiméter magas a sarka, akkor
nem kell tartanunk ezektõl.

– Mint tudjuk, a nõk „civilizációs átka” a
magas sarkú cipõ, ami bár nagyon divatos
és elegáns megjelenést kölcsönöz a
hölgyeknek, a hírek szerint nagyon
ártalmas. Valóban így van?

Az egészséges lábbeli
A nem megfelelõ cipõ viselése sokszor
okozhat fájdalmas elváltozásokat,
gondoljunk csak a kérges sarokra,
a tyúkszemre vagy éppen a bütyökre.
Ezekkel a panaszokkal sajnos sokan
szembesülnek, ugyanis az egészséges
helyett inkább a divatos lábbelit választja
az emberek többsége, aztán az egész
napos járkálás után este jön a hátfájás,
a bedagadt láb és a többi kellemetlenség.
E panaszok nagy része a helyesen
megválasztott cipõvel megelõzhetõ. OLÁH
ZOLTÁN cipõtervezõ ehhez adott tanácsot.

Oláh Zoltán
cipõtervezõ

Méretre, kaptafára
készül a lábbeli
a hagyományos
szerszámok
segítségével

A kényelmes 
cipõ tartja 

a bokát, 
nem nyomja

a lábujjat
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– A magas sarkú cipõk valóban ká-
rosak, mert a megemelt sarok miatt tu-
lajdonképpen lábujjhegyen járunk ben-

nük, ezáltal megterheljük a lábujjak tövét.
Emellett a rendszeres sarokmagasság-váltás
sem tesz jót a lábnak. A magas sarkú cipõk ál-
tal okozott problémák nem jelentkeznek azon-
nal, de az idõ múlásával egyre inkább érzéke-
lik majd a hölgyek, hogy fáj a lábuk, és külön-
féle elváltozásokra is számíthatnak. Persze
ezért nem kell minden magas sarkú cipõt
számûzni a lábbelik közül, az a fontos, hogy
minél többet lazítsuk a lábat.

– Milyen az ideális sportcipõ?
– A sportcipõk legnagyobb része manapság

szintetikus anyagból készül, ami egyáltalán
nem tesz jót a lábnak. A mûanyag, mûbõr láb-
beli gombásodást, irritációt okozhat, mert a
bõrcipõvel ellentétben gátolja a láb szellõzését.
Tehát az ideális sportcipõ bõrbõl készül, és
igaz, hogy akár kétszer-háromszor is drágább
lehet a mûbõr társainál, hosszú távon viszont
sokkal kifizetõdõbb a vásárlása. A bõrbõl ké-
szült sportcipõket lehet ápolni, javítani, hosszú
ideig viselhetõk, és amint már mondtam, szá-
mos jótékony hatásuk van. Amikor sportcipõt
vásárolunk, nézzük meg a cipõ belsejében ta-
lálható címkét, amelyen fel kell legyen tüntet-
ve, hogy mibõl készült a felsõrész, a belsõ rész
meg a talp, és mindenképpen olyan lábbelit
válasszunk, aminek az alapanyaga bõr.

– Végezetül elmondaná, hogy miként
ápoljuk és tároljuk a bõrcipõinket?

– A bõr lábbelit nem ajánlott mosógépben
mosni, viszont ha mégis így szeretnénk tisztí-
tani a sportcipõt, akkor alacsony hõfokon
(max. 30-40 Celsius-fokon) tegyük, ugyanis a
túlságosan meleg vízben a szintetikus anyagok
összehúzódnak, a talp deformálódhat, és a ci-
põ tönkremegy. Emellett fontos, hogy nagyon
lassan kell szárítani a cipõt, mert erõs hõha-
tásra a bõr elveszti a rugalmasságát, összehú-
zódik, és törni fogja a lábat. Az ápolókrémek
közül csak a szilikon alapúakat használjuk, hi-
szen azok valóban ápolják a bõrt, és lepereg
róluk a nedvesség. A lábbeliket lehetõség sze-
rint minden használat után, de legalább heti
egy alkalommal tisztítsuk meg, kenjük be
krémmel, így nem száradnak ki. Mindenkép-
pen száraz helyen tartsuk a cipõket, lehet do-
bozban, de akár szabadon is, és a belsejüket
mindig tömjük ki. Ha ezeket a tanácsokat
megfogadjuk, hosszú idõn át szépek marad-
nak a bõrcipõink.

| Balázs Anita

Cipõkészítõ mûhely
a Toldi utcában

A magas sarok
elfárasztja a lábat 

Kényelmes és
tartós cipõket kínál

a szalontai cipész 
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Kevésbé ismert, de nagyon hasznos és ha-
tékony manuálterápiás módszer a jumeiho. A
japán eredetû módszer alkalmazásakor speci-
ális masszázstechnikát és az ízületek bemozdí-
tását egyaránt használják.

