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

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

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

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

Áp ri lis 24., csü tör tök
Viseletekviselõi– kiállítás -
megnyitó és kon fe ren cia

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

Áp ri lis 26., szom bat
10.SzentGyörgy-napi
vigasságok, fõ zõ ver seny

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

HA MÁR JÁRT NAgyRÁBéN, ViS  SzA VÁR JuK, HA Még NeM VolT, lÁ To gAS SoN el,
Fõz züNK együTT A NAgyRÁBéi Mû Ve lõ dé Si HÁz ud VA RÁN!

|hirdetés
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Meghívó 
a 8. Sárrét Íze Fesztiválra
Nagyrábé Berettyóújfalutól
és Püspökladánytól, a két kistérségi
központtól 20-20 kilométerre fekszik
a Nagysárréten. Regionális rendezvényei
révén országos hírnévre tett szert. A Sárrét
Íze Fesztivált immár nyolcadjára rendezik
meg április 26-án, de a Szent György-napi
vigasságok elnevezésû, fõzõversennyel
egybekötött, hagyományõrzõ rendezvény
már a tizedik lesz.
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|szomszédoló

Ahol jól esik er dé lyi nek len ni

Szanda be já ra tá nál meg ál lunk egy szus  sza -
nás nyi ra fotózkodni. Jól lát szik a kö zel hat száz
mé ter ma gas domb te tõn emel ke dõ kö zép ko ri
vár rom. A köz ség hez tar to zó ki seb bik te le pü lés,
Szandaváralja mû vész te lep pé vált az utób bi
évek ben – okít Mo csár –, a táj szép sé ge, a nyu -
ga lom, az ol csó in gat la nok oda von zot ták a fõ -
vá ro si a kat. A köz ség há za elõtt már vár nak ben -
nün ket, ré gi is me rõs ként üd vöz lik a tár sa ság zö -
mét. A pol gár mes ter, Pongrácz Má ria An na
füg get len elöl já ró ként már har ma dik man dá tu -
mát töl ti. Né hány szót vál tunk a te le pü lés hely -
ze té rõl. A lel kes, ös  sze tar tó kö zös ség mint egy
650 fõt szám lál, amit a már em lí tett du dá sok
mel lett a nyug dí jas klub, a sport egye sü let és a
va gyon vé del mi egye sü let lé te is iga zol. Szanda
tör té nel mé bõl sze mez get ve meg tu dom, hogy
már Kr. e. 2000 év vel la kott volt a vi dék. A
XIV. szá zad ele jé rõl fenn ma radt írás Zondaként
em lí ti a te le pü lést, az el ne ve zés Zonda György
föld bir to kos tól ere dez tet he tõ. Fény ko rá ban, a
XV. szá zad ban vá ro si rang gal bírt.

Iga zi ér mel lé ki es sze re tet tel ven dé gel nek
ben nün ket, a Mizera Má ria fõ zõ tu do má nyát di -
csé rõ íz le tes ebéd után fa lu né zõ be me gyünk.
Szo kat lan ked ves ség gel fo gad nak a he lyi ek,

Jó han gu la tú tár sa ság fo gad a kis bu szon. A
ko ra ta vasz vé gig su han az Ér mel lé ken, né hány
óra múl tán már a Cser hát bel se jé ben, a
Szanda-hegy észa ki lá bá nál ta lál juk ma gun kat.
Mo csár Lász ló, a köz igaz ga tá si lag Szé kely híd -
hoz tar to zó Hegyközszentmiklós ön kor mány za -
ti kép vi se lõ je a ti zen hat ta gú „kü lö nít mény” ve -
ze tõ je ként hát tér-in for má ci ók kal lát el. A mint -
egy 350 ki lo mé ter re lé võ ma gyar or szá gi köz -
ség és Szentmiklós test vér-te le pü lé si kap cso la ta
a ha tár ta lan köl té szet nek kö szön he tõ. Boér Pé -
ter Pál váradi köl tõ is mer ke dett meg „sors tár sá -
val”, a szandai Pongrácz Ág nes sel. A rím zsong -
lõr, ér ze lem má gus Ág nes tör té ne te sen Szanda
pol gár mes ter ének, Pongrácz Má ria An ná nak a
test vé re. Ami kor a szandai ön kor mány zat az
ak tu á lis or szág ha tá ron kí vü li ma gyar kö zös sé -
gek kö zött ke re sett „test vért”, Boér Pé ter Pál
fe le sé ge, El vi ra as  szony hegyközszentmiklósi
szü le té sû lé vén, szü lõ fa lu ját aján lot ta a Nóg rád
me gyei il le té ke sek nek. A „frigy” há rom év vel
ez elõtt lét re jött, az óta ápol ják, erõ sí tik kap cso -
la ta i kat. Éven te öt-hat al ka lom mal ke re sik fel
egy mást, a ma gyar or szá gi ak leg utóbb de cem -
ber ben jár tak itt az 1999-ben ala kult Du dá sok
Ha gyo mány õr zõ Cso port tal. Be bi zo nyí tot ták,
nem hogy két du dás, ha nem hu szon öt is el fér
egy csár dá ban, hisz en  nyi en van nak az ala pí tó
ta gok.

Süteményversennyel egybekötött
borversenyen vett részt
Hegyközszentmiklós küldöttsége a Nógrád
megyei testvérfaluban, Szandán.

4|Biharország|2014. április

Testvérkapcsolat rímekbõl

A hegyköz szent -

miklósi

„különítmény”

Pongrácz Mária Anna és Mocsár lászló



szomszédoló|
por tá juk ról, a ke rí té sen be lül rõl kö szön nek
ránk. Tud ják, kik va gyunk: er dé lyi test vé rek.
Nagy becs ben tart ják a ré gi pa lóc por tá kat, táj -
ház is vár ja a lá to ga tó kat. A pin ce sor nál me g -
álljt pa ran csol nak, a hegy ol dal ba nyú ló szik la vá -
ja tok ban keményhideg a bor. A fa lu egyik kü -
lön le ges he lye a Má ria-ká pol na, amint a he lyi -
ek ne ve zik: a Káponka. A Szûz anya szob rát ün -
ne pek re fel öl töz te tik. A kegy hely hez tör té net is
tár sul. A XIX. szá zad vé ge fe lé egy bi zo nyos
Var ga Jánosné Kis Ve ro na ál má ban meg je lent
a Szûz anya, és ar ra kér te, men jen el a terényi
temp lom ba, an nak a pad lá sán egy lá dá ban egy
meg égett Má ria-szob rot ta lál, sza ba dít sa ki on -
nan, és ke res sen mél tó he lyet szá má ra. Var ga
Jánosné úgy is tett. Mes ter em bert hí va tott,
hogy ki pó tol ják a szo bor sé rült ré sze it, majd
üveg lap pal el lá tott „kápon kába” he lyez ték a
tisz telt tár gyat. Igen ám, de más nap az ar ra el -
ha la dó, épp ka szál ni igyek võ fér fi ak egyi ke ész -
re vet te, hogy a mes ter fi gyel met len ség bõl Má -
ria jobb ke zé re hat uj jat fab ri kált. Gú nyo san
meg is je gyez te: „Jól fog tud ni ve le fu ru lyáz ni.”
Gya láz ko dá sát nem úsz ta meg bün tet le nül, a
ka sza még az nap le vág ta az egyik uj ját.

Bor ver se nyen sü te mén  nyel

A mû ve lõ dé si ház szín pa dán épp Pongrácz
Ág nes egyik meg ze né sí tett ver sét ad ják elõ, az -
tán nép vi se let be öl tö zött gyermekpár rop ja a
tán cot, míg a fel nõt tek hos  szú asz ta lok nál po -
ha raz gat nak. Meg le põ mó don leg alább annyi
nõ van a ren dez vé nyen, mint fér fi. A rej tély re
ha mar fény de rül: az as  szo nyok be le un tak,
hogy a fér fi ak ked vük re mu la toz nak a bor ver se -
nyen, így Pongrácz Má ria An na pol gár mes ter -
ré vá lasz tá sa óta õk is szín re lép tek. Az óta a bo -
rok vi a da lá hoz sü te mény ver seny is tár sul.

Négy-négy ta gú zsû ri rang so rol, mind két
ítész cso port ban egy aránt van nak nõk és fér fi -

ak. A szentmiklósiakat Árus Lász ló Cson gor re -
for má tus lel ki pász tor kép vi se li a bu kék vi lá gá -
ban va ló ka lan do zás so rán. A meg mé ret te tés
elõtt Vagyóczky Jó zsef he lyi plé bá nos kö szön ti
a meg je len te ket, majd a kon fe ran szié sze re pé -
ben az elöl já ró as  szonyt lát hat juk vi szont. A
bor ver seny itt tel je sen más, mint az Ér mel lé -
ken, sok kal in kább a kö zös sé gi együtt lét ins pi -
rál ja, mint sem a szak mai mo ti vá ció. Ke vés a
szõ lõ ma nap ság ar ra fe lé, leg in kább kis ker tek -
ben ter mel nek, így tör tén het meg, hogy a be -
so ro lás nál „vá sá rolt bor” ka te gó ria is van. Test -
vér te le pü lés ként a szlo vá ki ai Leszenye is kép vi -
sel te ti ma gát, a ven dé gek itó kái kü lön ka te gó ri -
á ban vi as kod nak, mit mond jak, fö lé nyes
szentmiklósi gyõ ze lem mel. Kiss Im re a fe hér -
bor ok leg job bi kát tet te a zsû ri asz ta lá ra, a vö rös
itó kák ver se nyé ben a har ma dik he lyet sze rez te
meg, míg Kõrösi Gyu la bo rát a má so dik hely re
ér de me sí tet ték.

Az as  szo nyok tu do má nyát is kel lõ oda fi gye -
lés sel íz lel ge tik. Édes, sós sü te mé nye ket és tor -
ta köl te mé nye ket maj szol gat nak. Ni, fel is me rem
az egy sze rû fa lu si ét ket, a csö rö gét. Ki oko sí ta -
nak, pa lóc föl dön herõke a ne ve. Et tõl füg get -
le nül íz lik. Mo csár Lász ló fe le sé ge, bár nem tar -
tott ve lünk, egy kü lön dí jat ki ér dem lõ gyö nyö rû
tor tá val ne ve zett be.

A han gu lat fo ko zá sa ként tánc ver seny re vár -
ják a je lent ke zõ ket, és a zsûrielnök tisz té vel Mo -
csár Lász lót bíz zák meg. Aki lát ja a pör gést,
for gást, szok nya lib be nést, láb szár csat tog ta tást,
az tud ja, hogy nincs bun da: a leg jobb tán cos nak
ki já ró ju tal mat a hegyköz szent mikósi Ba lázs La -
jos és part ne re ér de mel te ki, s a má so dik hely -
re is szentmiklósi ke rül: Váradi End re a pár já -
val.

Hos  szan bú csúz ko dunk. A kis busz cso mag -
tar tó já ba út ra va ló ul bõ sé ges ele mó zsi át erõ sza -
kol nak a ven dég lá tók. Ele in te még fel-fel csen -
dül egy-egy ma gyar nó ta, majd a nap tör té né -
se in ré ve dez ve bá gyadt ság gal te li csend hup pan
ölünk be. Ké pek vil lan nak, moz du la tok ci káz -
nak, han gok ve gyül nek a mo tor du ru zso lá sá ba.
Bé ké sen, sze re tet ben.

| Ér mel lé ki Elek

Szandai pincesor

A felöltöztetett

Mária-szobor

kaponkája

A mûvelõdési

házban tartották

a versengést
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|agrárvilág

á jus 15-ig meg kö té sek nél kül,
má jus 26-tól jú li us 10-ig pe dig
na pi egy szá za lé kos le vo nás mel -
lett kér he tik a gaz dák a te rü let -
ala pú tá mo ga tást, tá jé koz ta tott a

Me zõ gaz da sá gi Ki fi ze té si és In ter ven ci ós Ügy -
nök ség (APIA) Bi har Me gyei Ki ren delt sé ge.

Te rü let ala pú tá mo ga tá si ké rel met kö te le zõ
ki töl te ni ük azok nak a gaz dák nak is, akik szõ -
lõ ül tet vényt te le pí te nek vagy szá mol nak fel,
és azok nak az ál lat tar tók nak, akik az úgy ne -
ve zett 215-ös, ál lat jó lé ti in téz ke dés ked vez -
mé nye zett jei, még ak kor is, ha nem igé nyel -
nek te rü let ala pú tá mo ga tást.

Az Eu ró pai Unió Ag rár alap já ból és Vi dék -
fej lesz té si Alap já ból, il let ve az or szá gos költ -
ség ve tés bõl a szán tó föl di kul tú rák, len, ken -
der, do hány, kom ló, cu kor ré pa ter mesz té sé -
re ad nak pénzt te rü let ala pú tá mo ga tás ként,
il let ve se gí tik a nem hegy vi dé ken, de hát rá -
nyos nak nyil vá ní tott öve zet ben élõ cu kor ré -
pa-ter mesz tõ ket is. A tá mo ga tást jo gi és ma -
gán sze mé lyek kér he tik, ha tu laj do nos ként,
áren dás ként, kon ces  szi ó ban, tár su lás ban stb.
ter mõ föl det mû vel nek. A ked vez mé nye zett -
nek éven te kér vé nyez nie kell a tá mo ga tást,
és meg kell fe lel nie a ro mán és a nem zet kö -
zi kö ve tel mé nyek nek ah hoz, hogy meg is
kap has sa.

Kérhetik a területalapú
támogatást

Azok nak a gaz dák nak, akik 50 hek tár nál
ki sebb te rü le tet mû vel nek, az ügy nök ség nek
a lak hely ük sze rint il le té kes ki ren delt sé gén
kell be nyúj ta ni uk a ké rel mü ket, az 50 ha-nál
na gyobb te rü le tet mû ve lõk nek pe dig az ügy -
nök ség me gyei köz pont já ban (Nagy vá rad,
Matei Cor vin u. 1. sz.). Ha a gaz da idén a ta -
va lyi nál ki sebb vagy na gyobb te rü le tet mû vel
meg, az egyéb ok má nyo kon kí vül be kell mu -
tat nia a föld te rü let nagy sá gá nak vál to zá sát
iga zo ló ira tot is. Szük ség le het az ál lat ál lo -
mány or szá gos nyil ván tar tá si kód já ra, a le ge -
lõ tu laj do no sok nak pe dig iga zol ni uk kell,
hogy a te rü le ten sa ját vagy má sok ál la tai le -
gel nek.

Az ügy nök ség me gyei ki ren delt sé gét ve ze -
tõ Florian Pavel fel hív ta a gaz dák fi gyel mét
ar ra, hogy egyet len kér vényt kell csak be -
nyúj ta ni uk ak kor is, ha több te le pü lé sen vagy
me gyé ben van föld jük. Az ügy nök ség ér te sí -
tést kül dött mind azok nak, akik ta valy is kér -
tek tá mo ga tást, hogy hol kell igé nyel ni ük az
ide it; meg ír ták, me lyik na pon hány óra kor
név sze rint me lyik mun ka tár suk ve szi át a ké -
rel met és a kí sé rõ ira to kat. Bõ vebb tá jé koz ta -
tást az ügy nök ség ki ren delt sé ge in, a pol gár -
mes te ri hi va ta lok ban vagy a 0259/415–451
te le fon szá mon kér het nek az érin tet tek.

| F. N. L.
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Életjáradékosok figyelmébe
A Me zõ gaz da sá gi Ki fi ze té si és

in ter ven ci ós ügy nök ség (APiA)

Bi har me gyei köz pont já ban

már ci us 1-jé tõl au gusz tus 31-

ig lát ta moz zák a 2013. év re

me zõ gaz da sá gi élet já ra dék -

ban ré sze sü lõk iga zol vá nya it.

A ked vez mé nye zet tek sze mé -

lye sen vagy köz jegy zõ i leg fel -

ha tal ma zott meg bí zott juk ál -

tal pe csé tel tet he tik le a köny -

vecs két az ügy nök ség nagy vá -

ra di, Matei Cor vin ut ca 1.

szám alat ti szék he lyén.

A lát ta mo zás hoz szük sé -

ges ira tok: a sze mé lyi és az

élet já ra dé ki iga zol vány, az

áren da szer zõ dés, ese ten ként

ban ki ok irat és a rok kant sá gi

iga zo lás. A meg bí zott nak a fel -

so rol tak mel lett sa ját sze mé -

lyi iga zol vá nyát és an nak má -

so la tát, az ere de ti fel ha tal ma -

zást és an nak má so la tát is be

kell mu tat nia. Ha az élet já ra -

dék ked vez mé nye zett je el -

hunyt, az örö kö sök csak azu -

tán kap hat ják meg a já ra dé -

kot, mi u tán be nyújt ják az ügy -

nök ség hez az el hunyt élet já ra -

dé ki iga zol vá nyát, a ha lot ti bi -

zo nyít ványt, az örö kö si stá tust

iga zo ló ira tot és az örö kös sze -

mé lyi iga zol vá nyát, utób bi ket -

tõ nek a má so la ta is szük sé -

ges. Több örö kös ese tén be

kell mu tat ni a töb bi ek köz jegy -

zõ elõtt tett be le egye zõ nyi lat -

ko za tát, mi sze rint egyi kük fel -

ve he ti a já ra dé kot.

Ha vál to zott az áren dá ba

adott föld te rü let nagy sá ga, a

ked vez mé nye zet tek irat cso -

mó ját új ra kell ele mez tet ni,

csak ezt kö ve tõ en lát ta moz -

tat hat ják az iga zol vá nyu kat.

Azo kat, akik ta valy is lát ta -

moz tat ták az iga zol vá nyu kat

és idén is meg ten nék ezt, elõ -

jegy zés sze rint vár ják az ügy -

nök ség szék he lyén, mond ta

Florian Pavel, az APiA igaz ga -

tó ja. Az élet já ra dék ki fi ze té -

sét au gusz tus 31. után kez dik

majd, tet szõ le ges sor rend -

ben.



agrárvilág|

Az ag rár ka ma rai vá lasz tást a Me gyei Me zõ -
gaz da sá gi Igaz ga tó ság és a prefektúra szer vez -
te, a sza va zó lap ok ki nyom ta tá sá ról a me gyei
ta nács gon dos ko dott. A vá lasz tá sok nyo mán ki -
ala kult a Bi har Me gyei Ag rár ka ma ra ös  sze té te -
le. A szak mai szer ve ze tek nek 8 he lyet tar tot tak
fenn, ezek re a hegyközkovácsi Agro ind kép vi -
se le té ben Gabriel Ioan ªuteu és Remus Cosmin
Irimie, a bi ha ri Criºana Cereale Grouptól
Traian Cuc és Gheorghe Tirple, a Ro má ni ai
Ma gyar Gaz dák Egye sü le te (RMGE) Bi -
har megyei szervezetének ne vé ben Bajó Já -
nos, az Ér mel lé ki Me zõ gaz da sá gi Tár su lás
kép vi se le té ben Radu Jolþa, a Bi har Me gyei
Er dõ-, Le ge lõ- és Föld tu laj do no sok Szö -
vet sé gé nek kép vi se le té ben Dumitru Bochiº,
az Agricola Bihor Ter me lõi Tár su lás ne vé -
ben Traian Popuºe ke rült az ag rár ka ma rá ba. A
mun kál ta tó kat a Bi har Me gyei Vál lal ko zók
Szö vet sé ge szí ne i ben ket ten, Iosif Pazuric és
Dan Mihai Corbuþ kép vi se lik a tes tü let ben, a
mun ka vál la lók nak fenn tar tott két hely re pe dig
az Agrostar or szá gos me zõ gaz da sá gi szak szer -
ve zet és a Ceres ér dek kép vi se le ti fö de rá ció ál -
lít hat ja egy-egy em be rét, Ioan Cucot, il let ve
Bod  nár Já nos Nor ber tet. A ter me lõ szö vet ke ze -
tek kö zül a tul kai Emiliandának és a nagy sza -
lon tai Er de i nek lesz kép vi se lõ je a tes tü let ben:
Daniel Avramuþ, il let ve Er dei Ioan Ró bert. A
ma gán er dé sze tek nek fenn tar tott egy hely re a
Codrii Beiuºului je lölt je, Ferkõ Je nõ ke rült, a
Nagy vá ra di Egye tem kör nye zet vé del mi ka rát
Ioan Chereji, az ál lat or vo si ka ma rát pe dig
Darius Iosif Matei kép vi se li. A tes tü let be négy
gaz da is be ke rült: Adrian Petru Horge,
Marius Daniel Matica, Da ra bont Sán dor
és Dorner Pé ter, és szin tén négy 35 év nél fi -
a ta labb gaz da: Ioan Cuc, Te o dor Nicolae
Popa, Hor váth Sán dor Krisz ti án és Ioan
Paul Irime is tag ja lett a Bi har Me gyei Ag rár -
ka ma rá nak.

„Ez úton is kö szö nöm mind azok nak, akik se -
gí tet tek, hogy a vá lasz tá son hat kép vi se lõnk
jus son be a tes tü let be” – nyi lat koz ta la punk nak

Nagy Mik lós, az RMGE bihari szer ve ze tének
el nö ke. Az ag rár szak em ber, aki egy sze mély -
ben az RMDSZ Bi har me gyei szer ve ze té nek vi -
dék fej lesz té sért fe le lõs ügy ve ze tõ al el nö ke és
ma ga is biogazdálkodó, el mond ta: na gyon fon -
tos, hogy a 25 ta gú tes tü let ben si ke rült meg -
õriz ni a ma gyar ság nak a me gye i hez ha son ló
ará nyát. Olyan ma gyar szak em be rek ke rül tek
be az ag rár ka ma rá ba, akik amel lett, hogy sa ját
vál lal ko zá suk ban már bi zo nyí tot tak, a kö zös ség
ja vá ra is fel hasz nál ják szak ér tel mü ket, tet te
hoz zá.

A me gyei ag rár ka ma ra tag ja it meg vá lasz -
tot ták ugyan – ma gya ráz ta Nagy Mik lós –, de
hos  sza dal mas fo lya mat kö vet ke zik: lét re kell
hoz ni a te le pü lé se ken is az ag rár ka ma rá kat.
Ezek nek je len tõs sze re pük lesz a me zõ gaz da -
sá gi po li ti ká ban, pél dá ul a pá lyá za tok le bo -
nyo lí tá sá ban. „Sze ret nénk el ér ni, hogy az Ér -
mel lé ken és a szór vány vi dé ken is le gyen he lyi
ag rár ka ma ra – tet te hoz zá. – Sze ret nénk visz -
 sza ad ni a vi dé ki em be rek, a biharországi ma -
gyar gaz dák ön be csü lés ét, meg tar ta ni a fi a ta -
lo kat” – mond ta a RMGE el nö ke.