A terápia fõ célja, hogy a test súlypontját
visszaigazítsa saját helyére, ehhez a kereszt-
csont-csípõcsonti ízület szimmetriáját kell visz-
szaállítani. Az elmélet szerint az ízület aszim-
metriája ugyanis gerincferdülést, az izmok és
ínszalagok aszimmetriáját és az egyéb ízületek
túlterhelését okozhatja, és az egész test állapo-
tát károsan befolyásolja. Figyelmeztetõ jel le-
het a boka-, térd-, csípõ- és ágyéktáji fájdal-
mak, a vállak aszimmetriája, féloldali fájdal-
mak, de a nyak- és fejfájás is. A fejfájást gyak-
ran a görcsös nyakizmok okozzák, ezt a gör-
csöt pedig a gerincnek a csípõízület elmozdu-
lása miatti aszimmetriája váltja ki.

A jumeiho fõ célja a megelõzés. Ha valaki
rendszeresen jár kezelésekre, a legtöbb egész-
ségi probléma meg sem jelenik. A csípõízület
aszimmetriája egyébként szinte népbetegség-
nek számít, kiválthatják külsõ erõbehatások,
aszimmetrikus tevékenységek és a rossz test-
tartás is, de nem minden esetben okoz gondot.

A kezelés során elõször felmérik a páciens
állapotát. Megnézik a testtartást álló és fekvõ

helyzetben, összehasonlítják a lábak látszóla-
gos hosszát, megnézik a paravertebrális izmok
izomtónusát, a láb izmait. A kezelés során az
egész szervezetre figyel a terapeuta, hogy ki-
egyenlítse az aszimmetriákat, ellazítsa az
izomfeszültséget, és megõrizze az ízületek
mozgathatóságát. A masszázstól eltérõen, a
páciensnek nem kell levetkõznie, egy pamut-
trikót, egy lezser nadrágot és zoknit visel. A
kezelést egy földre tett matracon végzik.

A módszert tanulóknak a Romániai Jumei-
ho Társaság oklevelei jelentik a szakképzést
igazoló diplomát, ez jogosít fel a jumeiho gya-
korlására. Ha valaki terapeutaként dolgozna,
annak szüksége van legalább egy masszõri ok-
levélre, melyet korábban szerzett.

A jumeihóban használatos masszázstechni-
kák és eljárások a hagyományos kínai és ja-
pán orvoslásban alkalmazott módszerekbõl
erednek. Ezeknek a módszereknek egy részét
1948-ban vitte be Japánba Suicsi Ono Hide-
gacu japán mester. Az õ tanítványa volt Sza-
jondzsi Maszajuki doktor (1948. november
18. – 2005. március. 1.), a jumeiho megala-
pítója. Maszajuki hat éven át tanulmányozta a
különféle hagyományos keleti manuális terápi-
ás módszereket, és 1980-ban nyitotta meg el-
sõ magánrendelõjét Tokióban. 1981-ben be-
fejezte tanulmányait a Japán Nemzeti Siatszu
és Hagyományos Keleti Terápiák Iskolájában,
és még ugyanabban az évben lerakta a
jumeiho terápia alapjait.

| Fried Noémi Lujza

Lazítás testnek-léleknek
– a masszázs 4.
Ígéretünkhöz híven ez alkalommal a keleti
eredetû jumeiho terápiáról olvashatnak,
következõ lapszámunkban pedig
az akupresszúrával ismerkedhetnek meg.
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Öt sikertelen próbálkozás után, a lebonyolí-
tási rendszer megváltoztatásának is köszönhe-
tõen került a váradi pólócsapat a legrangosabb
európai kupa csoportkörébe, ahol a magyar
ezüstérmes Szeged mellett a szerb (Belgrádi
Partizán), a török (Isztambuli Galatasaray) és a
német (Berlini Spandau) bajnokkal mérte össze
erejét. Az erõviszonyok és a játékoskeretek
alapján a váradiak nem számítottak esélyesnek
a továbbjutásra, ám Tóth László edzõ csapata
nem törõdött a papírformával, és kiharcolta az
egyenes kieséses rendszerbe kerülést.

A magyarok és a szerbek ellen kettõs vere-
séggel zárt a VSK, igaz, a Partizánnal játszott
elsõ meccset balszerencsés körülmények kö-
zött egyetlen góllal veszítették el a váradiak,
míg a török és a német címvédõvel egy-egy
gyõzelem és vereség volt a mérleg. Ez utóbbi
bizonyult döntõnek a továbbjutásért vívott
harcban, mivel a román bajnok egyforma
pontszámmal zárt a német együttessel, ám a
jobb egymás elleni mérlegnek köszönhetõen
(a Spandau 15–13-ra, míg a VSK-Digi
17–11-re nyert) negyedikként végzett a cso-
portban. Ezzel visszavágtak a két évvel ezelõt-

ti kudarcért, amikor a Spandau a LEN-kupa
negyeddöntõjében búcsúztatta a váradiakat.

A sorsoláson három „nagyágyú”, a horvát,
a spanyol és a görög bajnok valamelyike várt
a VSK-ra. Végül a váradiak elkerülték a fõ esé-
lyesként számon tartott Dubrovnikot, illetve a
Vuliagmenit, és a hétszeres spanyol elsõ
Barcelonetát kapták ellenfélnek, ám a kezdeti
bizakodás dacára nem sikerült meglepetést
okozniuk a nyolcaddöntõben. Az elsõ mecs-
csen elszenvedett tízgólos fiaskót egy hazai
pályás négygólos vereség követte, de a búcsú
ellenére nem vallott szégyent a BL-ben a
váradi bajnokcsapat.

A VSK-Digi BL-kerete: Michal Gogola,
Dorin Creþu (kapusok), Mircea Samuilã, Sza-
bó Botond, Nicolae Diaconu, Mihnea Chio-
veanu, Andrei Buºilã, Alexandru Matei, Alex
Popoviciu, Andrei Creþu, Gheorghe Dunca,
Alexandru Ghiban. Kádár Kálmán.

„Nagyon szerettünk volna gyõzelemmel el-
búcsúzni a Bajnokok Ligájától, sajnos ez nem
sikerült. A visszavágón mutatott elszántság és
harciasság mindenképpen a pozitívumok közé
tartozik, ám kevésnek bizonyult a sikerhez. El
kell ismernünk, egy jóval erõsebb csapattól
szenvedtünk vereséget. Sajnos a román baj-
nokság alacsony színvonala nem tette lehetõ-
vé számunkra, hogy hatékonyan fel tudjunk
készülni a jóval keményebb BL-csatákra. Min-
dent összevetve elégedettek lehetünk az elsõ
BL-szerepléssel. Marad a bajnokság, ahol a
címvédés a cél” – értékelte az idényt Tóth
László, a VSK-Digi edzõje.

| Hajdu Attila

Bihar megye BL-csapata
Történelmet írt a Nagyváradi VSK-Digi férfi
vízilabdacsapata: elsõ román együttesként
szerepelt a Bajnokok Ligája
csoportkörében a 2012–2013-as
idényben. A 24-es fõtáblán sem vallott
szégyent a hatszoros bajnok, elsõ
nekifutásra bekerült a kontinens legjobb
16 együttese közé.

A Spandau elleni
emlékezetes

BL-siker egyik
momentuma

Tóth László edzõ
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Ez év elején kérték fel Fojka Mihályt az Olim-
pia SK vezetésére, mellette Liviu Codre alelnök,
Feke György technikai igazgató, az önkormány-
zat részérõl pedig Kiss Ernõ segíti a klub mûkö-
dését. Az új, négytagú vezetõség nagy célokat
tûzött ki a következõ három évre. A kezdemé-
nyezés a nagyszalontai magáncégektõl, vállalko-
zásoktól – a lehetséges szponzoroktól – is igen
kedvezõ visszajelzést kapott, az átszervezés hírét
a város sportkedvelõi nagy örömmel fogadták,
és anyagiakban is kifejezték a támogatásukat.
Voltak, akik tárgyi segítséget nyújtottak, vagy
például a pálya füvesítésében segítettek.

Fojka Mihály klubelnök lapunknak elmond-
ta, hogy természetesen továbbra is várják
mindazoknak a jelentkezését, akik támogatni
szeretnék a klubot és a szalontai focit, ugyan-
is jelenleg a labdarúgó-szakosztály átszervezé-
se zajlik. „A legfõbb cél, hogy a labdarúgócsa-
pat feljusson a romániai negyedosztályba, ezt
a nyárig mindenképpen szeretnénk elérni,
ezért dolgozunk mi is és a sportolók is, az
edzõjük, Szabó Loránd vezetésével.”

Az Olimpia saját futballpályája az 1. Számú
Mûszaki Szakközépiskola mellett található, itt
tartják az edzéseket, a mérkõzéseket, és itt
van a klub székhelye is. A vezetõség hosszú tá-
vú tervei között szerepel, hogy ezen a terüle-
ten egy jól felszerelt sportbázist alakítsanak ki;
ennek érdekében óriási átalakítások szüksége-
sek, mint például a pálya méretének növelése
és minõségének javítása, az öltözõk korszerû-
sítése, a tetõ, a lelátók felújítása, félpályás ki-
világítás esti edzések esetére, hogy csak néhá-
nyat említsünk a tennivalók közül.

„Az anyagi feltételektõl függõen folyamato-
san szeretnénk modernizálni a bázist, de szá-

mos más tervünk is van. Nyártól például négy
korosztályban szeretnénk gyerekcsapatokat
indítani, és tervezzük a nõi focicsapat megala-
kítását is. Májustól várjuk majd a gyerekeket,
már a 6-7 éveseket is örömmel látjuk, hiszen
nem titkolt célunk, hogy szeretnénk kicsalo-
gatni a szalontai fiatalokat a pályára és után-
pótlást nevelni. A meccsek nézettségét is sze-
retnénk emelni, legalább a 200 nézõ fölötti
számot elérni” – mondta a klub elnöke.