Az egye sü let igyek szik fel zár kóz ni az új pá -
lyá za ti rend szer kö ve tel mé nye i hez, ter ve zik
egye bek mel lett ag rár kép zé sek in dí tá sát –
ugyan is egyes pá lyá za to kon a rész vé tel fel té te le
a szak kép zett ség –, és együtt mû köd nek pá lyá -
zat fi gye lõk kel, akik meg ír ni is se gí te nek majd a
ter ve ket, em lí tett né hány pél dát Nagy Mik lós.
A gaz da egye sü let nagy vá ra di, Fe ke te Sas pa lo -
ta be li szék he lyén he ten te két szer, ked den ként
és csü tör tö kön ként 14–16 óra kö zött tar ta nak
fo ga dó órát, az el nö köt a 0745/590–455 te le -
fon szá mon ér he tik el a me zõ gaz dák.

| Fried No é mi Luj za

Felállhat az agrárkamara
Március 16-án tartották meg a agrárkamarai
választásokat megyénkben. A részvétel
meglehetõsen alacsony, 19,87 százalékos
volt, a 40 799 szavazásra jogosult közül
8103-an járultak az urnákhoz.

Nagy Miklós,

az RMge Bihar

megyei szerve ze -

tének elnöke
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Gyer mek ott hon lé te sült 2006-ban az erõs
ka to li kus kö zös ség ként is mert Szentjobbon. A
né met öku me ni kus kez de mé nye zés re vé gül a
Nagy vá ra di Ró mai Ka to li kus Püs pök ség vá la -
szolt tet tek kel: fel aján lot ta a szo ci á lis lé te sít -
mény szék he lyé ül a köz ség ben vis  sza ka pott
egy ko ri is ko la épü let ét, a vincés szer ze tes nõ vé -
rek haj da ni tu laj do nát. Az ár vák, ve szé lyez te -
tett kör nye zet ben vagy sze gény ség ben élõ
gyer me kek el lá tá sát, ne ve lé sét egy ala pít vány
ke re té ben szer vez ték meg az zal a tö rek vés sel,
hogy az ott hon lé te sí té sé nek gaz da sá gi ha tá sa
is le gyen a te le pü lés re. A szentjobbi apát ság
ugyan csak vis  sza ka pott föld je i bõl 50 hek tárt
49 év re az ala pít vány in gye nes hasz ná la tá ba
adott, hogy a lé te sít mény fenn tar tá sá ba be se -
gít sen.

Má ra már há rom épü let ben él a gon do zás -
ra szo ru ló kö zel negy ven gyer mek és fi a tal,
akik a Bi har Me gyei Szo ci á lis és Gyer mek vé -
del mi Igaz ga tó ság köz re mû kö dé sé vel ke rül nek
Szentjobbra. A leg töb ben a Szi vár vány Ház -
ban lel tek ott hon ra, ez a köz pont fõ in gat la na,
a ré gi is ko la ki bõ ví tett épü le té hez két eme le tes
szárny is kap cso ló dik im már. Itt van a tá gas
ebéd lõ és a kony ha, ahon nan a ki sebb há zak
la kó i hoz is el jut tat ják a reg ge lit-va cso rát. A te -
tõ dé li ré szén nap ele mek so ra koz nak az ener -
gia ta ka ré kos épü let ben. Min den ott hont
egyéb ként fa tü ze lé ses sa ját ka zán lát el me leg
víz zel és fû tés sel. A fõ épü let man zárd já ban
még ven dég szo bá kat is ki ala kí tot tak, bár kit

lassan másfél évtizede lesz annak, hogy
a berlini római katolikus érsek
környezetébõl elindult az az ökumenikus
kezdeményezés, amelynek eredményeként
2006-ban Szentjobbon létrejött a Caritas
Szent istván Szociális Központ.
A létesítmény útját egyengetõ alapítvány
kuratóriumi tagját, dr. Földes Bélát
kísértük el egy gyors vizitre.

A vincés nõvérek

egykori hajléka

mellett épült fel

a Szivárvány Ház 
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Befogadta Szentjobb
a gyermekotthont

Földes Béla jól ismeri a gyerekeket, a jó jegyekért

nem marad el a jutalom

Tanulószoba a Szivárvány Házban



szí ve sen fo gad nak egy-egy hét vé gé re vagy
hos  szabb idõ re is. Ká pol na is van a te tõ tér -
ben, a fa tar tó ge ren dák és be ren de zé si tár -
gyak a ter mé szet és a lé lek har mó ni á ját köz -
ve tí tik.

A tá gas, ren de zett ud var, a te tõ ab lak ok nak
kö szön he tõ en vi lá gos ta nu ló- és la kó szo bák, a
fa la kat dí szí tõ me se fi gu rák vi dám sá got, biz -
ton sá got su gá roz nak. A leg több ott hon la kó az
Ér mel lék rõl szár ma zik, van nak kö zöt tük ro -
má nok is, akik pár hó nap alatt kön  nye dén
meg ta nul nak ma gya rul, bár nem ez a cél; itt
min den ki hez anya nyel vén szól nak. Há rom
vál tás ban, a nap min den órá já ban gond ju kat
vi se lik a ne ve lõk, van kö zöt tük kép zett or vo si
as  szisz tens is. A gye re kek a köz ség be li csa lád -
or vos hoz van nak be írat va.

A Szent Fe renc Há zat lak ják a na gyob bak,
ve lük nem ta lál koz ha tunk, mert leg több jük Fe -
ke te er dõ re ki rán dult, a vincés nõ vé rek bir to -
ká ra. A köz pont mik ro bu szá val utaz tak egy
hét vé gé re – me sé li Pál Eni kõ ne ve lõ –, a töb -
bi ek pe dig még nem ér tek ha za az is ko lá ból.
Az ala pí tók fel tett szán dé ka, hogy szak mát,
va gyis meg él he té si le he tõ sé get ad ja nak a szo -
ci á lis köz pont ból ki ke rü lõ fi a ta lok ke zé be, de
pár tol ják a to vább ta nu lást is. Az ott hon ban
ma rad hat ugyan is 25 éves ko rá ig az egye te mi
hall ga tó. A gye re kek a szentjobbi nyolc osz tá -
lyos is ko lá ba jár nak – így nem mel les leg a tan -

in téz mény fenn ma ra dá sát is sza va tol ják –, az -
tán leg töb ben szak is ko lá ban ta nul nak to vább
Nagy vá ra don, Bor son, de van kö zöt tük
„licista” is. A bent la kás árát és az uta zá si költ -
sé ge ket mind egyi kük nek az ala pít vány áll ja.

Nin cse nek be zár va a fi a ta lok, 18 éves ko -
ruk után pe dig ar ra me het nek, amer re akar -
nak. Volt olyan is, aki a kül föld ön sze ren csét
pró bá ló szü lei élet for má ját vá lasz tot ta, de töb -
ben van nak, akik az ott hon kö ze lé ben ma rad -
tak. Egy kis lány pél dá ul Szentjobbon ta lált fér -
jet – me sé li Föl des Bé la –, és most a köz pont
kony há ján sza kács nõ. „Azért is sze ren csés,
hogy nem egy vá ros ban, ha nem egy ki sebb
te le pü lé sen lé te sült a szo ci á lis köz pont, mert
így a he lyi ek az évek so rán meg is me rik az itt
ne vel ke dõ ket, azok a kö zös sé gi élet ré szé vé
vál nak, eb ben szo ci a li zá lód nak, és a fa lu ki ké -
ri a gye re ke ket” – te szi hoz zá a fõ or vos.

Há rom éves most a leg ki sebb la kó, aki test -
vé re i vel és a töb bi, 12 éves nél nem idõ sebb
gye rek kel a Tar ka Kö vek Há zá ban ta lált ott -
hon ra. Ne vet ve, egy más sza vá ba vág va, lel -
ken dez ve me sé lik a ki csik az új don sá go kat

Nemcsak a legkisebbekre ügyelnek 

három váltásban a nevelõk

A fiúk szobáját

mutatja Pál enikõ

nevelõ, még

csocsóasztal is van

A Tarka Kövek

Házában a kicsik

találtak otthonra

A legidõsebbek

a Szent Ferenc

Házban laknak

civilben|
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Tágas

és kényelmes

a nappali, a lakók

maguk tartják

rendben

Minden házi

munkát

megtanulnak

az otthonban

nevelkedõk

Soós Attila

igazgató

Kápolna is van

a szociális

központban 
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Mi vel ci vil szer ve zet rõl van szó, az al kal ma zot -
tak bé ré be pél dá ul sem mit sem pó tol az ál lam,
pe dig a Szent Ist ván Szo ci á lis Köz pont je len -
leg 39 em bert, zöm mel hely be lit fog lal koz tat
mun ka köny ves ál lás ban. Ugyan ak kor köz ét -
kez te tés nek mi nõ sül az ott hon la kók kosz to lá -
sa, ezért az er re a szek tor ra ér vé nyes éle lem -
be szer zé si sza bá lyok ér vé nye sek rá, így pél dá -
ul nem szol gál hat ják fel a sa ját farm ju kon ne -
velt kecs kék te jét – tet te hoz zá Föl des dok tor.
A leg fon to sabb be vé te li for rá sa ik te hát az ado -
má nyo zók. Kö zü lük a leg ki emel ke dõbb tá mo -
ga tó a melki (Auszt ria) apát, aki ma ga is rend -
sze re sen el lá to gat Szentjobbra. Rend sze re sen
jár nak ide kül föl di ön kén te sek is, hogy két ke -
zük mun ká já val se gít sék a lé te sít ményt, hogy
helyt tud jon áll ni a ta lán leg fe le lõs ség tel je sebb
vál lal ko zá sá ban, a gyer me kek ne ve lé sé ben.

| Máté Zsófia

Föl des dok tor nak, és Kla u dia fe le lõs ség tel je -
sen lát ne ki az aján dék bon bo nok igaz sá gos
szét osz tá sá nak. Marica ké zen fog, hogy meg -
mu tas sa a szo bá ját, de rám pis  szeg: csend ben
le gyek, mert al szik a leg ki sebb „test vér ke”.
Tö rõd nek egy más sal a gye re kek, és meg ta nul -
ják, amit egy „ren des csa lád ban” fel nö võ tár -
suk is: a szo ba, a hol mi rend ben tar tá sát, az
alap ve tõ ház tar tá si fog la la tos sá go kat a há zi
fel ada tok el ké szí té se mel lett.

Õs  szel rend sze re sen se gí te nek az ott hon la -
kók szü re tel ni az apát sá gi szõ lõ ben, és a jó szá -
gok kö rü li meg a ker ti mun kák ból is ki ve he tik
a ré szü ket. Nyu lat, kecs két, bir kát tar ta nak, bú -
zán, ku ko ri cán, nap ra for gón kí vül zöld sé ge ket
is ter mesz te nek – ezt már Soós At ti la igaz ga tó
so rol ja. Két éve két fó lia há zat is be ren dez tek.
Az ala pít vány tu laj do ná ban lé võ kft.-t azért
hoz ták lét re, hogy az in téz mény fenn tar tá si
költ sé ge it elõ te remt sék. A kft. for gal maz hat ja
a ter mé nye ket, és a se gély ként ka pott, a szo ci -
á lis köz pont ban hasz na ve he tet len hasz ná la ti
cik ke ket is el ad ják. Asz ta los mû hely ük is van.

Az ál la mi hoz zá já ru lás alig te szi ki az ott -
hon ban ne vel ke dõk éves gon do zá si költ sé gé -
nek 5 szá za lé kát – ma gya ráz za Föl des Bé la.

Ø



Az évek so rán re per to ár ju kon a nó ták mel -
lett meg ze né sí tett ver sek és hos  szabb ide ig
több szó la mú kó rus mû vek is sze re pel tek. Leg -
kö ze lebb azon ban min dig a ma gyar nó ta állt a
szí vük höz, eh hez von zód tak a leg job ban. Ala -
pí tó kó rus ve ze tõ jük Papp At ti la volt, majd egy
ide ig Ha jas Smotzer Eri ka ve zet te a csa pa tot.
Je len leg a nó ta mû so rok ese té ben Hor váth
Sán dor a kar ve ze tõ. Lét szá muk vál to zó, ál ta -
lá ban hú szan-hu szon öten van nak je len a pró -
bá kon és elõ adá so kon. A je len le gi ta gok:

Batíz Je nõ, Bódis Kár oly, De me ter Ti bor,
Gecse Ibo lya, Hor váth Sán dor, Ko csis Le ven -
te, Ko csis Szil via, Ko vács Em ma, Ko vács
Lász ló, Ko vács Mi hály, Kür ti Ju dit, Ma ro si Ju -
dit, Ma ro si Zol tán, Moka Bé la, Nagy La jos,
Posszert Ist ván, Sza bó Ilo na, Sza bó Ist ván,
Sza bó Pé ter, Szebeni Bar na, Szebeni Már ta,
Sze ge di Kiss Gyön gyi, Szõ ke An na, Szõ ke Fe -
renc, Te le ki Éva. A csa pat ál lan dó har mo ni ká -
sa Tóth Dá ni el, or go nis tá ja Pus kás Mik lós.

Margittán rend sze re sen fel lép nek a kó rus ta -
lál ko zók, a nem ze ti ün ne pek és meg em lé ke zé -
sek al kal má ból, a vá ros nap ján és egy há zi ün -
ne pe ken. Min den év ben meg ren de zik a kó rus -
fesz ti vált, mely re meg hív ják a kör nyék be li kó -
ru so kat, és ha van rá elég pénz, anya or szá gi
ven dé ge ket is fo gad nak. Szí ve sen ele get tesz -
nek a kó rus ta lál ko zók ra, fa lu nap ra vagy más
ese mé nyek re va ló meg hí vá sok nak is. Me -
gyénk szá mos te le pü lé sén be mu tat koz tak, de
fel lép tek Ma gyar or szá gon is, Konyáron és
test vér vá ro suk ban, Kis kõ rös ön.

Szám ta lan el is me ré sük, ok le ve lük mel lett a
leg büsz kéb bek a Ma gyar Kul tú rá ért Díj ra, me -
lyet más fél év ti ze des mun ká juk el is me ré se ként
kap tak meg. Te vé keny sé gük be a fi a ta lo kat is
igye kez nek be von ni. Fel ada tuk nak te kin tik a
ma gyar ha gyo má nyok és a ma gyar nó ta élet -
ben tar tá sát és át adá sát a fi a tal ság nak. A ta va -
lyi év tõl vis  sza tér tek a több szó la mú kó rus mû -
vek elõ adá sá ra is, a da lo kat Sza bó Pé ter ka to -
li kus kán tor ta nít ja be és ve zény li. Slá ger tur -
mi xot is elõ ad tak a far san gi ka ba rén, ezt Pus -
kás Mik lós ze ne ta nár ta ní tot ta be és irá nyí tot -
ta. A kó rus tag jai fe le ke ze tük tõl füg gõ en sze -
re pet vál lal nak az egy há zi kó ru sok ban is.

| Szõke Ferenc

civilben|

Kedvencük a magyar nóta
dalárdaként alakult meg 21 évvel ezelõtt,
késõbb hölgyek is csatlakoztak, így jött
létre a margittai Horváth János Társaság
Vegyes Kórusa. Megalakulásakor
az RMdSz égisze alatt mûködött, majd
a HJT vette szárnyai alá.

Tavaly is házigazdák voltak a margittai

kórusfesztiválon 

idén március

15-én

a magyarkéci

református

templomban

szolgáltak

Szívesen nótáznak kötetlenül is a kórustalálkozókon
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Mind eh hez nem elég egy fá rad ha tat la nul
mun kál ko dó em ber, olyan kö zös ség is szük sé -
gel te tik, ame lyik fel tud so ra koz ni a meg ma ra -
dá sun kat, fel emel ke dé sün ket cél zó, év szá za -
dok táv la tá ba mu ta tó szent ügy mel lé. A Bi -
har  diószeg szé lén ál ló Nyú zó völgy ne kik kö -
szön he tõ en má ra már nem zet kö zi is mert ség -
nek ör vend, Bocs kai Ist ván haj dúi 410 év vel
ez elõtt itt arat tak fé nyes gyõ zel met a csá szá ri -
ak fe lett. Gel lért Gyu la hû ség gel ápol ja az egy -
ko ri di csõ sé get, egy re gaz da gabb prog ra mok -
kal éven te meg em lé kez nek a vi a dal ról, s a csa -
ta imi tá ci ó hoz szám ta lan kul tu rá lis prog ram is
tár sul. A több ezer részt ve võ ré vén tel je sül ni
lát szik a tisz te le tes nek az az ál ma, hogy a Nyú -
zó völgy re for má tus Csíksomlyóvá vál jék.

Bihardiószeg élõ tör té ne lem könyv, a haj dú -
di csõ ség mel lett Szé che nyi Ist ván hu szár szá za -
da is mun dért öl tött itt, Bóné And rás ez re des
ku ru cai por tyáz tak a vi dé ken, Simonyi óbes ter
ide lo va golt po ha raz gat ni a leg na gyobb ma -
gyar ral. Kos suth La jos büszt je idõt len ség ben
állt itt, el len ség fegy ve re nem fo gott raj ta, s
rej tek he lyé bõl elõ hí va tott. Ma erõt adó an te -
kint a fa lu köz pon ton át ha la dók ra, hir det ve a
sza bad sá got min de nek fe lett.

Ha Bihardiószeg, akkor hagyományõrzés,
ha gellért gyula református lelkipásztor,
akkor keresztény hittel vértezett
nemzettudat-ápolás. de lehetne
másmilyen szinonimákat is találni a nemes
értékhordozó cselekedetekre.

Az 1848-as for ra da lom ra és sza bad ság harc -
ra va ló már ci u si meg em lé ke zés kap csán a dió -
sze gi ek, szo ká suk hoz hí ven, ez út tal is mí ves
meg hí vót ké szí tet tek. Mot tó ként Ka rá csony
Sán dor so ra áll raj ta: „A ha za fi ság Is ten sze rint
va ló ér zés.” A két na pos ün nep ség so ro zat en -
nek je gyé ben zaj lott le, a ha za fi úi ma ga tar tást
övez ték, öt vöz ték ke resz té nyi lel kü let tel.

Már ci us idu sán a ma gyar or szá gi Tépe test -
vér gyü le ke ze té nek lel ki pász to ra, Oláh At ti la
hir det te az igét, a he lyi fu ru lyá sok, az Asók Ist -
ván Re for má tus Ének kar és a Bihardiószegi
Re for má tus Ha gyo mány õr zõ Ci te ra ze ne kar
szol gá la ta emel te az es té be haj ló dél utá ni ese -
mé nyek ün ne pi han gu la tát. A nap leg fenn köl -
tebb ré sze a he lyi Gróf Szé che nyi Ist ván Hu -
szár szá zad fõ tisz ti és tisz ti rang ba elõ lép te tett
tag ja i nak es kü té te le volt, a ma gyar tör té nel mi
zász lók alatt. Majd meg ko szo rúz ták Kos suth
La jos szob rát, a Szé che nyi -em lék táb lát, va la -

A bihardiószegi Bóné András Kurucezred,

Huszárszázad lobogója

Mados Attila polgármester (jobb szélen) a hajdú-kuruc-

huszár múzeum avatóján

ün ne pé lyes

esküté tel 
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Új lapok az élõ
történelemkönyvünkben
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mint a Simonyi Jó zse fet áb rá zo ló dom bor mû -
vet. A nap zá rá sa ként fel avat ták Csellei Kár oly
1848–1849-es hon véd tiszt obe liszk jét.

Az ün nep ség so ro zat más nap ja még több
ese mény ben bõ vel ke dett. Az is ten há za te tõ ze -
tén dü bö rög tek az ele mek, szél buj kált a csa -
tor nák ban, majd szi tá ló, kel le met le nül hi deg
esõ csor do gált az eresz bõl. Az év szá za dos fa lak
kö zött Gel lért Gyu la két szót vá lasz tott alap igé -
ül Pál apos tol nak a Timóteushoz írt I. le ve lé -
bõl: „légy pél da”. „Elõ de ink hez hí ven ne künk
is pél dák ká kell len nünk az utá nunk kö vet ke -
zõk szá má ra. En ged jük, hogy Is ten for mál jon,
ala kít son min ket. Légy pél da a hit ben, a nem -
zet irán ti sze re tet ben” – mond ta az ige hir de tõ.
Biró Ro zá lia sze ná tor meg fo gal ma zá sa sze rint
a for ra da lom egy faj ta ka pasz ko dó a ma em be -
ré nek a helyt ál lás ban. Rá kó czi La jos ku ruc al -
ez re des úgy vél te, hogy a sza bad ság vágy a
gén je ink ben van, amit nem le het ha tal mi szó -
val el ti por ni. Ezért tud tunk mi min dig for ra dal -
ma kat szí ta ni, de amit si ker rel ki har col tunk, azt
rossz po li ti ku sa ink rend re el ron tot ták – fej tet te
ki. Dr. Papp Gyu la ez re des amel lett, hogy ki -
emel te a Bihardiószeghez kö tõ dõ tör té nel mi
ese mé nyek sze rep lõ i nek eré nye it, s azok ról is
szólt, akik a je len ben szív vel-lé lek kel fel so ra -
koz tak a nem zet men tés ügye mel lett. Ide so rol -
ta a nem rég el hunyt vi téz Emõdy Dá ni elt, aki -

nek töb bek kö zött a Simonyi-kultusz élet re kel -
té se kö szön he tõ. Ugyan ilyen el is me rõ en szólt
Gel lért tisz te le tes rõl is, ek ként jel le mez ve:
„Szá  mom ra õ is pél da, hi szen egy re ke ve sebb
az olyan em ber, aki nem má sok ból, ha nem
má so kért akar él ni, aki nem a szü lõ föld jé bõl,
ha nem a szü lõ föld jé ért akar él ni.” Majd mon -
dan dó ját nyomatékosí tan dó, Gyõrfi Sán dor
ma gyar örök ség dí jas szob rász al ko tá sát, egy
Bocs kai fe je del met áb rá zo ló pla ket tet aján dé -
ko zott a lel ki pász tor nak.

A há zi gaz da tisz te le tes be mu tat ta, majd
rész le te sen ma gya ráz ta a bihardiószegi Bóné
And rás Ku ruc ez red Hu szár szá zad ez al ka lom ra
el ké szült zász la já nak jel kép rend sze rét. A fõ tisz -
tek, tisz tek, lo vas vi té zek Rá kó czi La jos ha gyo -
mány õr zõ ku ruc al ez re des ve zé nyel te es kü té te -
le után a je len lé võk ki vo nul tak a temp lom kert -
be, ahol le lep lez ték, majd Gel lért Gyu la meg ál -
dot ta Bóné And rás em lék táb lá ját. A pa ró kia
ud va rán Mados At ti la, a köz ség pol gár mes te re
szólt az egy be gyûl tek hez a Hajdú-kuruc-huszár
Mú ze um ava tá sa kap csán. „Ma rad ja nak az el -
múlt ne gyed szá zad ban ki he lye zett em lék je lek
rö gös, sok szor di csõ, sok szor szo mo rú múl -
tunk lár ma fái, itt lé tünk mél tó an meg õr zött me -
men tói” – fo gal ma zott az elöl já ró.

A nap zá ró ese mé nyé nek a kán tor lak adott
ott hont, ahol fel avat ták a Bocskai–Bóné em -
lék ker tet. Ez al ka lom ból dió- és tölgy fá kat ül -
tet tek. Le gyen ez a hely a fi a ta lok nak és az
idõ sek nek egy aránt al kal mas tisz tes szó ra ko -
zás ra, pi he nés re, el mél ke dés re – aján lot ta ál -
dás mon dá sa so rán a tisz te le tes.