Fojka Mihálytól azt is megtud-
tuk, hogy jelenleg a klub állja a
csapatok szállításának teljes költ-
ségét, az utazás tehát nem kerül
semmibe a sportolóknak, továb-
bá a csapatok bajnokságban való
szereplését is teljes egészében a
klub finanszírozza. „Jelenleg a
labdarúgó-szakosztály mûködik,
és nagy örömünkre itt már 100
fölött van az aktív sportolók szá-
ma. Belõlük állt össze a felnõtt és
az ifjúsági gárda kerete, ezek
részt vesznek egy-egy megyei
szintû bajnokságban” – magya-
rázta Fojka.

Az aktuális fejlesztések közül
fontos megemlíteni, hogy az

Olimpia SK hamarosan elindítja a saját
weboldalát, mely a www.csmos.ro címen lesz
elérhetõ, de addig is a klub Facebook közössé-
gi oldalán minden friss információt megtalál-
hatnak az érdeklõdõk. A vezetõség tervezi to-
vábbá olyan tagsági igazolványok elkészítését,
amelyek különbözõ kedvezményekre, szolgál-
tatásokra jogosítanák fel a tulajdonosaikat.
Mindazok, akik támogatni szeretnék a klubot,
vásárolhatnak majd egy-egy ilyen igazolványt,
az eladásokból befolyó összeg pedig a klub
számláját gazdagítja. „Év végén egy naptárt is
szeretnénk megjelentetni, amelyben bemutat-
nánk a klub idei tevékenységét, természetesen
a csapatokkal együtt. Egy másik újdonság pe-
dig az, hogy a jövõben minden hazai mérkõ-
zés elõtt plakátokon hirdetjük majd, hogy mi-
kor, hol és milyen csapattal játszunk” – tette
hozzá a klubelnök.

| Balázs Anita

Átszervezik a szalontai
Olimpia SK-t
Gõzerõvel beindult a labdarúgó-szakosztály
mûködése a nagyszalontai Olimpia
Sportklubban, és változásokat jelez, hogy
egyeztetések zajlanak más sportágak
elindításáról is. A fordulatokról azok
irányítója, az SK új elnöke, FOJKA MIHÁLY
tájékoztatta lapunkat.

Fojka Mihály
az év elején vette
át az elnöki
teendõket 
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Székelyhídon már évtizedek óta nagy ha-
gyománya van a sakknak. Fodrászmûhelyek,
kiskocsmák, köztéri parkok fontos kellékének
számított a „dobozos játék”. Késõbb aztán a
kevesebb gondolkodást igénylõ kártyacsaták
kerültek elõtérbe, de a logikai játék igaz szerel-
mesei mindvégig kitartottak. Veres János
sakkmester már férfikorba lépett, amikor ko-
molyabban megismerkedett a bábuk világával,
az emberi elmét és logikát megtestesítõ farag-
ványokkal. Ennek köszönheti, hogy hetvenöt
évesen is friss a gondolkodása, világlátása,
szemlélete korszerû.

Tudását nem rejtette véka alá, igyekezett a
fiatalokkal megszerettetni ezt a sportágat. Hol
Margittán, hol Székelyhídon edzõsködött, fia-
talok tucatjait sikerült megnyernie a szellemi
sportágnak, sakkszeretõvé téve õket, ami
nemcsak a játék okozta örömnek, hanem az õ
személyes kisugárzásának is köszönhetõ. Ve-
res Jani bácsi a sakk mellett a gyermeki lélek
ismeretének nagymestere is. Jelenleg Székely-
hídon a Naturantica egyesületben tologatja a
bábukat a fiatalokkal. A legifjabb sakkozó
nyolc, a legidõsebb tizenhat éves. Hetente két
alkalommal, kedden és csütörtökön állítják
csatarendbe a bábukat, az edzéseket újabban
a városi múzeum egyik termében tartják.

A mester különbözõ versenyeken is meg-
méretteti tanítványait. Egyik legnagyobb sike-
rüket Magyarországon érték el: a Sakkozó
Magyarok Világtalálkozóján, Lakiteleken a
margittai csapat keretében a tizenéves Tyuko-
di Petra és Jermendi Norbert saját kategóriá-
jukban az elsõ helyen végeztek.