Sok te le pü lé sen egy ge ne rá ció alatt sem va -
ló sul meg an  nyi ren dez vény, amen  nyit a két -
na pos dió sze gi programkavalkád kí nált. Pe dig
kel le ne, hisz a kö zös sé gi élet ko vá szai: a vá -
lasz tott pol gár mes te rek, a lel ké szek, a plé bá -
no sok min den hol ott van nak. Gel lért ve lük el -
len tét ben jól tud ja, fogy tán az idõ, ma még le -
het, ma még sza bad. Is ten most nyi tott ka put,
a téb lá bo lók, a ha rá cso lók, az acsar ko dók kí -
vül ma rad nak. Ez ér vé nyes lel ki éle tünk re, de
nem ze tek meg ma ra dá sá ra is. A csen des, ko -
nok helyt ál lás ide je el ér ke zett.

| Ér mel lé ki Elek

Bocskai fejedelem

mellszobránál

a templomkertben

Tölgy- és diófa -

csemetéket

ültettek

a Bocskai–Bóné

kertbe

emléktáblát is

avattak
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„csak ” fog or vos ként szol gál ja kö zös sé gét. Az
Arad me gyei Nagyzerénden szü le tett 1944.
ja nu ár el se jén, ott vé gez te el az ele mi is ko lát,
majd Nagy vá ra don a volt pre mont re i ben foly -
tat ta ta nul má nya it, és a ma ros vá sár he lyi Or -
vos tu do má nyi Egye te men fe jez te be, 1967-
ben. Nem or vos nak ké szült, hi szen iro dal mi
be ál lí tott sá gú volt, ren ge te get ol va sott, és a
mû kri ti ku si pá lya gon do la tá val ját sza do zott. A
szü lõk vi szont ki ad ták az ukázt: „eb bõl nem le -
het meg él ni”, ezért át nyer gelt a fog or vo si pá -
lyá ra. Sze ren csés nek tart ja ma gát, mi vel va la -
men  nyi ta nul má nyi szin ten nagy sze rû ok ta tói
gár dát fo gott ki. Éle te leg szebb éve i nek a Vá -
sár he lyen el töl tött hat évet tart ja. Az övé volt
az utol só ge ne rá ció, amely szín ma gyar év fo -
lya mon vég zett.

Friss dip lo más ként 1967 no vem be ré ben
Margittát vá lasz tot ta, azt a vá rost, ame lyet
csak hal lo más ból is mert. Egy ba rát ja csal ta
oda, aki az óta már el ment, de õ ma radt. Meg -
sze ret te a vá rost, az it te ni mun kát, s ma már,
en  nyi év után, szin te tõs gyö ke res nek szá mít.

A pá ci en sek az élet más te rü le te i rõl igen jól
is me rik és tisz te lik dr. Kür ti Lász lót. Ta lán a
ren de lõ ben sem a fo gók kal és fú rók kal fel sze -
rel ke zett dok tort lát ják ben ne, ha nem a köz -
éle ti em bert – aki több szö rös új ra vá lasz tás sal
több mint 13 évig volt az RMDSZ margittai
szer ve ze té nek el nö ke – vagy az ama tõr szín ját -
szót, a Hor váth Já nos Tár sa ság szín ját szó cso -
port já nak ala pí tó tag ját, aki ko mé di ák kal, ka -
ba ré je le ne tek kel szó ra koz tat ja a nagy ér de mût,
és a taps ból ítél ve na gyon jól ala kít. Nos, egy
ilyen fog or vos, aki mu lat tat ja is a pá ci en sét,
nem fé lel me tes. Aki pe dig nem a szín pad ról
is me ri, az a temp lom ban ta lál koz ha tott ve le,
hi szen je len leg, im már ötö dik éve õ töl ti be az
Ér mel lé ki Re for má tus Egy ház me gye fõ gond -
no ki tiszt sé gét.

Szak em ber és köz éle ti em ber egy sze mély -
ben, aki úgy ér zi tel jes nek az éle tét, ha nem

Foglalkozása fogorvos,
fõgondnok és komédiás

|portré

Szinte mindenki reflexbõl fél a fogorvostól,
bár ennek maga sem tudja az okát. Talán
azért, mert a fogorvos az egyik legintimebb
érzékszervünkben, a szánkban piszkál.
Félünk, de idõrõl idõre felkeressük õket,
hogy segítsenek, ha fáj a fogunk. ilyenkor
megnyugtató és bizalomgerjesztõ, ha
a „kínpad” mellett olyan közismert ember
áll, mint dr. KüRTi lÁSzlÓ.
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Munka közben

dr. Kürti lászló orvosi hivatása mellett máshogy is

szolgálja Margitta közösségét



Programajánló áprilisra

Ide kö ti a mun ká ja és a csa lád ja is. Sa ját be val -
lá sa sze rint itt ma ra dá sa nagy ban kö szön he tõ a
kór ház ala pí tó igaz ga tó-fõ or vos nak, dr. Pop
Mir ceának, aki nagy sze rû fi a tal és tett re kész
or vo si csa pa tot ver bu vált Mar git tá ra. Jó volt a
mun ka kö zös ség, a han gu lat, iga zi ma rasz ta ló
ál la po tok vol tak, mint mond ja, „arany ko rát él -
te ak ko ri ban az in téz mény”. Ak kor még mû kö -
dött a fo gá sza ti ka ra ván, me lyen ki lenc hó na -
pot hú zott le. Em ber pró bá ló kö rül mé nyek kö -
zött kel lett dol goz nia és fi a tal ként bi zo nyí ta nia.
Meg ta nult gyor san és önál ló an dol goz ni, sa ját
be val lá sa sze rint ott vált iga zi szak or vos sá.
Szél té ben-hos  szá ban jár ták a kör nyé ket, köz -
ben sok ta pasz ta la tot szer zett, meg ta nul ta el vi -
sel ni a pá ci en sek eset le ges sze szé lye it, a fog or -
vos sal szem be ni fenn tar tá sa i kat. Fel aján lot tak
ne ki egy nagy vá ra di ál lást, de nem fo gad ta el.

A rend szer vál tás után, az ak ko ri tör vény nek
meg fe le lõ en, ha tet szett, ha nem, ma gán vál -
lal ko zó kel lett hogy le gyen min den fog or vos.
Ez zel az aka dál  lyal is meg bir kó zott, ma gán -
ren de lõt nyi tott, as  szisz ten se nem más, mint a
fe le sé ge, Ju dit as  szony. Több is, mint egész -
ség ügyi as  szisz tens, hi szen az ad mi niszt ra tív

fel ada to kat és az elõ köny ve lést is õ vál lal ta
ma gá ra. Kür ti dok tor ma gán vál lal ko zó ként
ment nyug díj ba, de a mai na pig ak tí van dol go -
zik, mind ad dig, míg ké pes el lát ni fel ada tát az
ál ta la fel ál lí tott ma gas mér ce sze rint. Emel lett
idõt sza kít a köz éle ti te vé keny ség re is. Egy ház -
me gyei fõ gond nok ként egy há zi ügye ket in téz,
kap cso la to kat ápol, gyû lé sek re, egyez te té sek -
re kell jár nia. Va ló szí nû leg eb ben a mun ká ban
se gí ti a vá ro si RMDSZ-elnökként meg szer zett
13 éves ta pasz ta la ta.

A rend szer vál tás elõtt nem vál lalt köz éle ti
tiszt sé get, sõt a párt tag sá got is meg úsz ta, utá -
na vi szont nagy len dü let tel és oda adás sal ve -
tet te be le ma gát az ér dek vé del mi szer ve zet
mun ká já ba. Mind ezért anya gi jut ta tás nem
járt, a fi zet ség „csak ” a si ker él mény volt. Ér de -
mei alap ján 2003-ban a Vi té zi Rend tag jai kö -
zé fo gad ta. A szín ját szó cso port egyik alap tag -
já nak szá mít, so ha nem mu laszt el iga zo lat la -
nul pró bát vagy meg be szé lést. Jól tud ja, hogy
a ko mé di á zás nem vicc, azt ko mo lyan kell
ven ni. Ah hoz, hogy má so kat mu lat tas son, ne -
ki ko moly mun kát kell be fek tet nie. Meg te szi,
mert sze re ti, és azt vall ja: jó ér zés ten ni va la -
mit a kö zös sé gért szak em ber ként, fõ gond nok -
ként és ko mé di ás ként egy aránt.

| Szõke Ferenc

egy Nóti Károly-

jelenetben

a színpadon

Fõgondnokként koszorúz március 15-én

portré|
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Szig li ge ti Tár su lat
17., csü tör tök 19 óra, Ár ká dia

Báb szín ház, stú dió te rem: Ha -

za té rés;

24., csü tör tök 19 óra: Ár ká dia

Báb szín ház, stú dió te rem:

Edith Piaf et Agnes;

Lilliput Tár su lat
10., csü tör tök 9.30 és 11 óra,

Ár ká dia szín pad: Bo lon dok

fal va;

10., csü tör tök 14 óra, Ady end -

re lí ce um, dísz te rem: Re gé lõ –

rend ha gyó iro da lom óra Weö -

res Sán dor gyer mek ver se i bõl;

11., pén tek 10 és 13 óra,

Báb szín ház kis ter me: Bo lon -

dok fal va;

11., pén tek 18.30 óra, Ady

end re lí ce um, dísz te rem: Re -

gé lõ – rend ha gyó iro da lom óra

Weöres Sán dor gyer mek ver -

se i bõl;

26., szom bat 10 óra, Ár ká dia

szín pad: Bo lon dok fal va;

29., kedd 10 óra, érmihály fal -

va: Bo lon dok fal va;

Nagy vá rad
Táncegyüt tes
11., pén tek 12 óra, Bors:

9000 km – Tán cos föld rajz -

óra;

23., szer da 19 óra, Nagy sza -

lon ta: A vil la;

Ven dég já ték ok
10., csü tör tök 19 óra: Szig li -

ge ti Szín ház ter me: Vi téz lé lek

– Nem ze ti Szín ház, Bu da pest;

11., pén tek 19 óra, Szig li ge ti

Szín ház ter me: An ti go né – be -

mu ta tó, Szig li ge ti ede-bér let,

deb re ce ni Cso ko nai Szín ház;

12., szom bat 17 óra, Szig li ge -

ti Szín ház ter me: An ti go né –

Papp Mag da-bér let, deb re ce -

ni Cso ko nai Szín ház.



|hitvilág

Mond hat nánk úgy is, hogy Ma tyó föl dön
szü le tett Raj na Jó zsef, hi szen Me zõ kö vesd
2007-ben a ne gye dik ma tyó hely ség nek is -
mer te el szü lõ fa lu ját, a Bi har me gyei Dólyát.
Ta nul má nya it szü lõ fa lu já ban kezd te, majd
Berettyószéplakon és Margittán foly tat ta, s
1975-ben si ker rel fel vé te li zett a gyu la fe hér vá -
ri te o ló gi á ra. Csak kör nye ze te szá má ra volt
meg le põ a dön té se, mi vel õ érez te az el hi va -
tott sá got a pa pi pá lyá ra. Ezt szü lei is öröm mel
fo gad ták és tá mo gat ták. „Több le hetsz így,
mint ta nár, hi szen min den kor osz tályt ta nít -
hatsz, hit re ne vel he ted ta nít vá nya i dat, és az
örök üd vös ség út ján ve zet he ted õket” – em lé -
ke zik vis  sza most a bol dog em lé kû Hos  szú
Lász ló vi ká ri us biz ta tó sza va i ra. 1982-ben Ja -
kab An tal püs pök szen tel te pap pá Gyu la fe hér -
vá ron, s el sõ szol gá la ti ál lo má sa Mezõbikács
volt. Mind ös  sze két hó na pig szol gált Biká -

cson, s köz ben már Fugyivásárhelyen he lyet -
te sí tett. Az év ok tó ber el se jé tõl már be ik ta tott
plé bá no sa lett Fugyivásárhelynek, és mind a
mai na pig ott szol gál.

Ilyen hos  szú szol gá lat egy he lyen rit ka a ka -
to li kus egy ház ban, mi vel idõ rõl idõ re cse ré lik
a szol gá la ti he lye ket. Raj na atya ese té ben a
min den ko ri püs pö kök nem al kal maz ták ezt,
mert min dig volt va la mi lyen el kez dett be ru há -
zá sa, amit be kel lett fe jez nie. Va ló szí nû leg a
hí vek sem vál tak vol na meg szí ve sen tõ le, mi -
vel meg sze ret ték és el is mer ték pap ként és me -
ne dzser ként egy aránt. Nagy sze rû együtt mû kö -
dést ala kí tott ki a re for má tus egy ház zal és an -
nak min den ko ri kép vi se lõ jé vel. Er re ta lán a
leg lát vá nyo sabb pél da az, hogy 1990–91-ben
Várad-Hegyalján Veres-Kovács At ti la re for má -
tus lel ki pász tor ral kö zö sen épít tet tek öku me ni -
kus temp lo mot; az ot ta ni ka to li kus kö zös ség
ugyan is Fugyivásárhelyhez tar to zik. A kö zös
temp lom még kö ze lebb hoz ta egy más hoz az
ott élõ ma gyar sá got. Ka to li kus szent mi sét két -
he ten te tar ta nak Hegy al ján.

Ökumené a segítésben
RAJNA JÓzSeF fõesperes-kanonok-
plébános õsei Matyóföldrõl, Mezõkövesdrõl
telepedtek át a Berettyószéplak melletti
dólyára, õ már ott látta meg a napvilágot
1956. október 9-én. Margittán
érettségizett reál szakon, de a környezete
várakozásával ellentétben
gyulafehérváron, a teológián diplomázott.
Több mint harminc éve szolgál
a fugyivásárhelyi plébánián.
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A plébánia mellett

közösségi ház

épült Vásárhelyen

Rajna József a Caritas irodájában



A fõesperes má sik filiája Fugyi, ahol nincs
temp lom, ezért a hí vek a vá sár he lyi is ten há zá -
ba jár nak. Mi vel mû ve lõ dé si há za i kat nem
kap ták vis  sza a ka to li ku sok, nagy szük ség volt
kö zös sé gi há zak meg épí té sé re. Sváj ci és hol -
land tá mo ga tás sal, ezt is a re for má tus egy ház -
zal kö zö sen ol dot ták meg. Mind két haj lé kot
1996-ban avat ták fel. A püs pök 1999-ben fel -
kér te Raj na Jó zse fet, hogy vál lal ja el a Caritas
Catolica irá nyí tá sát.

– Tu laj don kép pen vár ha tó volt ez a meg -
tisz te lõ fel ké rés, és én el fo gad tam – em lé ke zik

a fõ tisz te len dõ. – Csu pán az volt a ké ré sem,
hogy foly tat has sam lel ki pász to ri mun ká mat a
vá sár he lyi plé bá ni án, he lyet tes ként pe dig le -
gyen mel let tem Egeli Jó zsef fõ tisz te len dõ úr.
Õ osz tály tár sam volt, jól is mer jük egy mást, és
fel té tel nél kül meg bí zom ben ne. A püs pök úr
be le egye zett. Az is a plé bá nia meg tar tá sa mel -
lett szólt, hogy ott – mi vel van kö zös sé gi ház
ven dég szo bák kal – fo gad ni és el szál lá sol ni tu -
dom az ér ke zõ tá mo ga tó kat. Mi vel a mun ka
egy re több, a kö zel múlt ban ar ra kér tem a püs -
pök urat, hogy bõ vít sük a Caritas mun ka csa -
pa tát egy gaz da sá gi szak em ber rel. Ez a ké ré -
sem is tel je sült Kiss Kár oly sze mé lyé ben.

– Mint a Caritas el nö ke ön meg szám lál -
ha tat lan rá szo ru lót se gít. Plé bá nos ként
hány em bert szol gál?

– Saj nos, mint min de nütt, itt is fo gyunk.
Ami kor ide ke rül tem, 550 hí vem volt csak Vá -
sár he lyen, má ra a lét szám 196-ra csök kent,
és a filiákkal együtt is csak 300-an va gyunk.
Saj nos a fi a ta lok nagy ré sze be köl tö zött Nagy -
vá rad ra, mi vel ott kap tak mun ka he lyet, így ki -
ke rül tek az it te ni kö zös ség bõl. Az a ke vés, aki
itt ma radt, nem ele gen dõ ar ra, hogy a gye re -
kek ma gyar is ko lá ba jár has sa nak, mi vel nincs
ki a lét szám. Vá sár he lyen nincs ma gyar ta go -
zat az ál ta lá nos is ko lá ban, ezért a gye re kek
vagy ro mán ta go zat ra jár nak, vagy in gáz nak
Nagy vá rad ra. A val lás órá kat két nyel ven kell

Fugyivásárhely római katolikus temploma
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meg tar ta nom. Ke vés a gyer mek, mind ös  sze
egy-két ke resz te lõ van, de saj nos te me tés 10-
15. Egy sze rû ma te ma ti ká val kö vet he tõ, hogy
gyors a fo gyás. Bér má lás már több mint fél
év ti ze de nem volt, van olyan év, hogy el sõ ál -
do zónk sincs. Egy re több az üres hely a temp -
lom padjaiban…

– A több mint há rom év ti zed alatt mit si -
ke rült meg va ló sí ta nia? Mit nem tud tak
meg ol da ni? Mik a ter vei?

– Ör ven dek az öku me ni kus meg va ló sí tá sok -
nak. A he lyi ma gyar sá got csak ak kor tud juk
ös  sze tar ta ni, ha a ka to li kus és re for má tus egy -
ház ezt a pél dát mu tat ja. Kö zö sen épí tet tünk
ra va ta lo zó ká pol nát, azt mind a négy fe le ke zet
hasz nál ja, kül föl di tá mo ga tás sal kö zö sen ve -
zet tük be a vá ro si vi zet. Ugyan csak együtt épí -
tet tünk ala pít vá nyi is ko lát a re for má tus, a
pünkösdista és az or to dox egy ház zal, a mû -
köd te tést át ad tuk az ön kor mány zat nak. Ez az
ökumené köz sé gi szin ten is szol gál ta a la kos -
sá got. A ka to li kus temp lo mot elõ ször
1988–89-ben újí tot tuk fel kí vül és be lül sa ját
for rás ból meg kül föl di se gít ség gel, majd 2011-
ben is mét kí vül rõl. Köz ben be ve zet tük a fû tést,
meg ja vít tat tuk az or go nát is. A temp lo mot
1882-ben szen tel ték fel Nepomuki Szent Já -
nos tisz te le té re, bú csú ün ne pe a má jus 16-hoz
leg kö ze lebb esõ va sár na pon van. Saj nos még
nem min den te rü le tün ket kap tuk vis  sza, de
nem mond tunk le ró luk. Ke mé nyen har co lunk
ér tük! Sze ren csé re a je len le gi ön kor mány zat
ked ve zõ en ke ze li ké ré se in ket. Sze ret nénk a
kö zel jö võ ben fel épí te ni az öre gek nap kö zi jét.
Er re nagy szük ség van, mert a fi a ta lok csak
ak kor tud nak mun ká ba jár ni, ha az idõ sek fel -
ügye let ének, gon do zá sá nak ter hét le ves  szük a

vál luk ról ar ra az idõ re, míg dol goz nak. Re mé -
lem, egy re töb ben ta lál nak majd itt hon meg él -
he tést. Én op ti mis ta va gyok, és na gyon re mé -
lem, hogy az ed dig be fek te tett mun ka és az
ez után el vég zett nem fog kár ba vesz ni. Pap -
ként és Caritas-elnökként esz köz va gyok Is ten
ke zé ben, hogy a hí ve kért dol goz zam, Is ten di -
csõ sé gé re.

– A Caritas ve ze tõ je ként mi a fel ada ta?
Ki ken, mi ben tud nak se gí te ni?

– Az egy ház me gyei Caritas ve ze té se egy
egész em ber mun ka ide jét le fog lal ná, ezért lát -
tam jó nak, hogy le gye nek se gí tõ im. Fog lal -
koz ni kell a tá mo ga tók kal, meg szer vez ni az
ado má nyok át vé tel ét, el osz tá sát. Fel ügyel ni,
ko or di nál ni kell a prog ra mo kat, a hét há zi gon -
do zó-köz pon tot, az öreg ott ho no kat, az új be -
ru há zá so kat és min dent, ami hoz zánk tar to zik.
Min den rá szo ru lón se gí tünk, ha mó dunk van
rá. Hogy Fe renc pá pát idéz zem, aki a be te gek
XXII. vi lág nap ján ezt mond ta: „Ami kor a má -
sok irán ti nagy lel kû oda adás ala kít ja cse le ke -
de te in ket, ak kor te ret adunk a Krisz tus Szí vé -
nek, amely át me le gít ben nün ket.”

| Szõke Ferenc
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– Szé kely hí don szü let tem 1943-ban – kez di
a be mu tat ko zást Sedevi Im re. – Ott is nõt tem
fel, ott vé gez tem el ta nul má nya i mat a kö zép -
is ko lá ig. 1960-ban ke rül tem Nagy vá rad ra az
ak ko ri Bi har Me gyei Épít ke zé si Tröszt al kal -
ma zott ja ként. Épít ke zé sen dol goz tam, de köz -
ben es ti be is jár tam, szak mai tu dá so mat sze -
ret tem vol na gya ra pí ta ni. Min dig is von zott ez
a mun ka, apám is épí tõ mes ter volt. Va ká ci ó -
ban gye rek ként min dig ve le dol goz tam, így
ke rül tem köz vet len kap cso lat ba ez zel az ipar -
ág gal. Váradi mun ka he lye men si ke rült el is me -
rést sze rez nem, ké sõbb ala kí tot tam egy cso -
por tot, tíz éven át mi újí tot tuk fel a je len le gi
ró mai ka to li kus püs pö ki pa lo tát, ab ban az idõ -
ben a Körösvidéki Mú ze um szék há zát. A mun -
kám nyo ma ma is ott van az épü let kü lön bö -
zõ ré sze in, a dísz te rem ben. A ká pol na fel újí tá -
sát más kezd te el, de idõ köz ben meg halt, én a
csa pa tom mal fe jez tem be ezt is. Min dig is
von zott a mo nu men tá lis pa lo ták, épü le tek fel -
újí tá sa, iga zi szak mai tu dás kell ezek hez. Eb -
ben az idõ ben jár tam egy res ta u rá to ri kép zés -
re, két évet ta nul tam ott. A mú ze um ak ko ri
igaz ga tó ja be szélt rá, hogy ve gyek részt a kur -
zu son, de saj nos, mint más szak mai kép zést,
ezt sem fe jez tem be, mert el men tem Ko lozs -
vár ra dol goz ni, az ot ta ni épít ke zé si tröszt al -
kal ma zott ja let tem. Ko lozs vá ron is be irat koz -
tam egy kép zõ mû vé sze ti tan fo lyam ra. Más fél
évet dol goz tam a kin cses vá ros ban, ad dig jár -
tam er re a kép zés re is. Ek kor már – ter mé sze -
te sen csak ama tõr ként – fes tet tem, és egy ki -
ál lí tá son is túl vol tam. Fest mé nye i met ab ban
az idõ ben so kan nagy ra ér té kel ték, a há zam -
ban ma is meg van nak.

Nagy kö vet sé ge ken és a szõ lõs ben

Hegyközújlaki ott ho ná ban al kal munk volt
meg te kin te ni eze ket az al ko tá so kat. Ál lít ha -
tom, szé pen ki vi te le zett képek, né hány port -
rét bár hol ki le het ne ál lí ta ni, de õ eze ket csak
a csa lád tag ja i nak, ba rá ta i nak mu tat ja meg. Ti -
zen öt-húsz fest mény van a fa la kon, „a töb bi
el kal ló dott, vagy el aján dé koz tam a ba rá ta im -
nak, akik ér té kel ték ezt a te vé keny sé ge met” –
mond ja a há zi gaz da. Ami kor azt kér dez tem
tõ le, mi ért nem foly tat ja a fes tést, egy sze rû en
vá la szolt:

– Már nincs hoz zá tü rel mem, de az idõm
sem na gyon en ged né meg. Ami kor 20 év vel
ez elõtt lét re hoz tam az épít ke zé si vál lal ko zá so -
mat, csak er re kon cent rál tam, és ez fel emész -
ti az em ber ide ge it, ener gi á ját. Ren ge teg
gond dal, baj jal jár a cég ve ze tés, töb bek kö zött
azok nak a gond ja it is át kell ven nem, akik ná -
lam dol goz nak. Az utób bi évek ben anya gi ne -
héz sé gek is je lent kez tek, ezek kel kell baj lód ni.
Ko ráb ban nem vol tak ilyen gond ja im, de

A vendégszeretõ
építõmester

SedeVi iMRe neves építkezési vállalkozó.
Az általa elvégzett munka elismerést arat, s
az egyházi megrendelésre végzett
felújításokat mindig kevesebb pénzért
vállalta, mint amennyit a beruházás értéke
megkövetelt volna. ezt is sokan elismerik,
de magáról az emberrõl kevesebbet tudunk,
ezért kerestük fel hegyközújlaki otthonában.
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igyek szem több lá bon áll ni, ami megint nem
kön  nyû. Az épí tõ ipar mel lett me zõ gaz da ság -
gal is fog lal ko zom, ez így van jól, hi szen a két
te vé keny ség ki egé szí ti egy mást, er re szük ség
is van.

– Em lí tet te, hogy dol go zott Ro má nia kül -
kép vi se le te i nek re no vá lá sán a volt szo ci a lis -
ta ál la mok ban. Hogy tör tént ez?

– Igen, az ál ta lam ve ze tett cso port tal a
nagy kö vet sé gek épü le te it tet tük rend be Ma -
gyar or szá gon, Cseh szlo vá ki á ban, Len gyel or -
szág ban, az NDK-ban és a Szov jet uni ó ban. A
leg töb bet Ma gyar or szá gon dol goz tam, két
éven át tet tük rend be Bu da pes ten a Ro mán
Kul tu rá lis In té zet szék há zát. Var só ban, Ber lin -
ben, Prá gá ban, Moszk vá ban 2-3-6 hó na po kat
dol goz tunk. Volt szol gá la ti út le ve lem, jö het -
tem-me het tem. Ez a meg bí za tás an nak is kö -
szön he tõ volt, hogy ek kor már túl vol tam a
két éves res ta u rá lá si tan fo lya mon, no meg an -
nak, hogy mun kánk kal Ro má ni á ban is bi zo -
nyí tot tunk. Mi ó ta sa ját cé gem van, almérnöki
dip lo mát sze rez tem.

– Nagy vá ra don la kott, 23 év vel ez elõtt
Hegyközújlakra köl tö zött. Mi ért ép pen oda,
volt va la mi, ami a Hegy köz be von zot ta?

– Ab szo lút vé let len volt, hogy Hegyköz új la -
kot vá lasz tot tam lak he lye mül. A tömb ház ból
min den fé le kép pen el akar tam köl töz ni. Szé -
kely híd na gyon mes  sze volt, há rom gye rek kel
nem le he tett oda men ni. Egy új ság hir de tést ol -
vas tam egy Hegyközújlakon el adó ház ról,
meg ke res tem a csa lá dot, akik nél ér dek lõd ni
le he tett, kér dez tem több min dent is tõ lük,
hogy mi re vár ha tok, ha oda ki köl tö zöm. A vá -
la szok meg fe lel tek az el vá rá sa im nak, és lá tat -
lan ban meg is vet tem a há zat, csak más nap
men tünk ki meg néz ni. Nem is volt üres, de azt
mond tam, ké szít se nek lel tárt, meg ve szek én

min dent, ami el adó. Így is tör tént, egy hét
múl va be köl töz tünk. Így ke rül tem Hegyköz új -
lak ra. Az it te ni ek be fo gad tak, ha ma ro san ak -
tív tag ja let tem a fa lu kö zös ség nek. Ren ge te get
se gí tet tem az egy ház nak, min den név na pot,
szü le tés na pot meg ren dez tünk, kö ze li kap cso -
lat ba ke rül tem az itt élõk kel. Köz ben föld te rü -
le te ket is vá sá rol tam, mint egy 20 hek tárt. Saj -
nos az épít ke zé si vál la la tom fel emész tett be lõ -
le mint egy 10 hektárt… A meg ma radt föl dön
és a ta nyán ki ala kí tot tam egy ser tés hiz lal dát és
egy tyúkneveldét, meg még sok min den mást.
Most is van vagy 40 sül dõm.

– Az ide ér ke zõ nek rög tön fel tû nik a gyö -
nyö rû en rend be tett kert, szõ lõs. Gon do -
lom, a leg több sza bad ide jét itt tölti…

– Ál ta lá ban dél után 5 óra kor érek ha za a
mun ká ból, és nem sok kal ké sõbb már a kert -
ben va gyok. Le fog lal a gon do zá sa, de ha nem
fog lal koz nék ve le, nem így néz ne ki, mint
most. A na pok ban el kez dem a met szést is.
Min den per cem ki van szá mít va, a mun ka
mel lett az ol va sás ra, a bib lia ol va sás ra is sza kí -
tok idõt. Reg gel fél öt kor éb re dek, a ház kö rü -
li dol gok kal kez dem, hi szen en ni ük kell az ál -
la tok nak, a szár nya sok nak, ku tyák nak, macs -
kák nak. A fe le sé gem a lá nyom mel lett, Ang li -
á ban tar tóz ko dik, ne ve li az uno kát. Vá rad ra
reg gel hét kor in du lok el, 14 ki lo mé ter tõ lünk
a vá ros.

Ba rá tok kö zött, új ter vek kel

– Sze re ti a mu lat sá got, sze re ti az együtt -
lé tet, a re for má tus egy ház köz ség ben pres bi -
ter, idõn ként szí né sze ket, új ság író kat lát
ven dé gül. Ahogy ön fo gal ma zott, ide min -
den nap ér ke zik va la ki.

– So kan meg for dul nak ná lam Nagy vá rad -
ról. Akit meg hí vok, az a ba rá tom. Azt sze ret -
ném, hogy a ven dé ge im ki kap cso lód ja nak, fe -
lejt sék el er re az idõ re a min den na pi gond ja i -
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kat. Szí né szek, írók, új ság írók éven te leg alább
egy szer el jön nek hoz zánk. Van egy fi la gó ri ám
a szõ lõs ben, nyá ron ez a hely iga zi ki kap cso -
ló dást je lent. Sze re tem a kö zös sé get, együtt
aka rok él ni ezek kel az em be rek kel. Nem aka -
rok sem mi rõl le ma rad ni, ami az õ tár sa sá gi
kö rük ben tör té nik. Akik egy szer el jöt tek, más -
kor is vis  sza tér nek, és én na gyon nagy sze re -
tet tel fo ga dom õket. Ah hoz, hogy szin ten tud -
jak len ni ve lük, vé le mé nyem le gyen ne kem is
ar ról, ami ép pen szó ba ke rül, ren ge te get ol va -
sok, ál lan dó an kép zem ma gam. Fi lo zó fi ai kur -
zus ra is be irat koz tam, hogy ha a lel ki pász to -
rok  kal ér te ke zem, én is ké pes le gyek a tár -
gyalt té má ban vé le ményt mon da ni. Nincs
olyan nap, hogy leg alább négy-öt ol dalt el ne
ol vas sak egy könyv bõl, a Bib li á ból ál ta lá ban
egy ol dalt, a köny vek köny vét egyéb ként már
nyolcadjára ol va som. Igyek szem min den bõl
fel ké szül ni, en nek kö szön he tõ en tud tam ki ala -
kí ta ni a ba rá ti kö rö met, ez leg alább 80-100
sze mélyt je lent. A ka pum min dig nyit va áll,
nem kell elõ re be je lent kez ni, en ni-in ni va ló ná -
lam min dig van, eset leg an  nyit ké rek, hogy
„ha jösztök, hoz za tok ke nye ret”, mert nem
min dig van elég itt hon.

– Mit sze ret ne még meg va ló sí ta ni, al kot -
ni? Mi re len ne még szük sé ge?

– Ter ve im van nak bõ ven, csak az a baj,
hogy sza lad az idõ. Ami kor így 70 éves ko rá -
ban ter vez az em ber, azt nem biz tos, hogy be
is tud ja fejezni…

– Mit csi nál a fia, a ne ves hegy má szó, if -
jabb Sedevi Im re?

– Õ Nagy vá ra don él, van egy hegy má szó-
fel ké szí tõ is ko lá ja, egy sport ter me, a fi a ta lo kat
ta nít ja fal má szás ra. Nem rég egy Ko lozs vá ron
ren de zett ver se nyen el hoz ták az el sõ dí jat. A
lá nya im kö zül az egyik Ang li á ban él, a má sik

Biharkeresztesen. Ar ról, hogy a gye re ke im
szét szó ród tak, nem te he tek. Ál lí tom, hogy az
én cé gem töb bet ve szít egy év ben az zal, hogy
egye dül va gyok, mint amen  nyit õk hár man
ke res nek. Ha mel let tem len né nek, vi gyáz ná -
nak az anya gi dol ga im ra, sok kal töb bet el tud -
ná nak ér ni, mint így. Egyik gyer me kem sem
sze re ti a szak má mat, erõ szak kal pe dig nem
kény sze rít he tem, hogy mel let tem le gye nek.
Va la mi kor mind egyik gye rek se gí tett, de ami -
kor be le fá rad tak a mun ká ba, itt hagy tak. Én
nem va gyok ilyen, ha va la mit el vál la lok, ha tö -
rik, ha sza kad, azt meg csi ná lom.

– Me sél ne ar ról, mi ként nõ sült, ho gyan
es küd tek meg?

– Va ló ban ér de kes, ahogy meg há za sod tam.
Szü le im úgy en ged tek el ha zul ról, hogy „légy
a ma gad gaz dá ja”. Ti zen ki lenc éves ko rom -
ban is mer ked tem meg Ma ri ká val, õ ak kor 16
éves volt. Nagy sze re lem volt köz tünk. Be je -
len tet tem a szü le im nek, hogy már pe dig meg -
nõ sü lök, és meg kér tem a jö ven dõ be lim ke zét.
A vá lasz igen volt. Apám azt mond ta: „Úgy
csi ná lod, fi am, ahogy te jó nak lá tod, a te éle -
ted, úgy él jed, ahogy te aka rod.” Meg kér dez -
tem apó so mat, anyó so mat, hogy egyet ér te -
nek-e ve le. Apó som ki je len tet te, hogy amíg le
nem sze re lek a ka to na ság tól, szó sem le het
há zas ság ról. Én meg kér dez tem a jö ven dõ be li
fe le sé ge met, hoz zám jössz-e, ha igen, ak kor
me gyünk a nép ta nács hoz és meg es kü szünk, s
így is tör tént. Ami kor leg kö ze lebb szó ba ke rült
a há zas sá gunk, apó som azt mond ta új ra, hogy
szó sem le het ró la. Ak kor be je len tet tem, hogy
már el ké sett, mi ös  sze há za sod tunk. A la ko dal -
mat az tán meg tar tot tuk, az óta el telt jó pár év,
és együtt va gyunk ma is. Eb ben a szép fa lu ban
élek, egész nap dol go zom, füg get le nül at tól,
hogy ép pen Hegyközújlakon vagy Nagy vá ra -
don tar tóz ko dom. Re mé lem, még so ká ig tu -
dom foly tat ni, sok el kép ze lé sem van még az
élet ben, amit sze ret nék meg va ló sí ta ni.

| De ák F. Jó zsef
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Zsorda Do rot  tya a nagy sza lon tai Arany Já -
nos El mé le ti Lí ce um VII. A osz tá lyos ta nu ló ja,
osz tály fõ nö ke Szíjjártó Tün de, ma gyar ta ná ra
Lozsádi Ibo lya. Na gyon sze re ti a ma gyar nyel -
vet és iro dal mat, szí ve sen ol vas, sõt ver se ket,
no vel lá kat is ír.

– Hon nan ered ez a mély sze re tet a ma -
gyar nyelv iránt?

– Már ki csi ko rom ban is na gyon sze ret tem
a me sé ket, az tán ami kor el sõ osz tá lyos vol -
tam, szó ba ke rült, hogy in dul jak a me se mon -
dó ver se nyen, de ak kor még nem érez tem ma -
gam ban elég bá tor sá got hoz zá. Ami kor har -
ma di kos let tem, ak kor már ön szán tam ból in -
dul tam az Arany Lász ló Me se mon dó ver se -
nyen, és a ka te gó ri ám ban II. he lye zést ér tem
el. Ne gye di kes ko rom ban a Kányádi-szavaló -
ver senyen kép vi sel tem Bi har me gyét Var sol -
con, és kü lön dí jas let tem. Ezek a si ke rek az tán
olyan len dü le tet ad tak, hogy utá na már nem
volt meg ál lás, be le sze ret tem a ma gyar nyelv be
és szí ve sen in dul tam más ver se nye ken is.

– Me lyik ered mé nyed re vagy a leg büsz -
kébb?

– Ter mé sze te sen az Arany Já nos-díj ra,
mert egy ál ta lán nem szá mí tot tam rá, hogy
meg nyer he tem. Per sze vágy tam rá, hogy egy -
szer én kap jam meg, de iga zi meg le pe tés volt,
hogy az idei erõs me zõny ben va ló ban az én
sza va la to mat ér té kel te a leg jobb nak a zsû ri.
Mind ezért a si ke rért kö szö net tel tar to zom a
ma gyar ta nár nõm nek, Lozsádi Ibo lyá nak, aki
jó ta ná csok kal lá tott el és se gí tett a fel ké szü -
lés ben, va la mint az édes anyám nak, aki min dig
biz ta tott és ki tar tott mel let tem jó ban-rossz ban.

– Em lí tet ted, hogy szok tál ver se ket írni…
– Igen, ötö di kes ko rom ban kez dõ dött, ak -

kor ír tam az el sõ ver se i met, majd me sé ket,
no vel lá kat is ír tam, és a mai na pig szí ve sen
fog lal ko zom írás sal. Volt már pár mû vem pub -
li kál va is. Van nak olyan ver se im, ame lye ket
nem mu ta tok meg más nak, de sok olyan írá -
som is van, amit ha egy szer úgy ala kul na, akár
egy könyv ben is öröm mel meg mu tat nék.

– Mi lyen más hob bid van, ami vel a sza -
bad idõd ben szí ve sen fog lal ko zol?

– Na gyon sze re tek tán col ni, az Infinity tánc -
cso port tag ja va gyok, ve lük egy iga zi csa lá dot
al ko tunk. Min dig bol do gan ve szek részt a pró -
bá kon, iga zi öröm szá mom ra a tánc.

– A jö võ ben is sze ret nél a ma gyar nyelv -
vel, il let ve a tánc cal fog lal koz ni?

– Nagy vá gyam, hogy or vos le gyek. A ma -
ros vá sár he lyi vagy a ko lozs vá ri or vo si egye te -
men sze ret nék majd to vább ta nul ni, így a ver -
sek és a tánc is csak hob bi nak ma rad nak meg,
s az or vos tu do mány ra sze ret nék kon cent rál ni.

| Ba lázs Ani ta

Nemcsak szaval,
verset is ír

Nagyszalonta neves szülöttének emléke elõtt
tisztelegve az Arany János Mûvelõdési
egyesület idén immár 19. alkalommal
szervezte meg az Arany János Szavaló -
versenyt. A legkiemelkedõbb teljesítményt
zSoRdA doRoTTyA nyújtotta, aki szavalataival
lenyûgözte a zsûrit és méltán érdemelte ki
a legjobbnak járó Arany János-díjat.

Szá mos ver se nyen bi zo nyí tot ta te het sé gét zsorda do rot  tya

õ kap ta idén

az Arany Já nos-

díjat
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Az 1994-ben szü le tett Rencz Nor bert a nõ -
vé re, Lil la nyom do ka in kez dett el tán col ni az
érmihályfalvi Nyí ló Akác Néptáncegyüttesben
még III. osz tá lyos ko rá ban. Fo ko za to san „el sõ
so ros” tán cos lett, és már a he lyi kö zép is ko la
pad ja it kop tat ta, ami kor ti ze dik ben, a tan év
fe lén túl egy szer csak be je len tet te szü le i nek: a
nép tánc cal akar ko mo lyan fog lal koz ni, és pró -
bá ra je lent ke zik a Nyír egy há zi Mû vé sze ti Szak -
kö zép is ko lá ba. Di ák is me rõ sei ré vén (a nép -
tánc ilyen „csa lád”, min de nütt van nak is me rõ -
sök) meg is szer vez te ma gá nak a „fel vé te lit”,
és alig fél órás pró ba után a ta go zat ve ze tõ fel
is vet te – igaz, ki len ce di kes nek, így, bár nem
bu kott meg, osz tályt kel lett is mé tel nie. Egyik
na pon még Érmihályfalván volt X.-es, a má si -
kon már Nyír egy há zán IX. osz tá lyos.

Az óta – mi köz ben a Nyí ló Akác nak is tag ja
ma radt – szá mos dí jat nyert az új is ko lá ja Új fi -
gu rás ne vû tánc cso port já nak tag ja ként, il let ve
szó ló tán cos ként is. Két szer, 2010-ben és
2012-ben lett Ezüst pity kés tán cos Eger ben, az
Or szá gos If jú sá gi Szó ló tánc ver se nyen, ez a 18
év alat ti kor osz tály leg na gyobb szak mai el is -
me ré se. Az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má -
nyi Ver se nyen 2012-ben 2. lett, az is ko la há -
zi ver se nye in kö zön ség dí jas és 3. he lye zett, ta -
valy a XVI. Dr. Mar tin György Nem zet kö zi
Legényesverseny dön tõ jé be ju tott. Pár he te
ki ér de mel te az Universitas Gyû rût; ezt a bu da -
pes ti Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la rek to ra
íté li oda és ad ja át – di ák ként en nél már nincs
fel jebb. Itt hon már 2006-ban el sõ lett a Nagy -
ká roly ban meg tar tott el sõ nem zet kö zi
verbunkosversenyen. Ugyan ab ban az év ben a
Nyí ló Akác cal az RMDSZ-szervezte Ki mit
tud?-on a kép ze let be li do bo gó te te jén is állt,
2011-ben pe dig szó ló ban lett má so dik. Szü lõ -
vá ro sá ban Pó di um Dí jat, és Már ci u si If jak Dí -
jat ve he tett át.

„Ter mé sze te sen örül tem min den el is me rés -
nek, hi szen a meg be csü lést jel zik, én pe dig
nem fe lejt he tem el, hogy hon nan in dul tam” –
mond ta az if jú tán cos. Kér dé sünk re, hogy mit
je lent szá má ra a tánc, így fo gal ma zott: „Ne héz
ezt el ma gya ráz ni. Nem csak egy hob bi vagy
tan tárgy, ha nem élet ér zés is. Sze rin tem ezt
csak azok érez he tik, akik tán col nak, le gyen az
nép tánc, ba lett vagy akár mi. Min de nek elõtt
örö met je lent, de van nak olyan pil la na tok, mi -
kor fáj dal mat vagy csa ló dást okoz. Szá mom ra
szó ra ko zás is. Rész ben ugyan úgy élek, mint a
töb bi mai fi a tal, an  nyi kü lönb ség gel, hogy job -
ban ér zem ma gam egy tánc ház ban, mint a
disz kó ban. A leg több ba rá tom nép tán cos vagy
nép ze nész, akik re fur csán néz nek, mert nép ze -
ne a te le fo nos csen gõ hang juk.”

A to váb bi ter ve it fir ta tó kér dé sünk re Rencz
Nor bert el mond ta: most az érett sé gi tart ja iz -
ga lom ban osz tály tár sa i val együtt, amel lett az
OKJ-s (Or szá gos Kép zé si Jegy zék) vizs ga,
amely fel jo go sí ta ná a tánc ok ta tás ra nem mû -
vé sze ti is ko lá ban. Már je lent ke zett a bu da pes -
ti tánc mû vé sze ti fõ is ko lá ra, s ha be jut, egy hi -
va tá sos tánc együt tes nek is sze ret ne tag ja len -
ni, s a ké sõb bi ek re a tánc pe da gó gu si pá lya tû -
nik von zó nak szá má ra.

| De ák F. Jó zsef

A néptánc életérzés
kultúra|
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osztálytárs táncospárjával, Bari ildikóval kalotaszegi

népviseletbenRencz Nor bert

érmihályfalvi

néptán cos

A huszadik évében járó érmihályfalvi
ReNCz NoRBeRT 12 éve a helyi Nyíló Akác
és ötödik éve a nyíregyházi Újfigurás
néptánccsoport tagja. A Nyírség fõvárosa
mûvészeti szakközépiskolájának néptánc
tagozatos végzõs diákjaként megnyert
minden „elébe kerülõ” díjat, és érettségi
után is a tánccal szeretne foglalkozni.
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A te het sé ges énekest egy or szág zár ta szí -
vé be a te le ví zi ós te het ség ku ta tó mû sor 3. so -
ro za ta után. Pár év óta Warga Pis ti a mû vész -
ne ve. Min den ki úgy em lé ke zik rá, hogy õ a
rend kí vül te het sé ges, ám de egy sze rû, õszin te,
tisz ta szí vû vil la mos ve ze tõ.

– Nem vé let le nül lá to ga tott Biharország -
ba, mi kö ti eh hez a ré gi ó hoz?

– Be ret  tyó új fa lu ban szü let tem 1974-ben,
egy ki csi kis fa lu ban, Toldon él tünk. Öten vol -
tunk test vé rek, és a kö ze li Biharkeresztesre
jár tunk ál ta lá nos is ko lá ba. Tu dat alatt min dig
is ar ra ké szül tem, hogy egy szer éne kes le szek.
Az ál ta lá nos is ko la el vég zé se után fel ke rül tem
a fõ vá ros ba, de nem bír tam a kol lé gi u mot. Vé -
gül 1992-ben az egész csa lád fel köl tö zött Bu -
da pest re. Szo ba fes tõ-má zo ló nak ta nul tam, és
mel let te ma gán órá kat vet tem, hogy az ének -
lés hez szük sé ges hang kép zést el sa já tít has sam.