Jelenleg újabb siker után, illetve elõtt állnak.
A székelyhídi Cser István március 7-én az ifjú-
sági sakkolimpia Nagyváradon megrendezett
megyei szakaszán veretlenül az elsõ helyen
végzett. A X. osztályos fiatalember a székelyhí-
di Petõfi Sándor Líceum diákja. Elmondása
szerint három éve kezdett el komolyabban fog-
lalkozni a sakkal. Az õ nyomdokait követve hú-
gának is szenvedélyévé vált a sportág, immár õ
is rendszeresen eljár az edzésekre. István sike-
re láttán az iskolatársak körében is egyre in-
kább hódít az õsi játék. Bevallása szerint a ta-
nulásra is jótékony hatással van a sakk, amió-
ta komolyan edz, matematikából és fizikából is
jobbak lettek a jegyei. A sikerhez pluszmunka
is kell, a heti két edzésen túl a számítógépet is
ki-kihívja egy partira, valamint szakkönyveket
böngész, nagy mesterek híres játszmáit elemzi,
tanulmányozza. Nem ritka, hogy bekopog Ja-
ni bácsihoz, ilyenkor csak úgy „civilben” a
mesterrel is lejátszanak egy-egy kiadós viadalt.

A nagyváradi döntõt körzeti selejtezõk elõz-
ték meg, de Cser Istvánnak igazából nem
akadt ellenfele. Edzõ és játékos egyaránt örül
a sikernek. Jelenleg folyik a felkészülés a Bu-
karestben áprilisban megrendezendõ országos
döntõre, ahol Bihar megyét Cser István képvi-
seli majd.

| D. Mészáros Elek

Gyõzelem után, remélt
siker elõtt
Az ifjúsági sakkolimpia megyei
szakaszában minden ellenfelét maga
mögé utasította CSER ISTVÁN, a székelyhídi
Naturantica egyesület versenyzõje,
VERES JÁNOS mester tanítványa.

Cser István
az országos

döntõre készül

A mester,
Veres János

és tanítványa



1912. április 14-én jéghegynek
ütközött és elsüllyedt a Titanic

A brit óceánjáró Southamptonból tartott
New Yorkba 2200 utassal a fedélzetén. A sze-
rencsétlenség Halifax (Új-Skócia) partjainál
történt, körülbelül 1500-an vesztették életü-
ket. A White Star Line társaság számára ter-
vezett Titanic volt a legnagyobb utasszállító
gõzhajó a világon. Elsõ útján, 101 éve, vasár-
nap 23.40-kor jéghegynek ütközött, és hajna-
li 2.20-kor kettétörve elsüllyedt. Az elsõ segít-

séget nyújtó ha-
jó neve Kárpátia
volt. A Titanic
és testvérhajói,
az Olympic és a
Gigantic lettek
volna a leghosz-
szabb óceánjá-
rók, melyek
egyben a legna-
gyobb luxussal
is szolgálnak.

1986. április 26-án Csernobilban
felrobbant az atomreaktor

Ukrajna északi részén, a Kijevi terület Ivan-
kivi járásában, a Pripjaty folyó partján, a fe-
hérorosz határ közelében fekszik Csernobil;
nevének jelentése: fekete üröm. A középkor-
tól lakott terület, a XIX. századtól fontos köz-
lekedési és kereskedelmi központ volt. A vá-
rostól 15 kilométerre északra levõ atomerõ-
mûben emberi hiba miatt súlyos üzemzavar, a
reaktor 4-es blokkjában robbanás és tûz kelet-
kezett. A szovjet hatóságok igyekeztek eltus-
solni a katasztrófát, a radioaktív sugárzás elle-
nére csak május 2-án kezdték el a város kb.
12 500 lakójának kitelepítését.

évfordulók
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2005. április 2-án elhunyt
Karol Jozef Wojtyla

A késõbbi II. János Pál pápa 1920. május
18-án született a lengyelországi Wadowicében
egy nyugalmazott katonatiszt és szabó és egy
tanárnõ második fiaként. 1946 novemberé-
ben szentelték pappá, 1948-ban lett a teoló-
gia doktora. 1964-ben VI. Pál Krakkó érse-
kévé nevezte ki, 1967-ben pedig bíboros lett.
1978. október 16-án választották a katolikus
egyház fejévé. 455 év után õ lett az elsõ nem
olasz pápa. 27 éves pápasága alatt több mint
kétszázszor utazott a világ több kontinensén
élõ híveihez, ezernél több találkozót és audi-
enciát tartott politikusokkal. Õ volt az elsõ pá-
pa, aki meglátogatott egy zsinagógát, és szin-
tén elsõként kereste fel az auschwitzi holo-
kauszt-emlékmûvet.

523 éve, 1490. április 6-án
Bécsben meghalt Mátyás király

(Corvin) Mátyás néven 1458-tól Magyaror-
szág, 1469-tõl Csehország királya volt. 1485-
ben foglalta el Bécset a III. Frigyes császár elle-
ni háborúban, és oda tette át székhelyét. Ott
halt meg 47 éves korában. Halála után a bárók
nem Mátyás törvénytelen fiát, Corvin Jánost,
hanem Ulászló cseh királyt hívták meg a trón-
ra. Az így létrejött cseh–magyar unió 1526-ig,
a Jagelló-ház uralkodásának végéig tartott.