– Je len tõs vál to zást ho zott az éle té ben
1998?

– A só go rom vil la mos ve ze tõ volt, és szólt,
hogy in dul egy tan fo lyam, ahol el le het sa já tí -
ta ni ezt a hi va tást, és én él tem a le he tõ ség gel.
Sze ret tem a ta nult szak má mat, de ezt még na -
gyobb ki hí vás nak érez tem. Öt hó nap alatt
meg sze rez tem ezt a ké pe sí tést. Az 1-es vil la -
most akar tam ve zet ni, ak kor még jó volt a pá -
lya. Ta nu lás köz ben azt is meg ta pasz tal hat tuk,
hogy órán ként akár 80-90 km-es se bes ség gel
is tud na men ni a jár mû, pe dig ak kor még az
UV vil la mos volt, a kis „ká vé da rá ló”, de már
ezt ki von ták a for ga lom ból. Ugyan eb ben az
év ben in dult a Ki fu tó cí mû te het ség ku ta tó
mû sor, amely bõl az egész or szág meg is mert.
Elton John da lát éne kel tem, a Can You Feelt,
kö zép dön tõs let tem. Ez után még két évig jár -
tam éne kel ni az or szág ban, majd öt év ki ha -
gyás után je lent kez tem a Megasztárba.

– Mit ka pott at tól a mû sor tól?
– Új ra meg is mer tek az em be rek, és az ön -

be csü lé sem nek is hasz nált, hogy 2500 je lent -
ke zõ bõl be ke rül tem a leg jobb 12-be. Olya nok -
kal, mint Var ga Fe ri, Pus kás Pe ti, Rú zsa Mag -
di, Póka An gé la. Saj nos a har ma dik kör után
ki es tem, de az óta is ér zem az em be rek sze re -
te tét. A mû sor után fél évig el tud tam tar ta ni
a csa lá dot az ének lés bõl, de az tán be kel lett
lát nom, hogy a vil la mos ve ze tõi fi ze tés a biz to -
sabb, ál lan dó jö ve del met je lent, és nem mel lé -

Varga istván

a kedvenc Tátrája

mellett 

A Club Five

együttessel

VARgA iSTVÁN „megasztár”, énekes
és villamosvezetõ. Két lány, Anita
és Kamilla boldog édesapja. Nemrég
Bihartordán járt rokonlátogatóban, ezt
az alkalmat használta ki a nagyrábéi
mûvelõdési ház, hogy meghívja egy
fellépésre és találkozásra a közönséggel.
utána az intézmény kiállítótermében
ültünk le egy rövid beszélgetésre.

Villamosvezetõ
és énekes Biharból
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A villamosvezetõi székben

Ø
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ke sen sze re tem is. Már nem „ká vé da rá lót” ve -
ze tek, ha nem a mo dern Tát ra T5–C5-öt,
amely há rom ko csi ból áll, 70 ton nát nyom és
45 mé ter hos  szú.

– Elég, ha „Én csak éne ke lek”?
– Per sze ez nem elég, ez a dal sze re pel

egye bek mel lett a Ve led uta zom cí mû el sõ
CD-men, amely nek Weichinger Kál mán volt a
pro du ce re. A má so dik le mez nek, az az CD-
nek Koz ma Ti bor és Környei At ti la volt a pro -
du ce re. Az csak kü lö nös vé let len, hogy At ti la
a volt R-Go-s kol lé gá ját kér te fel a le mez meg -
írá sá ra. Mint ki de rült, még a Megasztár elõt ti
idõk bõl több olyan szer ze mény la pult a fi ók já -
ban, amit a gi tá ros ne kem írt. Ezek kö zül pár
dal fel ke rült az új le mez re, köz tük a Jöjj, ne
hagyj el. Ezek hez a ze nék hez már én ír tam a
dalszövegeket… De hi á ba a jó ze ne, ha a rá -

di ók nem játs  szák a da la i dat. Most so kat gya -
ko ro lok az új ban dám mal, a Club Five-val, re -
mé lem, ha ma ro san hal la nak ró lunk.

| Ko csis Csa ba

Ø
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Simonyi-tábla
Létavértesen

ár ci us ele jén avat ták fel Simonyi
Jó zsef hu szár ez re des em lék táb -
lá ját a ma gyar or szá gi Léta -
vértesen. Az üze net hor do zó fe -
ke te már vány lap a szé pen fel újí -

tott, Arany Já nos ne vét vi se lõ is ko la könyv tá -
rá nak fa lán ka pott he lyet. Az ese mé nyen dísz -
sor fa lat áll tak a deb re ce ni és a bihardiószegi
ha gyo mány õr zõ hu szá rok, Rá  kó czi La jos
érköbölkúti ta nár sza valt, majd Meny hárt Ká -
roly, a ha tár men ti ma gyar vá ros pol  gár mes -
te re mél tat ta a hu szár ha gyo mány õr zõk ér de -
me it. Cson tos Já nos hu szár ka pi tány Simo -
nyinak a tér ség hez va ló kö tõ dé sét ecse tel te,
ki emel ve, hogy vi téz sé ge ré vén hen tes le gény -

bõl ez re de si ran gig vit te, de nem rej tet te vé ka
alá em be ri gyar ló sá ga it sem. Si mo nyi óbes ter
kul tu sza re ne szán szát éli ma nap ság ezen a vi -
dé ken, ami el sõ sor ban a ta valy el hunyt vi téz
Emödy Dá ni el fá rad ha tat lan mun ká já nak
ered mé nye. A táb la ava tón az Arad me gyei Si -
mo nyifalva is kép vi sel tet te ma gát. A ke vés ér -
dek lõ dõt von zó ün nep ség ko szo rú zás sal és a
Szó zat el sza va lá sá val zá rult.

| Ér mel lé ki Elek

M

Warga Pisti

Nagyrábén

a rokonokkal
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(Folytatás márciusi számunkból)

Ami kor Ber zse nyi Dá ni el 1810-ben vég -
sõ for má ba ön töt te A ma gya rok hoz cí mû
ódá ját, ak kor még né mi leg le he tett va la mi -
lyen ked ve zõ vál to zás ban re mény ked -
ni ük a ma gya rok nak, hogy ha hal -
vá nyan is, de „fel sza ba dí tást”
vár ni uk az oszt rák csá szár ve -
jé vé lett Na pó le on tól, ám
Wa ter loo és az orosz cár ral,
va la mint az iz mo so dó Po -
rosz or szág gal kö tött Szent
Szö vet ség lét re jöt te után az
ál ta lá nos köz ér zet a le he tõ
leg ros  szabb nak ér té kel te a
hely ze tet. Ezt tük rö zi Köl -
csey Fe renc Hymnus cí -
mû ver se. Meg írá sa után
nagy já ból húsz esz ten dõ vel
lett má ig tar tó an a ma gyar ság
him nu sza.

Köl csey te hát nem a hi va ta los-
ün ne pé lyes al kal mak hát só gon do -
la tá val, ha nem az óko ri gö rög
himnikus da lok min tá já ra ír ta mû vét, a mû faj -
hoz kap cso ló cím mel is vi lá go san utal va er re.
Az ógö rög iro da lom ban az ál dás ké rõ da lok
fon tos sá gát mi sem bi zo nyít ja job ban, mint
hogy a ki lenc mú zsa kö zött a him nusz nak kü -
lön mú zsá ja volt: Polyhymnia. Ber zse nyi tõl el -
té rõ en, aki mond hat ni fel vált va szól a tör té ne -
lem so rán, il let ve a sa ját je le né ben meg nyil vá -
nu ló ma gyar ne mes ség rõl, Köl csey szin te ki zá -
ró lag csak a múl tat em le ge ti az utol só elõt ti
sza kasz ki vé te lé vel, az vi szont, hogy a kez dõ
ál dás ké rés rõl a zá ró so rok ban – épp a köz ben
fel so rol tak kö vet kez mé nye ként – már csak a
szá na lom es dek lé sé re fut ja, tel jes mér ték ben
bi zo nyít ja a fen tebb em lí tett ál ta lá nos köz ér ze -
tet. A múlt idé zé sét a má so dik sza kasz ban kez -
di: elõbb a hu nok ra utal (a cen zú ra mi att nem
At ti lá nak, ha nem ap já nak, Ben de gúz nak az
em lí té sé vel), majd Ár pád kö vet ke zik: „Õse in -
ket felhozád / Kár pát szent bér cé re, / Ál ta lad
nyert szép ha zát / Ben de gúz nak vé re. / S

mer re zúg nak hab jai / Ti szá nak, Du ná nak, /
Ár pád hõs mag zat jai / Fel virá go zá nak.”

A di csõ sé ges, hon szer zõ múlt nak a meg alá -
zó je len nel szem be ni ab szo lút pri má tu sa kí sé ri
vé gig Vö rös mar ty Mi hály már em lí tett el sõ

epo szá nak, a Za lán fu tá sá nak a
hang vé tel ét is. 1825-ben ír ta, még

a vár va várt vál to zást el in dí tó,
úgy ne ve zett re form or szág gyû -
lés érez he tõ ha tá sa elõtt:
„Ré gi di csõ sé günk, hol ké sel
az éji ho mály ban?” – kér di
az eposz Elõ hang já ban,
majd így foly tat ja: „Szá za -
dok ültenek el, s te alattok
mé lyen enyé szõ / Fén  nyel
jársz egyedûl. Raj tad sürü
fel le gek, és a / Bús fe le dé -

keny ség ko szo rút lan alak ja
le beg nek. / Hol va gyon, aki

me rész aja kát ha di dal nak
ereszt vén, / A ri a dó vak mély sé -

get föl ver je sza vá val, / S ké sõ szá -
zak után, mél tán lát tas sa ve zér lõ /
Pár du cos Ár pá dot s had ron tó né -

pe ha tal mát? / Hol va gyon? Ah ezeren né -
mán for dul nak el: álom / Öl dö si szí ve i ket, s
velök al szik az õsi di csõ ség. / A te he tet len kor
jött el, pu ha ság ra se ré nyebb / Gyer me kek áll -
tak elõ az erõ sebb jám bor apák tól. / (…) Biz -
tos erõt ér zek: ke be lem ben nagy ra ke len dõ /
Kép ze le tek vil lan nak meg, di a dal mas Ügek -
rõl, / S a de li Ál mos ról, s Ál mos nak büsz ke fi -
á ról, / Pár du cos Árpádról… Ó hon! meg hal -
lasz-e en gem, / S nagy ra tö rõ tehetõsb fi a id
hall gat nak-e szóm ra?”

Az 1825-ben kez dõ dõ re form or szág gyû lés
hoz za meg azt a nagy mér vû vál to zást a ma -
gyar köz élet ben, amit rö vi den ta lán úgy ös  sze -
gez he tünk, hogy bi za lom a jö võ ben. A haj dan
di csõ sé ges múlt so ro za tos ku dar cai mi att
1823-ban már csak szá nal mat re mé lõ Köl csey
1831-ben, a Huszt cí mû epig ram má já ban
nem csak a jö võ fe lé for du lást hir de ti meg, de
ver sét a má ig tö ké le te sen ér vé nyes jel szó val is
zár ja: „És mond: Hon fi, mit ér epe dõ ke bel e

NÁDPÁLCA NÉLKüL

Egy évszázad Vereckétõl
Pusztaszerig (2.)
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Kölcsey Ferenc
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ro mok or mán? / Ré gi kor ár nya fe lé vis  sza -
me reng ni mit ér? / Mes  sze jö ven dõ vel ko mo -
lyan vess öszve je len kort; / Hass, al koss,
gya ra píts: s a ha za fény re derûl!”
Ugyan ez a jö võ be ve tett hit je le nik
meg Vö rös mar ty Szó zat cí mû
ver sé ben is, s eb ben az ér te -
lem ben nem el sõ sor ban a
„Még jõni kell, még jõni
fog / Egy jobb kor, mely
után / Buz gó imád ság epe -
dez / Szá zez rek aja kán”
sza  kasz ra, ha nem az „Itt él -
ned, hal nod kell” zár szó ra
gon do lok.

A fen ti ek el le né re a XIX.
szá zad el sõ fe lé nek köz éle ti
lí rá já ban az iga zi for du la tot
Pe tõ fi Sán dor je len ti, egy -
részt a múl ton va ló si rán ko zás nak
egé szen a dur va sér té sig el me nõ
fél re söp ré se ré vén, más részt pe dig
a ha gyo mányt kö ve tõ, köz vet le nül
a ma gya rok nak cím zett meg szó lí tást õ már az
egész ma gyar nép nek szán ja, nem csak a ne -
mes ség nek. „Ugyan még med dig zen gi tek, /
Ti hold vi lá gos em be rek, / A ré gi kort, / Mit
el so dort / Hul lá mi val már az enyé -
szet? / Mi kor ront já tok le a fész -
ket, / Mit vár rom ok ban rak ta -
tok, / Hogy ott ver senyt hu -
hog ja tok / Vér csék kel és
bagolyfiakkal? / Mi lyen ki -
sér tetes ez a dal! – / S da -
lol nak egy re még, / És sze -
mük ben ég / A lelkesûlés
láng ja / Vagy a bá nat
könny ár ja. / Ál lelkesûlés,
gyá va kön  nyek! / Mi ket ne -
kik meg nem kö szön -
nek. – / Tud já tok-e, mik
vagy tok, / Kik a multról da lol -
tok? / Ha lott rab lók! / Ha lott -
rab lók! / Sír já ból föl ás sá tok / A
holt idõt, / Hogy õt / Ba bé ro kért
árul has sá tok. / Én nem irigy lem
ko szo rú to kat; / Pe nész van raj ta
és ha lot ti szag!” – in dít ja 1846-ban a Csa lo gá -
nyok és pa csir ták cí mû ver sét. Ál lí tó lag Vö -
rös mar ty ma gá ra vet te, és ta lán meg is bán tó -
dott erõ sen mi at ta.

A „Talp ra ma gyar, hí a ha za!” min den ki nek
cím zett meg szó lí tás sal in du ló Nem ze ti dal cí -
mû ver sé ben né hány, ne vek és ese mé nyek ki -
eme lé sét el ha gyó, ál ta lá no sí tó sor ral „el in té zi”
a múl tat, a je len re, il let ve még hang sú lyo sab -

ban a jö võ re össz pon to sít va: „Ra bok vol tunk
mos ta ná ig, / Kár ho zot tak õs apá ink, / Kik
sza ba don él tek-hal tak, / Szol ga föld ben nem

nyug hat nak. // (…) // Fé nye sebb a
lánc nál a kard, / Job ban éke sí ti a

kart, / És mi még is lán cot hord -
tunk! / Ide ve led, ré gi kar -
dunk! / (…) // A ma gyar név
megint szép lesz, / Mél tó ré -
gi nagy hiréhez; / Mit rá -
ken tek a szá za dok, / Le -
mos suk a gya lá za tot!”

A sza bad ság harc hõ si es
kí sér let volt az omi nó zus
gya lá zat le mo sá sá ra, de a
ta lán elõ ször „éles ben” ki -

pró bált, szent nek ne ve zett
oszt rák–orosz szö vet ség nek

be tud ha tó gyors bu ká sa után a
köz éle ti lí ra hang vé te le is tel je sen

meg vál to zott: a múlt meg idé zé sét
leg föl jebb több szö rö sen át té te les
al le gó ri ák ban fo gad ta el a na gyon

szi go rú cen zú ra. Tom pa Mi hály a ter mé szet -
bõl ve szi al le gó ri á it (pl. A ma dár, fi a i hoz),
Vaj da Já nos a nép szo kás ok ból (A vir rasz -
tók), Arany Já nos pe dig 1851-tõl kezd ve a

ré gi ma gyar vagy más né pek tör té nel -
mé bõl. Az iro da lom tör té net úgy

tud ja, hogy Arany so kat fog lal -
ko zott egy nagy sza bá sú, a
hon fog la lás ra is ki ter je dõ
hun-ma gyar õs tör té ne ti epi -
kus mû meg írá sá val, de vé -
gül csak az el sõ tör té net -
sort ír ta meg, 1863-ban, a
Bu da ha lá lát.

Az oszt rá kok kal tör tént
1867-es ki egye zés az tán
okafogyottá tet te a hon fog -

la lás sal va ló al le go ri kus pél -
dá lóz ga tást an nál is in kább,

mert nyil vá nos ság ra hoz ták,
hogy egy egész éven át fog ják ün -

ne pel ni az ez re dik év for du lót. Or -
szág szer te óri á si be ru há zá sok in -
dul tak, te le pü lés sza bá lyo zás, épít -

ke zé sek, mond hat ni min den vá ros ban ki ala kí -
tot tak egy Ez red évi Em lék te ret, de a leg na -
gyobb nak szánt, a lon do ni után má so dik, de az
eu ró pai kon ti nen sen el sõ föld alat ti vas út csak
1896-ra lett kész, így tu laj don kép pen egy évet
csú szott a meg em lé ke zés.

| Molnár Judit

(Folytatása a májusi számunkban)
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nyughelyet van dál ke zek több ször is fel dúl ták.
(Bi har me gye úti köny ve, II. kö tet, Prolog Ki -
adó, Nagy vá rad, 2006)

Az út mentérõl látható nyughely tornya

|história

A Bu da pes ti Nem ze ti Szín ház fel ka pott
szer zõ je volt, szá mot te võ mû vei: Öcsém, há -
za sod jál (1850), Víg já ték tárgy (1861), Bûn
bûnt kö vet, Di vat há zas ság (1862), IV. Lász -
ló, I. Ist ván ki rály (1861), V. Lász ló (1857),
Aba Sá mu el, At ti la és Il di kó (1858), Az
1848. évi fran cia for ra da lom (1848), Egy
nõ, aki nek el vei van nak (1856). Meg vá lasz -
tot ták a Kis fa ludy Tár sa ság ren des tag já vá.
„Részt vett az 1848–49-es for ra da lom és sza -
bad ság harc ban. A vi lá go si fegy ver le té tel után
vis  sza vo nult bir to ká ra, majd 1850-ben Pest re
köl tö zött. El fog ták, hat hó na pot ra bos ko dott.
A ki egye zés után két cik lu son át Ma kó or szág -
gyû lé si kép vi se lõ je volt. Meg nõ sült, majd fi a tal
fe le sé gé vel a kosgyáni bir to kon te le pe dett le.
Mind ket te jü ket a ma ga épí tet te, temp lom hoz
ha son ló krip tá ban te met ték el. Saj nos a

Belényestõl 20 kilométernyire, a Vida-
patak mentén fekvõ Kosgyánba (Coºdeni),
a ma is álló udvarházába húzódott vissza
dobsa lajos (1824, Makó – 1902,
Kosgyán), Petõfi egykori barátja, Szigligeti
szerzõtársa, 1848-as forradalmár, ismert
sikeres hírlap- és színmûíró, politikus
és közéleti személyiség. A faluban mára
csak elvétve tudnak róla, létének nyomai
megsemmisülnek.

Az egykori

udvarház –

ma iskola

dobsa lajos, az egykori kosgyáni birtokos
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Dobsa Lajos lelke
bolyong Kosgyánon



ár nyé ká ban ír hat ta mû ve it Dob sa; más fél éve
ki vág ták az zal az in dok kal, hogy ve szé lyes le -
het a gye re kek re a le tö rõ ága i val. Sze rin tünk
még pár év ti ze dig bír ta vol na az idõ vi szon tag -
ságait…

história|

Feb ru á ri, nap sü té ses szom bat dél után in dul -
tam el Belényesbõl a Nagy vá rad ra ve ze tõ fõ -
úton. A Robogánynál (Rãbãgani) jobb ra té rõ
úton nyolc ki lo mé ter re he lyez ke dik el Kos -
gyán (Coºdeni), ahol a né hai Dob sa La jos sír -
em lék ét ta lál juk. Itt föld bir to kos ként volt is -
mert; ahogy a he lyi ek mond ták: a Vida-patak
völ gyé ben, amíg a szem el lát, az mind Dobsa-
birtok volt. Úti ka la u zom ezen a dél utánon
ked  ves ta nár kol lé ga nõm volt, Mladoneczky
Edittha, aki he lyi la kos ként vé gig ve ze tett a
Dobsához kö tõ dõ he lye ken.

A fa lu be já ra tá nál im po záns épü let, a haj da -
ni Dobsa-kúria, az épü let sar ka bás tya sze rû ki -
ala kí tá sú. Ma is ko la mû kö dik ben ne. A kú ria
ud va rán egy több száz éves tölgy fa állt, en nek

Ami még

megmaradt a több

száz éves

tölgyfából

Romos

és kifosztott

a kápolna

A Vida-patak partján

levõ medencében

a gyerekek

vidáman 

lubickoltak

a termálvízben

Régi 

fakeresztek 

õrzik dobsa

lányának 

még létezõ

sírhelyét

Napjainkban 

így néz ki 

a medence

A díszes, 

szinte 

kétméteres tükör

még megvan

az iskolában
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vis  sza jár a ha ló po ra i ban ki fosz tott író, szel le -
me bo lyong meg nyug vást ke res vén.

A ká pol ná tól lej jebb, né hány mé ter re fo lyik
a Vida-patak, a par ton egy üres be ton me den -
ce. Kol lé gám me sé li, hogy ott egy mezoter -
má lis for rás volt, ahon nan a fa lu si ak hord ták
az ivó vi zet, a me den cé ben lu bic kol hat tak a
gye re kek, és ott mos ták a ru hát az asszo nyok.
Má ra a for rás el apadt, csak rom ja it lát juk az
egy ko ri me den cé nek.

El in du lunk a kosgyáni temp lom fe lé a
domb ra, ke res vén Dob sa lá nyá nak sír ját. Ne -
he zen ta lál tunk rá, egy he lyi la kos mu tat ja
meg: a temp lom jobb ol da lán, ta lán két mé ter -
re a fal tól, ré gi fa ke resz tek csok rá ban áll. A
sír kö vön ro mán nyel vû fel irat: „Aici odineºite
Bernah Margare ta Sofia / nãscutã Dopºa / n.
din 1866 / d. in 1954 / ridicatã de finul sãu
Criºan Petru” (Itt nyug  szik Bernah Mar git Zsó -
fia, szü le tett Dob sa, sz. 1866, mh. 1854,
emel tet te ke reszt fia, Criºan Petru).

Foly tat juk utun kat Edittháék há zá hoz, csa -
lád ja a Dobsa-féle ma lom ud va rán la kik. A
mal mot né hai nagy ap ja, Chirodea Petru vá sá -
rol ta meg Dob sa ve jé tõl, Ber nát tól, és mû köd -
tet te. Ele in te a Vida-patakból ka pott víz zel haj -
tot ták, ké sõbb át tér tek a dí zel mo tor ra – majd
a mal mot örök lõ fiú, Edittha édes ap ja már vil -
lany mo tort sze relt fel, az õr lõ kö vek még ma is
mû kö dõ ké pe sek. A ma lom be mu ta tá sá ban
ka la u zom a férj, Mladoneczky Zol tán. Mint
mond ja, bár mi kor be le het ne in dí ta ni a mal -
mot, meg van nak az ere de ti be ren de zé sek,
ami ket an nak ide jén Auszt ri á ból és Bu da pest -
rõl ho zat tak.

E fél na pos fel tá ró be já rá sunk kal több em -
ber öl tõ nyit men tünk vis  sza az idõ ben, hogy
em lé kez tes sük a ré gen vol tak ra a ma i a kat,
hisz na gyon ke vés kör nyék be li nem zet tár sunk
tud a haj dan nép sze rû vi dé ki író és föld bir to -
kos lé té rõl, vi dé künk egy ko ron hí res em be ré -
rõl.

| Mik lós Já nos,
Be lé nyes

Itt em lít jük meg, hogy 2002-ben, Dob sa
ha lá lá nak 100. év for du ló ján szü lõ vá ro sa, Ma -
kó kül dött sé ge ko szo rúz ni sze re tett vol na a
Dobsa-síremléknél vagy le á nya te me tõ be li sír -
já nál, de he lyi la ko sok el za var ták õket, nem
en ged ték meg, hogy le ró ják ke gye le tü ket,
mert azt hit ték, hogy a ma kó i ak vis  sza akar -
nak kér ni va la mit az egy ko ri föl des úr va gyo ná -
ból. A lá to ga tók az is ko la ak ko ri igaz ga tó nõ jét
kér dez ték, hogy hal lott-e Dobsáról, a vá lasz
nem le ges volt. Ugyan csak itt em lít jük, hogy
Kis pap me zõ köz ség 2010-ben ki adott mo no -
g rá  fi á já ban (Mono gra fia comunei Po me zeu,
Oradea, 2010) a 230 ol dal egyi kén sem em lí -
tik meg Dob sa La jost. Két sor ban em lí tik,
hogy veje, Ber nát ne ve ze tû, az 1920-as évek -
ben el ado gat ta a va gyon nagy ré szét. Még
em lé kez nek az idõ seb bek, hogy el mu lat ta a
pénzt, Bu da pest rõl ho za tott tán cos nõ ket, és
ha tal mas mu rik vol tak az egy ko ri kú ri á ban.

A mai is ko la egyik iro dá já ban még meg van
az egyik be ren de zé si tárgy, a gyö nyö rû en fa -
ra gott ke re tû tü kör, de az egy ko ri ve len cei
üveg he lyett má ra csak kö zön sé ges üveg bõl le -
võ tü kör lap van ben ne.

In du lunk Editthával az épü let tõl jobb ra ve -
ze tõ fa lu si úton Dob sa sír he lye fe lé. Ká pol na -
sze rû, tor nyos temp lo mot for máz a tég lá ból
épült csa lá di sír bolt. Most be lül te le van sze -
mét tel, ab la kai ki ver ve, aj ta ja nincs, a sír hely -
hez ve ze tõ kõ lép csõk el tûn tek. A te tõ zet nél -
kü li épít mény nek csak a tég lás, bolt íves meny -
 nye ze te lát ha tó, pe né szes, ned ves, le mál lott
va ko lat tal; csak a to rony tart ja ma gát, és
messzi rõl jel zi ott lét ét. Nem tud ni, hogy még
med dig bír ja a ron gá ló em be rek és az idõ já rás
vi szon tag sá ga it. Az idõ seb bek el mon dá sa sze -
rint már nincs sem mi nyom az oda el te me tet -
tek rõl, a sír gya lá zás-sír fosz tás meg tet te a ma -
gá ét.

Ke ve sen jár nak azon a ré szen, ahol a ká -
pol na van, el ha nya golt, le pusz tult lát vány tá rul
elénk. Idõ sebb, ba bo nás em be rek me sél ték,
hogy nyá ron, es tén ként „szel lem já rást” lát tak,

dobsa mellszobra

szülõvárosa, Makó

egyik parkjában

A malom eredeti

berendezése ma is

mûködõképes

Az 1958-ban készült

fényképen még látni

a vízimalom kerekét

Napjainkban a malom hátsó frontja

Ø



a régi Várad|

A pá los ren det Bol dog Özséb esz ter go mi ka -
no nok ala pí tot ta, ami kor 1250-ben egye sí tet te
a Patacs-hegyi és a pi li si re me té ket. A rend ala -
pí tó 1256-tól pri or ként sze re pel, a pá pai en ge -
dély a Szent Ágos ton sza bá lyai sze rin ti élet re jó -
val Özséb 1270-ben be kö vet ke zett ha lá la után,
1308-ban ér ke zett meg. Nagy vá rad tól észak ra,
a Bi ha ri-há gó fe lé ve ze tõ út kö ze lé ben, a Csör -
gõ-pa tak for rá sa fö löt ti dom bon 1321-ben már
biz to san állt a pá los rend ház és a temp lom. A
he lyet Ká pol ná nak ne vez ték, fel te he tõ en a ko -
ráb ban ott lé võ épü let rõl. Ala pí tó ként a rend
ira tai Lodomér (1268–1279) váradi püs pö köt
ne ve zik meg. Egy ké sõbb épí tett gó ti kus temp -
lom lé tét iga zol ják a Bunyitay Vin ce ál tal ott ta -
lált fa ra gott kö vek. A temp lo mot és a rend há -
zat Ali szendrõi pa sa 1474. feb ru ár 7-i, Vá rad
el le ni tá ma dá sa fel dúl ta, ám Filipecz Já nos püs -
pök a vár be li épít ke zé sek mel lett a ká pol nai
rend há zat is új ra é pí tet te. A ká pol nai pá lo so kat
a re for má ció er dé lyi tér hó dí tá sa ûz te el; az
1566. már ci us 10-én tar tott tordai zsi na ton ki -
til tot ták a ka to li ku so kat a fe je de lem ség bõl.

A pá lo sok Várad-Olasziban

A tö rök hó dolt sá g és a Rá kó czi -sza bad ság -
harc után a töb bi szer ze tes rend mel lett a pá lo -
sok is meg je len tek Vá ra don. Csáky Im re bí bo -
ros 1724-ben és 1725-ben két há zat is vett

szá muk ra az Úri (ma Ciorogariu) ut cá ban, Mo -
só czy And rás pá ter nek a már itt lé võ há za
mel  lé. Öt év re rá épí tõ anya got is adott a ko -
los tor épí té sé hez az zal a fel té tel lel, hogy na -
pon ként mond ja nak mi sét ér te. Nem le het
tud ni, hogy mi ok ból, de a pá lo sok nem fog -
tak hoz zá az épít ke zés hez, ugyan is Oko li csá -
nyi Já nos püs pök 1736. má jus 12-én át ad ta
ne kik a Szent Bri git ta-temp lo mot. Elõ zõ leg a
fe ren ce sek bir to kol ták ezt a temp lo mot, de õk
1731-ben a Ba rá tok ut cájá ba (ké sõbb Sal Fe -
renc, ma Dunãrea u.) köl töz tek, hogy ott épít -
sék fel temp lo mu kat és rend há zu kat.

Csáky Mik lós püs pök, lát va, hogy a Kö rös-
par ti kis fa tor nyú temp lom mel lett a fo lyó gya -
ko ri ára dá sa mi att egy re ké sik a pá lo sok mo -
nos to rá nak épí té se, Fej ér Pál pá los tar to -
mány fõ nök sze mé lyes ké rel mé re új he lyet je -
lölt ki szá muk ra. Az Úri ut cá ban, ak kor még a
vá ros szé lén, nyolc tel ket vá sá rolt szá muk ra,
nem mes  sze a Várad-Olaszi ha tá rá nak szá mí -
tó Páris-patak med ré tõl. (E pa tak a mai fo gal -
ma ink sze rint a Szig li ge ti ut ca kö ze lé ben ke -
resz tez te az Úri ut cát.) Mik lós püs pök szán dé -
ka az 1740. jú li us 13-án kelt ado mány le ve le
sze rint az volt, hogy a pá lo sok az ál ta la ado -
má nyo zott 55 négy szög öl nyi tel ken kon ven -

Pálosok Várad-Olasziban

A templom

és kolostor képe

a XiX. század

elejérõl

Kezdetben a pálosok is a Szent Brigitta-templomban

miséztek

A pálos rend az egyetlen magyar alapítású
férfi szerzetes remete rend. Hivatalos neve:
Szent Pál elsõ remete szerzeteseinek rendje,
latinul: ordo Fratrum Sancti Pauli Primi
eremitae. Nagyváradon is volt kolostoruk
és templomuk.
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A mû sor el sõ fe lé ben Daniel Goiþi zon go -
ra mû vész ma ra dan dó em lé kû tol má cso lá sá -
ban hall gat tuk meg Csaj kovsz kij köz is mert
ver seny mû vét. A b-moll kon cert a há rom kö -
zül a leg nép sze rûbb. A mû ma gá val ra ga dó
vir tu o zi tá sa, csil lo gó hang sze re lé se, pom pá zó,
ün ne pé lyes hang vé te lû mu zsi ká ja ez út tal is
nagy si kert vál tott ki. A zon go ra szó lam tech ni -
kai sa já tos sá gai, a szé les ak kord fo gá sok kal és
bra vú ros ok táv me ne tek kel ki fe je zett me ló dia -
ívek ko moly pró bá nak ve tik alá az elõ adót.

Az I. té tel ben a réz fú vós ok har sány ri a dó -
ja után a he ge dû kön és a gor don ká kon szen -

tet, temp lo mot és tan in té ze tet épít se nek. Bu -
nyitay Vin ce meg fo gal ma zá sa sze rint: „Itt né -
hány év alatt már har ma dik he lyü kön a pá lo -
sok vég re meg ál la pod tak. Fel épí tet ték iker tor -
nyú egy há zu kat s kon vent jü ket sa ját, mû vész
és kéz mû ipa ros tag ja ik ál tal.”

Át vet ték a pre mont re i ek

Az épít ke zés be fe je zé sé rõl nincs pon tos ada -
tunk, va ló szí nû leg az 1760-as évek vé gé re el -
ké szül he tett a Vépi Má té szer ze tes ál tal ter ve -
zett és ki vi te le zett temp lom és rend ház is – ál -
la pí tot ta meg Biró Jó zsef mû vé szet tör té nész.
Az 1766-i ös  sze írás a Szent Bri git ta-temp lo -
mot már Capella Slavonicának ne ve zi, ek kor
te hát a pá lo sok in nen már el köl töz het tek.

A rend ház köz vet le nül a temp lom mel let ti
egy eme le tes épü let rész ben volt. A má so dik
eme le te a XIX. szá zad ele ji rá épí tés ered mé -
nye. Ek kor épít het ték a már itt mû kö dõ pre -
mont rei fõ gim ná zi um el sõ, az ut cá ig tar tó két -
eme le tes szár nyát is. A töb bi trak tus az Aka -
dé mia ut cá ig 1874-re lett kész. De mind ez
már a pre mont rei rend ide jé ben tör tént, a pá -
los ren det ugyan is 1786-ban ki te le pí tet ték a
vá ros ból. Et tõl kezd ve egy jó ide ig temp lo mu -

kat rak tár ként hasz nál ták, sze rel vé nye it szét -
hord ták, elár ve rez ték. Majd csak 1808-ban
vet te át a pá lo sok üre sen ha gyott egy há zát a
vis  sza ál lí tott pre mont rei rend.

| Pé ter I. Zol tán

ve dé lyes, mél tó ság tel jes fõ té ma csen dül fel.
Ezt kö ve tõ en a zon go ra szó lam nak az egész
kla vi a tú rát át fo gó kí sé re té vel tá rul fel a fõ té -
ma szé les gesz tu sú, ün ne pi han gu la tú alap -
gon do la ta. Le hal kí tott és vis  sza fo gott tem pó -

Ritkán hallott Madarak
Kiemelkedõ eseménye volt a Nagyváradi
Állami Filharmónia koncertsorozatának
a február közepi hangverseny. Csajkovszkij
b-moll zongoraversenyét és Respighi két
ritkábban hallott mûvét tûzték mûsorra.

daniel goiþi zongora mû vész
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A pálosok által

épített kéttornyú,

klasszicizáló

barokk templom 
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jú át ve ze tés után a fõ té ma he ve sen lük te tõ,
mó do sult for má ban je lent ke zik, majd schu -
man ni ro man ti kát idé zõ, ér zel mes mel lék té -
ma hang zik el a fa fú vós ok, ké sõbb a zon go -
ra szó ló já ban. A ki dol go zás a ze ne kar fény lõ
szín pom pá já ban szól hoz zánk, ezt a zon go ra
két ká den ci á ja kö ve ti. A II. té tel ben tisz ta vo -
nal raj zú, de rûs és egy sze rû sé gé ben is meg ka -
pó böl csõ dal té má ja szó lal meg fu vo lán, gor -
don kán és zon go rán. A kö zép sõ rész nyug ta -
lan, haj szolt zon go ra szó ló ja után a brá csák
és gor don kák fe je zik ki a lí rai val lo má sú me -
ló di át. A III. té tel Csaj kovsz kij egyé ni sé gé nek
leg ere de tibb ol da lát tár ja fel. Túl ára dó jó -
kedv, élet öröm, har sány szí nek ben tob zó dó,
a nép ün ne pély han gu la tát ki fe je zõ mu zsi ka
tánc dal la ma káp ráz tat ja el a hall ga tót. Egy
át me ne ti me lan ko li kus han gu la tú rész után a
zon go ra elõ adá sa, se bes ira mú ok táv me ne te
jut tat ja ki fe je zés re a kom po zí ció ün ne pi
pom pá ját.

A zon go ra mû vész ki dol go zott tech ni ká val,
vir tu o zi tást sem nél kü löz ve és épít ke zé sé ben is
ki vá ló an min táz ta meg szó la mát. Tö ké le te sen
azo no sul va Csaj kovsz kij ze né jé vel, fel sza ba -
dul tan, mond hat ni vi ha ros len dü let tel avat ta
él mén  nyé elõ adá sát. Köl tõ i en, val lo más sze rû -
en, at mosz fé rát te rem tõn, ár nyal tan, tó nu sok -
ban gaz da gon tár ta fel a csaj kovsz ki ji lí ra ér ze -
lem vi lá gát. A hang ver seny ter met meg töl tõ
kö zön ség szûn ni nem aka ró taps sal jut tat ta ki -
fe je zés re tet szé sét. Daniel Goiþi rá adást is
adott hall ga tó sá gá nak: Enescu ré gi stí lus ban
kom po nált, g-moll I. szvit jé nek (op. 3.,
1897) pre lú di u mát.

A mû sor má so dik fe lé ben Ottorino Res -
pighi (1879–1936) olasz ze ne szer zõ két rit -
káb ban hal lott-ját szott kom po zí ci ó ját hall gat -
tuk meg a Romeo Rîmbu kar mes ter ve zet te

nagy vá ra di fil har mo ni ku sok meg nye rõ elõ -
adá sá ban. Az olasz imp res  szi o niz mus je les
kép vi se lõ je ha zá ja ha gyo má nya i hoz vis  sza -
nyúl va ko ra, a XX. szá zad ered mé nye it gyü -
möl csöz tet ve több fé le stí lust fog lal egy ség be: a
gre go ri ánt, a XV–XVI. szá zad ke cses mu zsi ká -
ját, majd De bus sy és Sztra vinsz kij ze né jé nek
ered mé nye it is.

Be ve ze tés ként az ere de ti leg lant ra írt, há -
rom rész bõl ál ló neo klas  szi kus kom po zí ció, az
An tik ári ák és tán cok csen dült fel a fil har mó -
nia vo nós ka rá nak tol má cso lá sá ban. A ba rokk
han gu la tú al ko tás 1914-ben, 1923-ban és
1933-ban ke let ke zett. Be fe je zés ként Respighi
Ma da rak cí mû ze ne ka ri szvit je (1927, Sao
Paolo) hang zott el. A mû fel idé zi a XVII. és
XVIII. szá zad ze nei ele me it. Az I. té tel, a Pre -
lu dium (Elõ já ték) Al  leg ro mo de ra to Ber nar -
do Pasquini (1637–1710) egyik da rab já nak
át dol go zá sa. A II. té tel, A ga lamb Jacques de
Gallot (1670 kö rül) ze nei anya gát ala kít ja át,
fel idéz ve a galambpár tur bé ko lá sát, „sze rel mi”
pár be széd ét. A III. té tel, A tyúk Jean-Philippe
Rameau (1683–1764) mu zsi ká ját idé zi. A té -
telt hang sze re lé se te szi be szé des sé, sõt hu mo -
ros sá, hû en vis  sza ad ja a tyúk kot ko dá cso lá sát.
A IV. té tel, A fü le mü le is me ret len an gol ze ne -
szer zõ anya gát dol goz za fel a Vi ginal Book
szel le mé ben. Sti li zál tan a csa lo gány meg igé zõ
éne két vél jük hal la ni. A be fe je zõ, V. té tel, A
ka kukk új ra Pasquini ze né jé re épül. Friss han -
gu la tot áraszt, sze szé lye sen szól hoz zánk a ka -
kukk-vissz hang tech ni ká val. Vé ge ze tül új ra fel -
csen dül az I. té tel jel leg ze tes mo tí vu ma.

Romeo Rîmbu biz tos kéz zel ve zet te az
együt te se ket. Nagy vo na lú an, rit mi ká ban, for -
má lás ban is ki fe je zõ en te rem tet te meg a kí -
vánt han gu la tot.

| Tuduka Osz kár

A váradi

filharmonikusokat

Romeo Rîmbu

dirigálta



ztán hal lot ták-e, hogy Berger Sa mu
meg vet te a tenyésznyulat a gaz da ság -
nak? – pum pált még egyet lá gyan
Pu szi úr a sör csa pon az Arany sár -
kány ban. A ki csor du ló sör hab mé -

lán csus  szant le a po hár pá rás ol da lán, és meg -
ál la po dott a pul ton. Egy szom jas légy mo hón
kor tyol ta.

– Hogy ne hal lot tam vol na! – ken te el ke se
baj szán a ha bot Bor sos elv társ. – Ma gam in téz -
tem ne ki a tenyészteleprõl. Cse ri Bé la hoz ta le
a szol gá la ti Po be dá val. Azt mond ta az ag ro nó -
mus, egy év múl va meg nyer jük a te rü le ti Szo ci -
a lis ta Gaz da ság Csil la gá ért ver senyt, ak ko ra
lesz ad dig ra a sza po ru lat a Gusz ti jó vol tá ból.
Van tíz nõs tény, amik csak a tenyészbakra vár -
nak. Majd a Gusz ti el ren de zi a sor su kat.

A szom szé dos asz tal nál na gyot só haj tott
Firces Ala jos:

– Azért ez még se jár ja, hogy egy bü dös nyu -
lat csak a kufircolásért tart sa nak.

Az em be rek kun cog tak és ös  sze néz tek, mert
meg je lent elõt tük Fircesné szü le tett In gó Ilo na
ter me tes hát só ja.

– Majd ha az elv társ is sor ra csi nál ja a gye re -
ke ket az as  szony nak, ak kor jár jon a ba gó le sõ je
– né zett hát ra szi go rú te kin tet tel a párt tit kár, és
ki it ta a sö re ma ra dé kát.

Firces Ala jos mér ge sen néz te a po ha rát, és
meg nem szü le tett gye re ke i re gon dolt. A há bo -
rú ban, va la hol egy né met vá ros ban át má szott
egy drót ke rí té sen, mert meg lá tott egy tás kát
egy ker ti asz ta lon. A tás ka üres volt, ám vis  sza -
fe lé mász tá ban fel akadt a dró ton, és meg sér tet -
te a ne me sebb szer vét. Le ve gõs a tö ke, szok ta
mon da ni az as  szony al kal man ként, ami kor rit -
kás pró bál ko zá sa ik után a fal fe lé for dul az ágy -
ban.

– És mond ja, Bor sos elv társ, tény leg ak ko ra
szõ re van en nek a Gusz ti nak, mint egy an gó ra -
macs ká nak? – kop pan tot ta a párt tit kár elé a
sztra pacs kás tá nyért Nénnyuka. Köz ben szi go -
rú szem mel mé re get te a kun co gó kat. Bor sos
elv társ né mán bó lin tott, és el me rült a táp lál ko -
zás örö me i ben.

– Ak ko ra a ter me te a Gusz ti nak, mint egy ki -
sebb ku tyá nak, és olyan dús, hos  szú a szõ re,
ami lyet még nem lát tam. Im port ra ke rül a bõ re
a sza po ru lat nak. Va la ho va Af ri ká ba, így mond -
ták a köz pont ban – dõlt hát ra elé ge det ten az el -
sõ fa la tok után Bor sos elv társ, és diszk ré ten
böf fen tett.

|lektûr
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„Mi nek azok nak szõr me ab ban a me leg idõ -
ben?”, tû nõ dött ma gá ban Nénnyuka, míg le se -
per te az ab rosz ról a ke nyér mor zsá kat.

– Di csõ ség ez, elv tár sak, ne künk, a vá ro -
sunk nak, hogy ilyen bak nyu lunk van, Berger
elv társ szak tu dá sa meg egye ne sen fõ nye re -
mény – mond ta ki a vég szót a párt tit kár, és re -
pe tá zott a sztra pacs ká ból.

„Az el sõ ge rez nát majd el ké rem tõ le vagy
meg ve szem – mé lá zott Firces Ala jos más nap,
ami kor jó kor haj nal ban, ahogy szok ta, kör be -
né zett a por tá ján. – El vég re jó szom szé dok va -
gyunk mi Berger Sa mu val, vagy mi fe ne. Jó lesz
ab ból az as  szony nak va la mi kucs ma fé le vagy
prém a ka bát já ra. Úgy is min dig azon nyavíkol,
hogy nincs egy ren des ka bát ja.” Jól esõn le szív -
ta ci ga ret tá ja füst jét, és meg in dult a kert fe lé. A
gaz da sze me hiz lal ja a jó szá got, igaz is, gon dol -
ta de rû sen, amíg el néz te a ve te ményt, a pár gu -
ta ütött gyü mölcs fát.

– Mit akarsz, Pi tyu? – szólt szó ra ko zot tan az
iz ga tot tan nyü szí tõ vizs la fe lé, majd meg állt az
ár nyék szék mö gött, és el gon dol kod va le pi sil te
Berger Sa mu ke rí té sét. Ap rót szel len tett, be -
gom bol ta nad rág ját, majd hát ra for dult a ku tyá -
hoz. – Gye re, Pi tyu, láb hoz, mu tasd, mit ta lál -
tál! – ha jolt kö zel a ke rí tés mel let ti bü rök bok -
rok hoz. „Ez meg mi az ót va ros tótfene?” – hú -
zott ki a le ve lek alól egy szép si má ra nyalt te te -
met. Nagy, ka nál fü lei mó ká san ug rán doz tak,
ahogy a vizs la iz ga tot tan alá-alá dö fött. Tes te
áram vo na las ra nyal va, sze mei üve ge sen néz -
tek. Me rev volt, mint a desz ka.