Áprilisi jeles napok

A csernobili reaktor
4-es blokkja

Mátyás király
kolozsvári szobra

II. János Pál

Titanic



60. Közönséges gyömbér
(Zingiber officinale)

Fûszer- és gyógynövény. Nagyon hasonlít
hozzá a sziámi gyömbérnek is nevezett
galangál. Román elnevezése ghimbir. Kínában
már Kr. e. több évszázaddal használták, Marco
Polo is említi könyvében. A XVI. század óta
Amerikában is ismeretes, ma Dél-Ázsiában,
Dél-Amerikában és Nyugat-Afrikában termesz-
tik. Kevés gondoskodással virágcserépben is
nevelhetõ.

A növény gyöktörzse szolgáltatja a sajátságo-
san illatos, csípõs, kesernyés ízû fûszert. Aro-
máját illóolaja, ízét pedig gingeroltartalma
okozza. Cukrot, gyantát, gyantasavat, kemé-
nyítõt is tartalmaz. Kitûnõ gyomorerõsítõ, ét-
vágyjavító, emésztést elõsegítõ hatása miatt
kedvelik. Fõbb fajtái a hámozatlan, fekete „bar-
badosi” és a hámozott, fehér „bengáliai” gyöm-
bér. Vágva, õrölve, egyes országokban kandí-
rozva is árusítják. Gyökérgumóját nyersen is fel-
használják; ilyenkor elõbb meg kell hámozni.

A gyökér forrázata gyógyteaként vértisztító,
a meghûlés, torokfájás, gyomorbajok, felfúvó-
dás, étvágytalanság, gyengeség ellenszere. Al-
kalmazható hányinger és szédülés megszünte-
tésére is, ezért tengeribetegség és utazási beteg-
ség megelõzésére használják. Gyógynövény-
boltban, patikában szerezhetõ be kapszula for-
májában; utazás elõtt 1-2 órával kell bevenni.
Aki nem idegenkedik a csípõs íztõl, az egy da-
rabka hámozott gyömbért nyersen is elrágcsál-
hat utazás közben.

Következõ alkalommal a hárs és a gyû-
szûvirág hatásaival ismerkedünk meg.

fûben-fában
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61. Gyöngymenta (Nepeta
cataria)

Nevezik még macskamentának is, román
neve cãþuºnica. A növény gyorsan fejlõdik, és
könnyû gondozni. A virágai kora nyáron je-
lennek meg, egész évszakban megújulnak, a
fogazott levelek között csoportosan helyez-
kednek el. Egyes változatai nagyon vonzóak a
macskák számára, akár élõ, akár szárított for-
májukban.

Emésztésserkentõ hatása van, nõgyógyá-
szati problémákra, nyugtatóként, fertõzés
megelõzésére használják. Kisebb horzsolások,
felületi bõrsebek kezelésére kevés morzsolt le-
velet tegyünk a kitisztított sebre. Ha forrázatot
akarunk készíteni, akkor tegyünk 2 teáskanál
füvet egy csésze forró vízbe, és áztassuk 10-
20 percig. Ne fõzzük, mert a növény elveszti
gyógyító olaját!

Naponta legfeljebb 3 csészével fogyasz-
szunk. Csecsemõkori kólikában szenvedõ gye-
reknek csak enyhe forrázatot adjunk. Na-
gyobb gyerekek és 65 évnél idõsebb felnõttek
is enyhébb készítményt használjanak. Gyógy-
szermennyiséget csak orvossal való megbeszé-
lés után alkalmazzunk. Mellékhatásként rosz-
szullét, gyomoridegesség jelentkezhet.

Gyógynövény-ábécé

Gyöngymenta

Közönséges
gyömbér



ra vágott petre-
zselyemmel íze-
sítjük. Felforral-
juk, majd a hús-
ra öntjük, és
csak 3-4 percig
fõzzük, amíg a
mártás kissé be
nem sûrûsödik.

Kijevi
csirkemell

Hozzávalók:
4 fél csirkemell-
filé (50-60 dkg),

só, õrölt bors, 16 dkg vaj (a fele reszelt sajt is
lehet), 1 mokkáskanál citromlé, 1 mokkáska-
nál friss, fölaprított tárkonylevél vagy feleannyi
szárított, fél mokkáskanál mustár, 8-10 dkg
liszt, 2 nagy tojás, 12 dkg zsemlemorzsa, a sü-
téshez bõven olaj.

Elkészítés: A húst megmossuk, leszárogat-
juk. Utána egyenként lapjában bevágjuk és ki-
hajtjuk, hogy egyenletes vastagságú, nagyobb
nyitott szeletet kapjunk. Ezután kb. fél centi vas-
tag, téglalap alakú szeletekké verjük. A szeleteket
besózva, egy kevés borssal meghintve a hûtõbe
tesszük, amíg a töltelék elkészül. A töltelékhez a
puha vajat citromlével ízesítjük, megsózzuk, tár-
konnyal, mustárral, borssal fûszerezzük. Annyi
idõre (kb. 15 perc) a mélyhûtõbe tesszük, hogy
kézzel formálható legyen. A fûszeres vajat 4 rész-
re osztjuk, 4 kis hengerré sodorjuk, és mindegyik
hússzelet közepére rakunk belõle egyet. A csirke-

húst rágöngyöl-
jük a töltelékre.
A töltött csirke-
melleket lisztbe,
fölvert tojásba
meg zsemlemor-
zsába forgatva
bundázzuk, és
bõ, közepesen
forró olajban, ol-
dalanként 3-4
perc alatt arany-
barnára sütjük.
Papírszalvétára
szedve lecsöpög-
tetjük.

ínyenceknek
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Spanyol csirke

Hozzávalók: 8 csirkecomb (csirkemellfilé is
lehet), só, 12 dkg sütõmargarin, 4 evõkanál
méz, 1 narancs kifacsart leve.

Elkészítés: A csirkecombokat – miután a
bõrüket lefejtettük – megsózzuk, és margarin-
nal enyhén kikent tûzálló tálba fektetjük. Alufó-
liával letakarjuk, majd sütõben, közepes lángon
félig megsütjük. Közben a maradék margarint
egy kis lábasban fölolvasztjuk, a mézet bele-
csorgatjuk, a narancslével ízesítjük. 1-2 percig
forraljuk, majd a húsra öntjük. A sütõbe vissza-
toljuk, és a mézes-narancsos lével többször
meglocsolva, fólia nélkül szép pirosra sütjük.
Burgonyapüré és savanyúság illik hozzá.

Hátszín-
szelet
mustár-
mártásban

Hozzávalók:
4 szelet ujjnyi
vastag marha-
hátszín, 2 mok-
káskanál õrölt
bors, 1 evõkanál
mustár, a páco-
láshoz és a sütés-
hez olaj; a már-
táshoz: 1 evõka-
nál liszt, 4 dkg margarin, 8 evõkanál mustár, 2-
2 dl tejszín és húsleves, 1 dl fehérbor vagy pezs-
gõ, 2 gerezd fokhagyma, 1 csokor petrezse-
lyem.

Elkészítés: A hússzeleteket borssal, mus-
tárral bedörzsöljük, egy tálban szorosan egy-
más mellé fektetjük, és annyi olajat öntünk rá,
amennyi ellepi. Így pácoljuk 3-4 napig, miköz-
ben néhányszor megforgatjuk. Ha az olajjal ta-
karékoskodni szeretnénk, akkor a hússzelete-
ket egyenként megkenjük, majd szorosan alu-
fóliába tekerjük. A sütés napján a húst – miu-
tán páclevét kissé lecsöpögtettük – kiolajozott
serpenyõben, közepesen erõs lángon mindkét
oldalán kb. 3-3 perc alatt aranysárgára sütjük.
A mártáshoz a lisztet a margarinon megfuttat-
juk, a mustárt belekeverjük, a tejszínnel, a hús-
levessel meg a borral vagy pezsgõvel felenged-
jük, a péppé zúzott fokhagymával és a finom-

Pikáns húsok

Hátszínszelet
mustármártásban

Kijevi csirkemell

Spanyol csirke



VÍZSZINTES: 13. Ország Délnyugat-Ázsiá-
ban. 14. Az elektromos kapacitás egysége.
15. Tisztességtelenül játszik. 16. Rossz állagú
(épület). 18. Mezõgazdasági ipari üzem. 20.
Regényét Gárdonyi írta meg. 21. Palóc nagy-
mama. 22. Község Kiskunhalas közelében.
24. Azon a helyen. 26. A lantán vegyjele.
27. Fél tucat. 28. Eladásra szánt termék. 29.
Mozogni kezd! 30. Kovács György-díjas
nagyváradi színész (Imre). 32. Az elsõ szovjet
egyszemélyes ûrhajótípus. 34. Lakatban van!
36. Budapesti színésznõ (Eszter). 38. Nobel-

díjas (1948) angol költõ, drámaíró. 39. Mo-
hamedán bíró. 41. Õsi sumer város (ÉRIDU).
43. Kicsi. 44. Arra a másik helyre. 46. Kon-
gó mocsaras õserdeiben honos kérõdzõ. 48.
Eol betûi. 49. A téli ünnepekhez tartozó nép-
szokás. 51. Optikai kvantumgenerátor (ang.).
53. Német helyeslés. 54. Kereskedelmi tévé-
csatorna. 56. Utca – röv. 57. Szlovákia
gépkocsijele. 58. Palya … – énekmondó. 59.
Értesítõ a pénz átutalásáról. 61. Fizika része!
62. Zavaros bók! 64. Esetleg. 66. Az eszki-
mók fedett csónakja. 68. Lóverseny (ang.).
70. Betegség jelét mutatja. 72. A hét egyik
napja.