– A Berger szom széd tenyésznyula…– sut -
tog ta iszo nyod va a paj ko san ug rá ló ku tyá nak.
– Pi tyu, te le va dász tad a Gusz tit! – só haj tot ta
me re vü lõ lá bak kal, és meg ka pasz ko dott a ke -
rí tés ben. Gyor san át kém lelt a fog hí jas desz ká -
kon, majd a hó na alá kap va Gusz tit, be ron tott
a ház ba. Tíz perc múl va Fircesné álom tól be -
da gadt sze mek kel buz gón me le gí tet te a vi zet
leg na gyobb fa ze ká ban, ho ked li re rak ta a sám -
lit, rá a bor dó bá dog la vórt. Kis gon dol ko dás
után vál lat vont, és ki hoz ta a szek rény bõl félt -
ve õr zött le ven du la szap pa nát, és mun ká hoz
lá tott. Alig múlt pár perc cel hat, mi kor Firces
Ala jos, hó na alatt egy tö röl kö zõ be bu gyo lált
cso mag gal, a Bergerék ke rí té sé hez osont, és a
bil le nõ desz kát fél re tol va át má szott. Egy mi -
atyánk nyi idõ be sem telt, iz ga lom tól pi ros ló
fü lek kel üge tett vis  sza a há zá ba. Pi tyu az nap
lánc ra ke rült.

Guszti feltámadása

– A



Fá radt, mun ká ban meg tik kadt dol go zók lep -
ték el az Arany sár kány asz ta la it ko ra es te, Ber -
ger Sa mu alig ta lált he lyet a kár tya par ti hoz. Fir -
ces Ala jos át ad ta vol na ugyan a he lyét, ug rott is
fel azon mód, ahogy a szom szé dot meg lát ta, de
az sze líd erõ szak kal vis  sza nyom ta a szék be.

– Játs  szunk egy par tit, szom széd, ma ku tya
na pom volt!

Csat tog tak a la pok, fo gyott a sör. Pu szi úr sû -
rûn kör be járt a tál cá val. Firces Ala jos sá pad tan
me redt a la pok ra, Berger Sa mu na gyo kat só -
haj tott.

– Ma nin csen sze ren csém! – vág ta az asz tal -
ra el ke se re det ten a kár tyát, és be le mar kolt
Nénnyuka fris sen sü tött po gá csá i ba.

– Mi bánt ja az elv tár sat? – cse rél te ki az üres
po ha ra kat Nénnyuka, és fi gyel me sen néz te
Berger Sa mut.

– Meg dög lött a Gusz ti – só haj tot ta az re me gõ
han gon, és meg tö röl te gyön gyö zõ hom lo kát.

Az egész ivó fel hör dült. Meg dög lött a Gusz ti,
a vá ros re mény sé ge! Firces Ala jos egy re mé -
lyebb re haj tot ta a fe jét, és sza po rán pis lo gott.

– Elég nagy baj, hogy meg dög lött a te nyész -
bak, de még na gyobb baj is van – dõlt hát ra
Berger Sa mu, és ki gom bolt egy gom bot in ge
nya ká nál.

– En nél na gyobb ba ja mi le het Berger elv -
társ nak? – lé pett ki cso dál ko zó arc cal Pu szi úr a
pult mö gül.

– Az az én nagy ba jom, hogy meg bo lon dul -
tam. El ha gyott az ép eszem. Ki akadt a ke re kem
– ütö get te fe jét el ke se re det ten Berger Sa mu, és
kön  nyez ni kez dett.

– Nyu god jon meg szé pen, Berger elv társ, és
me sél je el, mi tör tént – si mo gat ta meg anyá san
Nénnyuka, és va salt zseb ken dõt nyúj tott fe lé.

– Az el sõ na pok ban jól volt a Gusz ti, vé gig -
haj tot ta az egész ál lo mányt, hogy öröm volt
néz ni, az tán egyik nap ar ra kel tem, hogy fek -
szik el nyúl va és nem moz dul. Tán meg erõl tet te
ma gát, nem bír ta a szí ve, vagy mit tu dom én.
Elég az hoz zá, hogy el ás tuk a dö göt az asszony -
 nyal a ke rí tés mel lett. Más nap reg gel meg –
me redt ma ga elé ki gu vadt sze mek kel – mi re éb -
re dek? Vis  sza jött a Gusz ti a sír ból!

– Szent sé ges szûz anyám! – sut tog ta Nénnyu -
ka, és lop va ke resz tet ve tett.

– Ott állt a négy me rev lá bán ki tá maszt va az
ól ban, a szõ re sely mes és fény lik, még il la tos is,
a fü lei meg úgy me red nek, mint ha dró ton áll ná -
nak – zo kog ta Berger Sa mu az asz tal ra bo rul va.
– Ez nem is ten tõl va ló!

– Ilyet még én sem hal lot tam – né zett ma ga
elé Pu szi úr, és ta nács ta la nul meg va kar ta a to -
ká ját. Mély csend be me rül tek. Még a légy sem
züm mö gött.

– Meg van! – csa pott az asz tal ra di a dal ma san
Firces Ala jos, hogy Nénnyuka ös  sze rez zent.

– Na, mond ja, elv társ!
– El kell men ni a temp lom ba, és szól ni kell

Dászkál atyá nak, csi nál jon ne ki egy kis te me -
tést. Majd szé pen el te me ti új ra, és imát is
mond ha tunk fe let te, ak kor nem fog a Gusz ti
vis  sza jár ni – ja va sol ta ki pi rult arc cal Firces Ala -
jos, és ma ga biz to san ki húz ta ma gát.

– Szom széd, hogy ma gá nak men  nyi esze
van! – szólt kön  nyes szem mel Berger Sa mu, és
té to ván pis lo gott.

– Ne fél jen ma ga, amíg en gem lát, szom -
széd! – nyug tat ta jó sá gos han gon Firces elv társ,
és nagy sze re tet tel meg ve re get te Berger Sa mu
vál lát.

| Szil ágyi Perjési Ka ta lin
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A to jás a ré gi ko rok ban az új já szü le tés, a ter -
mé szet ta va szi meg úju lá sá nak szim bó lu ma is volt,
egyes kul tú rák ban má gi kus erõ vel fel ru há zott kul -
ti kus tárgy ként te kin tet tek rá. A ko ra be li fel jegy -
zé sek sze rint va ló szí nû sít he tõ, hogy a to jást a ron -
tás ûzõ, sze ren csét ho zó, ter mé keny sé get fo ko zó
és szá mos más ked ve zõ ha tá sá nak az erõ sí té se
vé gett dí szí tet ték és szí nez ték. A hús vét ma nap -
ság el kép zel he tet len a szí nes, dí szí tett to já sok nél -
kül, jól tud ják ezt a Sinka Ist ván Kéz mû ves Kör
tag jai is, akik Fe ke te Má ria kör ve ze tõ irá nyí tá sá -
val már he tek óta to jás dí szí tés sel fog lal koz nak.

– Mi ó ta dí szí tik az em be rek a to jást?
– A to jás dí szí tés õsi ere de te a leg ré geb bi ko -

rok ra vis  sza ve zet he tõ, a dí szí té si szo ká sok ge ne -
rá ci ó kon át örök lõd tek az utó dok ra, szin te nap ja -
in kig. Az eu ró pai hí mes to jás ere de te még a ke -
resz tény ség elõt ti idõk ben gyö ke re zik, ami kor is a
ta vasz vá rást, a ter mé szet meg úju lá sát jel ké pez te.

– Ho gyan dí szí tet ték a to jást a rég múlt ban?

– Már a ke resz tény ség fel vé te le elõtt is dí szí tet -
tek, fes tet tek és kar col tak to já so kat, ám a hús vét
és a to jás dí szí tés ös  sze kap cso lá sa a fel jegy zé sek
sze rint a kö zép kor ra ve zet he tõ vis  sza.

– A kéz mû ves kör ben év rõl év re szebb nél
szebb hús vé ti to já sok ké szül nek. Je len leg hány
tag te vé keny ke dik itt?

– A kéz mû ves kör több mint 50 ta gú, a nap -
kö zis gye re kek tõl a nyug dí ja so kig min den kor osz -
tály kép vi sel te ti ma gát, és na gyon jó han gu lat ban
dol goz nak együtt. Ki csik és na gyok együtt ké szül -
nek a hús vét ra.

– Mi lyen dí szí té si mód sze re ket al kal maz -
nak?

– Igyek szünk min den év ben va la mi lyen új tech -
ni kát be ve zet ni, és mi nél ér de ke seb bé ten ni a to -
já so kat. Je len leg gyöng  gyel szõjük be õket. Ez na -
gyon idõ igé nyes mun ka, vi szont az eredménye
na gyon szé p, na gyon jól mu tat  a hús vé ti asz ta lon.
Emel lett berzselt (le vél rá té tes), ara nyo zott, il let ve
szal ma rá té tes to jást is ké szí tünk.

– Más hús vé ti dí sze k is kikerülenk a kezük
alól?

– Ter mé sze te sen, ilyen pél dá ul a szal má ból
font kis ko sár, ami ben a to já so kat le het tar ta ni,
vagy a ter mé sze tes anya gok és to jás fel hasz ná lá -
sá val ké szült ál lat fi gu rák és vi rá gok. Sze ret ném
hang sú lyoz ni, hogy mi csak ter mé sze tes anya -
gok kal dol go zunk. Sze ret nénk meg mu tat ni az
em be rek nek, hogy a ter mé szet ad ta alap anyag ok
fel hasz ná lá sá val sok kal szebb tár gya kat le het ké -
szí te ni, mint a bolt ban kap ha tó nej lon áruk. Emel -
lett na gyon fon tos, hogy vi gyáz zunk a kör nye ze -
tünk re, ne szen  nyez zük a Föl det, pró bál junk él he -
tõ vi lá got te rem te ni az uno ká ink nak.

| Ba lázs Ani ta

Tojásdíszítés
kézmûves módra

A tojást méltán nevezhetjük az élet
forrásának, a születés szimbólumának,
hiszen a héját áttörõ kis csibék, az elõbújó
madárfiókák már a régmúlt idõkben is
minden kultúrában az életet jelképezték.
A húsvéti ünnep fontos tartozéka a hímes
tojás, és a nagyszalontai kézmûves körben
a tojásdíszítés számos módját ismerik.
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A fér fi ak ból to bor zott tíz ta gú ének kar mû -
sor nyi tá nya ha tá sos han gu lat te rem tõ nek bi zo -
nyult. Ha ma ro san a kö zön sé get is ma gá val so -
dor ta: a kar ve ze tõ, Sza kács Zol tán lel ki pász tor
ösz tön zé sé re a pub li kum egy re bát rab ban
csat la ko zott a ka ma ra kó rus pro duk ci ó já hoz. A
re per to ár ki zá ró lag a szõ lõ föld jü kön ma is élõ
vagy a Bar tók Bé la, il let ve Jagamas Já nos ál -
tal a fa lu juk ban gyûj tött nép dal ok ból állt. A
Tárkányi Ser ken tõk kó ru sa, mi u tán meg ta nul -
ta az oda ha za el fe le dett, Bar tók ál tal száz,
Jagamas ál tal hat van esz ten de je meg men tett
kin cse ket, most a Csil la gocs ka ze ne kar se géd -
le té vel osz tot ta meg õket a hall ga tó ság gal.

Zsú fo lá sig meg telt ér dek lõ dõk kel a Szil ágyi
De zsõ (Moscovei) ut cai Vura Vinotéka pin ce -
ter me a Ser ken tõk nagy vá ra di be mu tat ko zá sa
al kal má val. A kö zön ség ja va a Köröstár kány -
ból és a szom szé dos fal vak ból a vá ros ba köl tö -
zöt tek kö ré bõl to bor zó dott, a ren dez vény a
Belényesi-medence Vá rad ra el szár ma zott ma -
gyar ja i nak ta lál ko zó já vá emel ke dett. Ser ken -
tõ ék ta valy õs  szel ala kul tak, és el sõ fel lé pé sük -
re azon fris si ben Bu da pes ten, a Pol gá rok Há -
zá ban, il let ve a Nép raj zi Mú ze um ban ke rült
sor. Sza kács Zol tán el mon dá sa sze rint a fõ vá -
ro si fel ké rés ré sze volt egy ren dez vény so ro zat -
nak. „2013 õszén nyílt Györffy Ist ván ké pe i -
bõl és tár gya i ból egy ki ál lí tás, amit a nép rajz -
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„Jött egy hangász
a kocsmába”

A Fekete-Körös felsõ folyásának Árpád-kori
megülésû falvai közül talán
a színmagyarnak mondható Köröstárkány
büszkélkedhet a legtöbb hagyománnyal,
a leggazdagabb néprajzi örökséggel.
A falura a folklorista györffy györgy éppúgy
felfigyelt, mint a Belényesi-medencében
népdalokat gyûjtõ Bartók Béla. A tárkányiak
elõbb Budapesten, majd Nagyváradon
mutatkoztak be, nem kis sikerrel.

A Tárkányi

Serkentõk.

A közönséggel

együtt énekelték

a Bartók

és Jagamas által

Köröstárkányban

gyûjtött népdalokat

Öltözékbemutató. Trézsi néni magyarázza a férfiviselet

darabjait

Ø



tu dós ne vét vi se lõ Várasfenesi Táj- és Nép is -
me re ti Ott hon öt le té bõl va ló sí tot tak meg a
mú ze um ban. En nek kap csán tar tot tunk elõ -
adást. Azo kat az ér té ke ket sze ret tük vol na
meg je le ní te ni, ame lyek töb bé-ke vés bé még
meg van nak, lát ha tók, va la mi lyen szin ten ku -
tat ha tók. Nagy meg le pe té sünk re volt olyan
dal is a Bar tók-gyûj tés bõl, amit is mer tek, száz
esz ten dõ alatt nem ko pott ki a köz tu dat ból.”

A folk lór ku ta tás tör té ne té nek ter mé keny
moz za na ta volt, hogy a nép dal gyûj tõ Bar tók
és a nép raj zos Györffy szin te egy idõ ben for -
go ló dott a Belényesi-medencében. Bar tók Bé -
la 1911-ben gyûj tött Köröstárkányban, ahol a
csár dás nál ré geb bi, he lyi „ug ra tós” tánc kí sé rõ
dal la ma it je gyez te le. Györffy Ist ván ugyan ab -
ban az év ben 45 na pig ku ta tott a fa lu ban. Fel -
fi gyelt ar ra, hogy Köröstárkánynak sa ját nép -
vi se le te, nyelv já rá sa van, i-zés, a-zás, ki csi nyí -
tés: csupirkó (kis bög re), csirkücce (kis csir ke),
ré gi es múlt idõ: valék, evék, jüvém (jöt tem)
stb., hang hor do zá sa sa já tos (ki csit han go sak,
sû rûn hasz nál ják a fel szó lí tó mó dot), a fa lu ut -
cá it, por tá it egye di ar cu lat jel lem zi.

„Ami a nép dal kincs bõl köz is mert – mond ta
be ve ze tõ jé ben a lel ki pász tor –, az töb bé-ke -
vés bé er dé lyi vo nat ko zá sú, a Ré szek da lai,
tán cai, Szatmár me gye ki vé te lé vel, szin te is -
me ret le nek. Ezért tar tot tuk fon tos nak azt,
hogy ide ha za is, de fõ leg Ma gyar or szá gon en -
nek a ke vés bé is mert bi ha ri nép raj zi ré gi ó nak
az ér té ke it, dal la ma it, szo ká sa it fel ele ve nít sük,
be mu tas suk. Ezért jött lét re a Tárkányi Ser -
ken tõk, és ezen fá ra do zik a Várasfenesi
Györffy Ist ván Táj- és Nép is me re ti Ott hon.
Csa pa tunk nak vá laszt hat tuk vol na akár a Bar -
ka ne vet is, hi szen Bar ka Bunta Fe renc volt

az, aki le gény ko rá ban Bar tók Bé lá nak éne kelt
a kocs má ban. Gyak ran fel idéz te: »Jött egy
han gász a kocs má ba, és azt kér te tõ lem, hogy
egy si ra tót éne kel jek. Ak kor ép pen ar ra nem
volt ked vem. Jött vol na ak kor, ami kor lett si -
rat ni va ló, ak kor tud tam vol na si ra tót éne kel ni
neki«… A ser ken tés Várasfenesen volt szo kás,
új év kor ser ken tet ték a pa pot, a csa lád ta go kat,
de ez a szo kás saj nos már ki ko pott. A ser ken -
tés éb resz tést je lent, ezért vá lasz tot tuk ezt a
ne vet.”

A reg ru ta nó ták ból el hang zott dal cso kor egy
ré sze szin tén Jagamas Já nos gyûj té sé bõl szár -
ma zik. Györffy Ist ván 1911-ben ku ta tott Tár -
kány ban. Több száz fo tog rá fi át ké szí tett, több
ezer tár gyat gyûj tött be, a nõi és fér fi vi se let
leg szebb je i vel, a né pi hasz ná la ti tár gyak, be -
ren de zé sek ezer nyi da rab já val gaz da gí tot ta a
Nép raj zi Mú ze u mot. En nek a gyûj te mény nek
a tö re dé ke nem ré gi ben, a Györffy-évforduló
al kal má val ke rült a nyil vá nos ság elé Bu da pes -
ten, s a pes ti kós to ló ból most ju tott íze lí tõ
Nagy  vá rad ra is. Egy kó rus ta gon mu tat ták be a
fér fi vi se le tet, majd két le ány zón a ré geb bi és
újabb nõi ru há kat. Trézsi né ni, aki ma ga is
varr a lá nyok nak ru hát, el árul ta, hogy az egyik
öl tö zék több mint száz éves, még a nagy any ja
édes any jáé volt. El ma gya ráz ta, hogy a vi se le -
tet, amit pár év ti ze de már csak kon fir má ci ó -
kor öl te nek elõ ször ma guk ra a lá nyok, „fadras
ing, lábré, rán cos kö tõ, rakalya, pen dely” al -
kot ja. Sza kács tisz te le tes si e tett kö zöl ni: azon
fá ra doz nak, hogy Tárkányban lét re hoz za nak
egy ki sebb nép mû vé sze ti mú ze u mot, mi több,
már el in dult az a pro jekt, amel  lyel a Szent end -
rei Nép raj zi Mú ze um ba, a skan  zen be „köl töz -
tet nek” egy ere de ti körös tár kányi há zat csûr -
rel, be ren de zé sek kel együtt.

A pub li kum jól szó ra ko zott a Györffy-
gyûjtemény fo tog rá fi á i nak ve tí té se kor, hi szen
a több mint száz esz ten dõs fény ké pe ken so -
kan fel is mer ték a fel me nõ ik, dédszüleik,
ükszüleik alak ját. Még na gyobb élénk ség ke re -
ke dett, ami kor Sza kács Zol tán a fa lu ban év -
szá zad ok óta di va to zó ra gad vány- és csúf ne -
vek ha tal mas tár há zá ból vá lo ga tott. Az ál ta la
és elõ de, Szat má ri Elem ér ál tal egy há zi anya -
köny vek bõl, adó ös  sze írás ok ból, egyéb ré gi
do ku men tu mok ból és nem utol só sor ban az
élõ be széd bõl ös  sze gyûj tött több száz ne vet tar -
tal ma zó lajst rom rend sze re zé se az elõ adó ér -
de me. El mon dá sa sze rint a prak ti kum szül te
ezt a pót név adá si ha gyo mányt, hi szen Tár -
kány – akár a kör nyék min den ma gyar lak ta
te le pü lé se – több né pes nem zet ség szü lõ fa lu ja,
ahol az An ta lok nak, a Szat má ri ak nak, a

|hagyomány
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Miklóknak több mint har minc águk van, s a
hely ze tet to vább bo nyo lít ja, hogy akár öt-hat
ilyen ne vû fa mí li á ban is a gye rek ugyan ar ra a
ke reszt név re hall gat.

„Jó ma gam ak kor szem be sül tem elõ ször ez -
zel a ha gyo mán  nyal – me sél te a tisz te le tes –,
ami kor 2002-ben Tárkányba ke rül tünk. Egy
An tal Pé ter ne vû idõ sebb em bert ke res tünk,
nem is mer tem még a ra gad vány ne ve ket.
Meg kér dez tem az ut cán va la kit: nem tud ja,
hol la kik An tal Pé ter? Kicsida? – kér dez ték ér -
tet le nül. Va kar tam a fe je met, hogy kör be kel -
le ne ír ni, le kel le ne fes te ni azt az em bert, hogy
néz ki, hogy rá jöj je nek, kit ke re sek. Nagy ne -
he zen vé gül ki ta lál tuk, ki rõl van szó. Most már
én is ab ban a hely zet ben va gyok, hogy ha
meg kér dez nek, mond juk, hol la kik Szat má ri
Fe renc – itt a kó ru sunk ban is van leg alább há -
rom be lõ lük –, én is vis  sza kér dez ném, hogy
kicsida?”

A nem zet ség ne vek jó ré sze több száz esz -
ten de je él a fa lu ban, a fo lya ma tos ság be szé des
bi zo nyí té ka ként. A ra gad vány ne vek újabb ke -
le tû ek, lajst ro muk nyel vi cse me ge ként sem
utol só. A csúf ne vek még újab bak, ta lán azért
is volt szük ség rá juk, mert a ra gad vány név vel
el lá tott csa lád név azo nos sá ga sem volt már rit -
ka, kel lett a to váb bi meg kü lön böz te tés. Így az
is elõ for dul, hogy egy-egy falusfelük pon tos
azo no sí tá sa vé gett a csa lád név elé akár két-
há rom „elõ ne vet” is oda ra gasz ta nak. Az ef fé -
le név adás a leg utób bi idõk ben is dí vott. Er re
jó bi zo nyí ték, hogy még az ántivilágban a
hely be li kol lek tív gaz da ság két, egy más sal
örök ké vi tat ko zó, ve sze ke dõ bri gá do sá nak
egyi két – mi vel ak ko ri ban zaj lott Ame ri ká ban
az el nök vá lasz tás – a né pi hu mor Nixonnak, a
má si kát Johnsonnak ne vez te el. Az utób bi
atya fi csúf ne ve nem ko pott le ró la a mai na -
pig. „Ha most kö rül né zek itt a te rem ben –
mu ta tott kör be a lel kész –, fel so rol hat nám,
hogy kik va gyunk itt Finyiek, Piszkájok, Ma ri -
sok, Birik, Birták, Bugyiék, Tájnáék. Ke reszt -
ne vek bõl ki ala kult ra gad vány ne ve ink: Gyu ri,
Ban di, Jan kó, Sárikó, Samuka, Mártinkó,
Petyó, Gáboristók, Gyulalaci, Bedejuló Mari s -
an tal. Kül sõ tu laj don sá gok meg örö kí tõi:
Cson tos, Gön dör, Tök mag, Csipiszló – mind -
ket tõ ala csony ter me tû volt –, a Lanyta, aki
hó ri hor gas, Rosuj, aki vö rös ha jú le he tett. Ez
utób bi ro mán nyelv bõl át vett sza vunk, akár az
or rát bi zo nyá ra fenn hor dó Szusz ne ve vagy a
Cselebuné, aki ro mán is me rõ se i tõl a »toate
cele bune« jó kí ván ság gal bú csú zott el. Bel sõ,
lel ki tu laj don sá gok alap ján szü le tett a Csen -
des, a Kumuly (Ko moly), a ke vés bé hí zel gõ

Tyütyü, aki nek hibádzott egy ke re ke. To váb bi
utá na já rást igé nyel ne, hogy ki de rít sük a
Csirbujok, a Dádók ere de tét. Dádó Ko vács Ju -
li an na Piszkoj An tal And rás hoz ment fe le sé -
gül, ná luk volt el szál lá sol va, ott kap ta a kosz -
tot Györffy Ist ván. A Dádó mint ra gad vány név
az An ta lok ra ma radt. Dádó Jul csa test vé re
volt Ko vács Já nos, õrá fi gyelt fel Györffy Ist -
ván, pénz zel tá mo gat ta a ta nít ta tá sát. Nagy -
sza lon tán ta nult, a vá ros há zán dol go zott, Ti -
sza Ist ván nak volt a há zi ta ní tó ja, ké sõbb Deb -
re cen ben szer zett jo gász dip lo mát. A ré gi
fény ké pek hát lap já ra kéz írás sal meg an  nyi csa -
lád tör té ne ti adat ke rült. Ezért is ér té ke sek
Györffy ha za ta lált év szá za dos fo tog rá fi ái.”