FÜGGÕLEGES: 1. A gyorsírás feltalálója.
2. Illat és zamat. 3. Mitikus indiai királyfi. 4.
Vissza: áraszt. 5. Németország és Franciaor-

szág autójele. 6. József Attila ver-
se. 7. Nagy epikus költõnk. 8. Dalí
múzsája és nagy szerelme. 9. Álla-
mi bevétel. 10. Tisztelt cím. 11.
Munkácsy inasa teszi. 12. Szilaj.
17. Kossuth-díjas író, költõ (Mag-
da). 19. Az elektromágneses távíró
feltalálója (1837). 23. Sharone …
– amerikai filmszínésznõ. 25. Vá-
ros Szarajevótól északra. 27. Csa-
padék. 28. Árok páratlan betûi.
29. Henry … (1898–1986) – an-
gol szobrász, grafikus. 30. Beszéd-
hibás. 31. Magyar származású
amerikai üzletember. 32. Amerikai
író, filmforgatókönyv-író (Gore).
33. Kíméletlenül tapos. 35. Dom-
borúan metszett ékkõ. 37. Ládikó-
ban van! 40. Az adott határidõig.
42. Jávában honos fa, nyelvét nyíl-
méregnek használják. 45. Álomba
ringat. 47. Bolond … – Arany Já-
nos elbeszélõ költeménye. 50. Lé-
legzik. 52. Kiejtett betû. 55. Szin-
te, majdnem. 57. Község Gödöllõ
közelében. 58. Nobel-díjas német
fizikus (Max). 59. Végtag – névelõ-
vel. 60. Az indium és az aktínium
vegyjele. 61. Rémül. 63. Dél-afri-
kai bevándorló leszármazottja. 65.
Havasi legelõ. 67. Vonatkozó név-
más. 69. Görög betû. 71. Téli
sport. 73. Szélein dönt!

| Barabás Zsuzsa

A helyes megfejtést szerkesztõségünkbe
eljuttatók között könyvjutalmat sorsolunk
ki. Beküldési határidõ: április 30.
Postacím: 410068 – Oradea, Piaþa 1
Decembrie nr. 12.; e-mail: biharmegye@
gmail.com.Jó tanács

Mark Twain (1835–1910) amerikai író
tanácsa található a rejtvényben a vízszintes
1. és a függõleges 226. alatt.

üdítõ

Márciusi rejtvényünk (Az akaratról) helyes megfejtése: „Az emberi
akarat ugyanolyan erõs, akár a hegyek és a vizek együttesen.” Szeren-
csés nyerteseink: Molnár Ferenc (Erdõgyarak), Antal József (Mar-
gitta) és Szabó Etelka (Nagyvárad). A nyereményt postázzuk.
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nagyszalontai RMDSZ – Magyar Ház-
ban találkozhattak legutóbb a hajdú-
város lakosai lapunk munkatársai-
val. A találkozó elsõ részében
Szûcs László felelõs kiadó és Má-

té Zsófia fõszerkesztõ mutatták be az érdeklõ-
dõknek az immár ötödik évfolyamába lépett,
januártól megújult és kibõvült Biharország ha-
vilapot, valamint a Várad kulturális-mûvészeti
folyóiratot.

A folytatásban Szilágyi Aladár ajánlotta a je-
lenlévõk figyelmébe a nagyváradi Szacsvay
Akadémián elõadó történészekkel készült be-
szélgetéseket tartalmazó második interjúköte-

tét, majd a nyugat-európai „kalandozásai” ál-
tal ihletett, A belgaság dicsérete címû köny-
vébõl olvasott fel részleteket. Elárulta, hogy
már készül a harmadik kötet a történészekkel
folytatott eszmecserékrõl.

Az összejövetel záró részében a jelenlévõk
tehették fel kérdéseiket és mondhatták el ész-
revételeiket, majd a hozzászólások megvitatá-
sa után kötetlen beszélgetéssel zárult a találko-
zó. A jó félszáz érdeklõdõ a helyszínen kapha-
tott is a bemutatott kiadványokból, és Szilágyi
Aladár dedikálta interjúkötetét, amelynek cí-
me Azok a világba küldött nagy emberek.

Szalontai olvasóinkkal
találkoztunk

A



A nagyváradi Sóház – latin nyelvû helyszín- és tervrajz az 1786-ban a Liliom (ma Crinului) utcában felépített ingatlanról (fent). Itt mûkö-
dött a sóhivatal, ezt késõbb a köztudat az elintézhetetlen, bürokratikus ügyekkel hozta kapcsolatba. A valóságban ellenben fontos sze-
repet töltött be még a XIX. században is, ugyanis itt intézték a só állami termelésével és a sójövedékkel kapcsolatos ügyeket. A sóhiva-
talt Nagyváradon mint teljesen fölöslegest 1875-ben szüntették meg. Az ingatlanban a továbbiakban 1900-ig dohányraktár mûködött,
majd eladta a város a máig megmaradt épületet; ma lakóház, a hajdani sóraktár pedig biobolt (lent)
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