Mû sor zá ró ként a Ser ken tõk s a hoz zá juk
csat la ko zó el szár ma zot tak is mét kö zös dal ra
fa kad tak. Még hoz zá az ugyan csak Bar tók
gyûj töt te „Le fe lé fo lyik a Ti sza, / nem fo lyik
az töb bet vis  sza” kez de tû vi dám nó tá ra. Majd
egy ro mán im pé ri um alatt szü le tett nó ta kö -
vet ke zett: „Konstancai ki kö tõ ben áll egy ha di -
ha jó, / Kö ze pé be, a négy sar ká ba nem ze ti lo -
bo gó, / Fúj ja a szél, fúj ja, ha za fe lé fúj ja, / A
nagytárkányi bús reg ru ták jön nek sza bad ság -
ra. // Mi kor kezd tem le sze rel ni, fegy ver volt
az el sõ, / Hullt a kön  nye a paj tás nak, mint a
zá por esõ. / Ne sírj paj tás, ne sírj, ki te lik az
idõ, / Ne kem is volt, de már el telt a há rom
esz ten dõ.”

A szí ves lá tás csa lá di as han gu la tát fo koz ta,
hogy min den ki nek ju tott a Tájna fa mí lia as  szo -
nyai ál tal sü tött al más bé les bõl, s aki meg -
szom ja zott, a Vura Vinotéka bo ra it kós tol gat -
hat ta. Ser ken tõ ék egy ak ku rá tu san fa ra gott
hor dó al já val há lál ták meg a Várasfenesi Táj-
és Nép is me re ti Ott hont is lét re ho zó, a bu da -
pes ti be mu tat ko zá su kat is meg szer ve zõ há zi -
gaz da, a várasfenesi szü le té sû Vura Fe renc fá -
ra do zá sát.

| Szilágyi Aladár

A pap meg

a riporter. Szakács

zoltán (jobbra),

a Serkentõk

mindentudó

mindenese
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Pöszi díszít
az ünnepre

Kel le mes hús vé ti ün ne pe ket kí vá nok min den ki nek!
Re mé lem, ti is fel dí szí tet té tek a ta va szi asz talt vi rá -

gok kal, szí nek kel, to já sok kal. Lám, már ne kem is ta -
va szi han gu la tom van, anyu kám mal már na pok kal ez -
elõtt fel dí szí tet tük a la kást vi rá gok kal, to jás fá val. Öt -
let ként nek tek is hoz tam va la mit: egy ta va szi aj tó dísz
el ké szí té sé nek le írá sát. Így a ti la ká so tok is ta va szi
han gu lat ban fog pom páz ni, és a lo cso lók nak is tet sze -
ni fog.

BARKÁCSoLJuNK!

Tavaszi ajtódísz
Ha sok lo cso lót vár tok vagy egy sze rû en

csak sze ret né tek a be já ra ti aj tót ün nep lõ be öl -
töz tet ni, ak kor ké szít se tek hús vé ti aj tó díszt. Ez
a de ko rá ció na gyon egy sze rû, ak kor is köny -
 nyen el ké szít he ti tek, ha a kéz ügyes sé ge tek
hagy né mi kí ván ni va lót ma ga után. Rá adá sul
a hoz zá va lók kön  nyen be sze rez he tõk.

A hús vé ti aj tó dísz el ké szí té sé hez az aláb bi -
ak ra lesz szük ség: 2 mé ter hús vé ti sza lag, ko -
szo rú alap, ra gasz tó pisz toly, ki dí szí tett to já sok,
gom bos tû. A fo tón lát ha tó kék, zöld és sár ga

ös  sze ál lí tá son kí vül ter mé sze te sen más szí ne -
ket, akár tel je sen el té rõ ár nya la to kat is le het
hasz nál ni, hi szen a hús vét és a ta vasz is a szí -
nek gaz dag sá gát jut tat ja eszünk be.

A ra gasz tó pisz toly se gít sé gé vel rög zít sé tek
a to já so kat a ko szo rú alap ra. A sza la got te ker -
jé tek rá a ko szo rú ra, és rög zít sé tek a két vé gét
gom bos tû vel. Vé gül rög zít sé tek a díszt az aj tó -
ra, hogy a szom szé dok is meg cso dál has sák.
Jó mun kát!
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Ivanov Kit ti: A hús vé tot azért sze re tem,
mert ilyen kor a to já so kat bár mi lyen szí nû re
ki le het fes te ni. Egy szer na gyon ré gen, ami -
kor a ke reszt anyu kám a dédmamámnál
volt és én is ott vol tam, kö zö sen fes tet tünk
to já so kat, még hoz zá pöt  työ set, víz fes ték -
kel. De nem csak mi csi ná lunk to já so kat
hús vét kor, ha nem a hús vé ti nyu szi is, õ is
szé pen tud fes te ni.

Þig Sán dor: Hús vét kor a nyu -
szi hoz za a to já so kat, mert ne ki
gyors a lá ba, na gyon ügye sen
tud fut ni, és így min den gye -
rek nek idõ ben el tud ja vin ni
a hús vé ti to já so kat. A nyu -
szi egyéb ként a tyú kok tól
kap ja meg a to já so kat, ami -
ket az tán min den fé le szí nû -
re be le het fes te ni. Hús vét -
kor szok tam jár ni lo csol ni a lá -

nyok hoz, van há rom ba rát nõm az ovi ban,
õket biz to san meg lo cso lom majd.
Lucaci Esz ter: Én úgy ké szü lök a hús vét ra,
hogy anyu kám mal együtt ki tes  szük a

csokitojásokat az asz tal ra, meg
ké szí tünk pálcikanyuszikat és

azo kat is ki tes  szük, hogy lás -
sák a lo cso lók. Így vár juk a
lo cso ló kat, akik il la tos
par füm mel jön nek, de
nagy ta tám pél dá ul egy -
szer még egy sellõbarbit
is ho zott ne kem hús vét -
kor. Re mé lem, hogy idén

is ka pok majd va la mi aján -
dé kot.

Bor dás Lõ -
rincz: Én azért sze re tem a
hús vé tot, mert a nyu szi
szép to já so kat hoz. A
nyu szi a ba rát ja a tyúk -
nak, ezért a tyúk oda -
ad ja a nyu szi nak a
to já so kat, aki szé -
pen ki fes ti azo kat, és
az tán gyor san el fut
ve lük, hogy el rejt se a

gye re kek szo bá já ban.
| Ba lázs Ani ta

gyereksarok|

Húsvéti gyerekszáj
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K. LáSZLó SZILVIA

A legkisebb nyúlgyerek
Húsvét elõtt izgatottan készülõdnek nyusziék,egész kosár tojás várja, hogy színesre befessék.Anyanyuszi, apanyuszi és a nyuszigyerekek
festegetnek, készülnek itt zöld tojások, veresek.A legkisebb nyuszigyerek ügyetlen még,, nem vitás,eltöri a tojásokat, zöld lesz tõle a lakás.
Mégsem szidják a többiek, így kezdte ezt mindenki,bizony nehéz mesterség ez, meg kell szépen tanulni.Hogy a tojás céklalében fõzve mindjárt piros lesz,hagyma héja szép sárgára, spenótlevél zöldre fest.Tanítgatják tojást fogni, hogy a héja ne törjön,munka után kezet mosni, rendet rakni a földön.Így lesz ügyes egykettõre a legkisebb nyúlgyerek,Büszke, hogy már õ is segít, csakúgy, mint a többiek.

A gyerekeknek mindenrõl van véleményük,
mindenhez szívesen hozzászólnak.
Természetesen a húsvéti ünnepkörrõl is
van mondanivalójuk. Alább a nagyszalontai
Kisherceg Óvoda néhány gyerkõcétõl hallott
történeteket, véleményeket adjuk közre.



|sport

Ar ról, hogy az él sport pad lón van, az utób -
bi évek ben nem zet kö zi szin ten el ért gyen ge,
he lyen ként si ral mas ered mé nyek árul kod nak, s
úgy tû nik, az or szág ve ze tõi min dent meg tesz -
nek azért, hogy az át lag em be rek ked vét is el -
ve gyék a spor to lás tól, az egész ség meg õr zé sé -
ért foly ta tott rend sze res test edzés tõl. Az év ele -
jén el fo ga dott egyik mi nisz te ri ren de let meg tilt -
ja a Ro mán If jú sá gi és Sport mi nisz té ri um égi -
sze alatt mû kö dõ sport szer ve ze tek nek, hogy a
tár ca ál tal meg ítélt tá mo ga tás ból dí ja zá sok ra
költ se nek. Az át lag em ber nyel vé re le for dít va
ez azt je len ti, hogy pél dá ul a me gyei sport- és
if jú sá gi igaz ga tó sá gok a jö võ ben nem fi nan szí -
roz hat ják a tö meg sport ren dez vé nye ken ki osz -
tan dó ku pák, ér mek, ok le ve lek, me zek vagy
édes ség cso ma gok meg vé tel ét, te hát a ha son ló
ver se nye ken részt ve võk már az em lí tett szim -
bo li kus tár gyak kal sem „gaz da god hat nak” egy-
egy si ke re sen meg ví vott küz de lem után.

Mo ti vá ció nél kül

„Kép te len ség, hogy már ezt a mi ni má lis
mo ti vá ló le he tõ sé get is el ve szik tõ lünk, amely
ré vén még el-el tud tunk csal ni gye re ke ket és
fi a ta lo kat az ál ta lunk szer ve zett tö meg sport -
ren dez vé nyek re. Az utób bi évek ben már
amúgy is lét szám csök ke nés volt ta pasz tal ha tó
a fu tó-, úszó- vagy a bi cik li ver se nye ken, il let ve
a fi a ta lok kö ré ben igen nép sze rû ut cai ko sár -
lab da tor ná kon, az új ren de let kö vet kez té ben
még in kább el megy majd a ked vük at tól, hogy
sport ve tél ke dõ kön ve gye nek részt” – je len tet -
te ki Sorin Buhaº, a Bi har Me gyei Sport- és If -
jú sá gi Igaz ga tó ság ve ze tõ je.

Ve szély ben a di ák ver se nyek

A leg na gyobb ve szély a gyer mek- és di ák -
ver se nye ket fe nye ge ti, ahol ed dig a már em lí -
tett jel ké pes aján dék tár gyak je len tet tek ösz -
tön zést a részt ve võk nek. A me gyei tö meg -
sport ért fe le lõs egye sü let több éve szer vez ta -
va szi és õszi fu tó ver senyt Ré ven, a nagy sza -
lon tai Citius Altius Fortius At lé ti kai Egye sü let
pe dig a Ki hí vás Nap ja (Challenge Day) és az
is ko lai di ák olim pia ré vén moz gat meg több
száz fi a talt, ese ten ként pe dig több ezer haj dú -
vá ro si pol gárt. Szin tén hát tér be szo rul hat nak
a fal vak ban sor ra ke rü lõ, ki sebb kö zös sé ge ket
meg moz ga tó ver se nyek, mi vel az új ren de let
ér tel mé ben a ha son ló ren dez vé nye ket sem tá -
mo gat hat ja majd a sport igaz ga tó ság.

Kis pénz, kis re mé nyek, kis ka pu

Azért, mint min den ha tá ro zat ban vagy jog -
sza bály ban, az elõbb em lí tett ben is ma radt kis -
ka pu, nem is le het ne ez más ként Ro má ni á -
ban. S hogy mi ez? A me gyei sport igaz ga tó sá -
gok ál tal egye dül, part ne rek nél kül meg szer ve -
zett ese mé nye ken to vább ra is le het majd dí jaz -
ni. Va gyis az ed di gi ek kel el len tét ben, ami kor
is a kü lön bö zõ me gyei sport szer ve ze tek csak
hoz zá já ru lást kér tek az igaz ga tó ság tól az ál ta -
luk szer ve zett sport ese mé nyek hez, idén min -

Így tudnak örülni

a gyermekek

egy-egy serlegnek,

oklevélnek. idén

már nem biztos,

hogy ennyi is jut

majd nekik
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Bár világszerte a legjobb „nagykövetként”
tartják számon, Romániában
mostohagyermekként kezelik a sportot,
legalábbis az 1989 utáni kormányok
egyike sem tekintette kiemelt
fontosságúnak. S ha már az élsport
padlóra került, jelenleg a tömegsport
elnyomása halad igencsak gyors ütemben.

Támogatás helyett 
elnyomják a tömegsportot
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den sport ren dez vényt az igaz ga tó ság nak kel le -
ne le bo nyo lí ta nia. Er re per sze vaj mi ke vés az
esély, mi vel évek óta csu pán két sport fel ügye -
lõ, Kóródi Jó zsef és Mirela Casetti dol go zik a
hi va tal ban, s ne héz el kép zel ni, õk ket ten ho -
gyan tud ná nak min den meg mé ret te tést meg -
szer vez ni és vég hez vin ni.

A bü dzsé vel nincs gond

A Bi har Me gyei Sport- és If jú sá gi Igaz ga tó -
ság idei költ ség ve té se meg ha lad ja a 100 000
lejt. Ez nem is mond ha tó ke vés nek a je len le gi
hely zet ben, ha pél dá ul azt te kint jük, hogy a
szin tén mi nisz té ri u mi tá mo ga tás sal fenn tar tott
Nagy vá ra di Criºul Sport klub a ta va lyi bü dzsé -
jé nek nem egé szen a fe lé bõl gaz dál kod hat
majd idén. A már em lí tett ke ret ös  szeg bõl 104

sport ese ményt tud majd meg szer vez ni a sport -
igaz ga tó ság. Ezek kö zül 30-nak nem zet kö zi,
17-nek or szá gos, 17-nek me gye kö zi, 32-nek
me gyén be lü li, hét nek pe dig he lyi jel le ge lesz.
Idén is meg ren de zik a Fé lix Ku pa Sakk tor nát,
a Her ku les Ku pa testépítõversenyt, a Nagy vá -
rad Gong ja Ököl ví vó Gá lát vagy a City Run -
ning Day el ne ve zé sû váradi fu tó ver senyt.

Ezek mel lett per sze sok más meg mé ret te tés
is vár majd a bi ha ri sport ked ve lõk re, ám úgy
tû nik, az iga zi tö meg sport ren dez vé nyek hát -
tér be szo rul nak. Ha mind eh hez hoz zá ad juk az
is ko lai test ne ve lés he ti egy órá ra csök ken té sét
(a má so dik tor na óra fa kul ta tív), ért he tõ, mi ért
emel ke dett ug rás sze rû en az el hí zott ro má ni ai
fi a ta lok szá ma. Egész sé ges né pes ség he lyett
túl sú lyos és kü lön bö zõ prob lé mák kal küz dõ
gyer me ke ket ne ve lünk. Ez per sze csöp pet
sem meg le põ, ugyan is a ro mán po li ti ku sok
már több ször is be bi zo nyí tot ták, hogy a „jobb
egy te li kór ház, mint egy te li sport pá lya” elv
sze rint irá nyít ják az or szá got.

| Hajdu At ti la

A váradi

úszóversenyek

eddig mindig telt

házat vonzottak,

pedig a díjazás

jelképes volt

A futóversenyeken

a legfiatalabb

résztvevõk

a legelszántabbak

Háttérbe szorulhat

az iskolai sport
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Ba logh Ani ta 23 éves, má sod éves egye te mi
hall ga tó a Nagy vá ra di Egye tem balneo-fizio-
kinetoterápia mes ter kép zés sza kon. Ér dek lõ -
dé si kö ré be tar to zik min den, ami az egész ség -
üg  gyel kap cso la tos, és az uta zás. Gutman No -
é mi is 23 éves, a váradi ál la mi egye tem ötöd -
éves or vos tan hall ga tó ja. Az or vos tu do má nyon
kí vül ér dek li a kor társ iro da lom, az uta zás,
más kul tú rák fel fe de zé se.

– Ho gyan si ke rült ki utaz no tok Ame ri ká ba?
– Az egye te men, il let ve hir de té sek bõl és in -

ter netes is mer te té sek bõl ér te sül tünk a Work
and Travel (mun ka és uta zás) USA prog ra -
mok ról. 2012 de cem be ré ben ta lál koz tunk
elõ ször a Student Travel (di ák uta zás) ügy nök -
ség egyik al kal ma zott já val, a kér dé se ink re tõ le
vá la szo kat kap tunk, majd 2013. ja nu ár kö ze -
pén irat koz tunk be a prog ram ba. Az egyet len
ki kö tés az volt, hogy nap pa li ta go za tos egye -
te mi hall ga tó ve het részt ben ne. Ja nu ár vé gén

az ügy nök ség adat bá zi sán ke resz tül már al kal -
maz tak is min ket a ke le ti par ti Maine ál lam ban
egy rafting (vad ví zi eve zés) üdü lõ köz pont ban.
A költ sé gek re – a prog ram ára 950 dol lár, a
re pü lõ jegy oda-vis  sza 900 dol lár, a ví zum in ter -
jú dí ja 160 dol lár, Sevis (diákcsere)-díj kb. 35
dol lár, egyéb ki adá sok, zseb pénz – Work and
Travel bank köl csönt vet tünk fel. Áp ri lis 26-án
meg kap tuk a J-1 tí pu sú ví zu mot 4 hó nap ra,
va la mint 3 hó na pos mun ka vál la lá si en ge délyt
az Egye sült Ál la mok te rü le tén. Az ame ri kai
mun kál ta tó val az al kal ma zá sunk pil la na tá tól
egé szen az in du lá sun kig tar tot tuk a kap cso la -
tot interneten.

– Mi volt az uta zá so tok el sõd le ges cél ja?
– El sõ sor ban az ame ri kai kul tú ra meg is me -

ré se, új kap cso la tok lé te sí té se, más nem ze ti sé -
gû em be rek meg is me ré se, él mény szer zés és
nyelv ta nu lás.

– Mi vel fog lal koz ta tok kint?
– Maine ál lam ban 8 he tet dol goz tunk ét ter -

mi ki se gí tõ ként, de az tán mun ka he lyet vál tot -

gutman Noémi

és Balogh Anita.

Hajóút a Hudson

folyón, háttérben

a New york-i

Szabadság-szobor

A „lehetõségek hazájának” is nevezett
Amerikai egyesült Államok a világ egyik
legnagyobb vonzerejû országa. Két
nagyszalontai ifjú hölgy, guTMAN NoéMi
és BAlogH ANiTA tavaly több hónapot
töltött ott, s igyekezett megismerni az uSA
kultúráját, felfedezni páratlan természeti
és ember alkotta szépségeit. élményeiket
olvasóinkkal is megosztották.
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Amerikában jártak
a szalontai lányok

A Sza bad ság To rony nak is ne ve zett új Vi lág ke res ke del -

mi Köz pont (one World Tra de Cen ter)
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tunk és New Jer sey ál lam ba ke rül tünk, a Long
Beach Island ne ve ze tû szi get re, az At lan ti-óce -
án men tén, egy szuvenírboltba. Azért vál tot -
tunk, mert nem tud tunk ele get túl óráz ni ah -
hoz, hogy fe dez zük min den költ sé gün ket. Au -
gusz tus 19-én el hagy tuk Maine ál la mot, és két
na pon ke resz tül csak mi ket ten au tó bus  szal,
négy sze ri át szál lás sal, Bos to non és New Yor -
kon ke resz tül New Jer sey be men tünk. Bos -
ton ban kel lett éj sza káz nunk, csak más nap dél -
ben tud tunk to vább utaz ni. Egy nap le for gá sa
alatt Bos ton, New York és az At lan ti-óce án –
úgy érez tük, mint ha ál mod tuk vol na az egé -
szet. Más nap már mun ká ba is áll tunk, ba rát sá -
gos kör nye zet és mun ka tár sak fo gad tak min -
ket. Az el sõ ebéd szü ne tün ket az óce án par ton
töl töt tük, ahol úgy érez tük ma gun kat, mint ha
egy ké pes la pon sze re pel nénk. Hat hé tig lak -
tunk és dol goz tunk a szi ge ten, az óce án part tól
3 perc re, és szo mo rú an hagy tuk el szep tem -
ber 30-án.

– Mi lyen vá ro sok ba lá to gat ta tok el?
– Vol tunk Atlantic City ben és Chi ca gó ban,

va la mint tíz ál la mon ke resz tül utaz tunk: Maine,
Massachusetts, Con nec ti cut, New Hampshire,
New York, New Jer sey, Penn syl vania, Ohio,
Indiana és Il li no is. New York ban sé tál tunk a
Central Park ban, a Ro cke fel ler Cen ter te te jén
meg te kin tet tük Man hat tan ki vi lá gí tott fel hõ -
kar co ló it, ami fe lejt he tet len volt, ha jó káz tunk
a hí res Sza bad ság-szo bor hoz, sé tál tunk a Wall
Stree ten, a Broadwayn, meg ta pasz tal tuk a
met ró zást, volt sze ren csénk meg lá to gat ni az új
Vi lág ke res ke del mi Köz pon tot (One World
Tra de Cen ter), az Em pi re State Bu il din get, a

Chicago fölött 412 m magasban az üvegpadlójú erkélyen
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Chi ca go lát ké pe

a Willis (a ko ráb bi

Sears) Tower ab la -

ká ból 412 m

magas ban

elsõ nap az Atlanti-

óceánnál,

long Beach island,

New Jersey

Ø



Flat Iron és a Chrys ler fel hõ kar co lót, meg cso -
dál tuk a Ti mes Square ha tal mas rek lám táb lá it
és az iszo nya tos nagy tö me get. A Chi ca gó ban
el töl tött idõ alatt meg lá to gat tunk min den ne -
ve ze tes sé get, a Willis Towert, mely nek 103.
eme le tén egy üveg er ké lyen ül tünk, a Cloud
Gate (Fel hõ ka pu) szob rot (né pi es ne vén Pa -
szuly), a Michigan-tavat, és a Navy Pier szó ra -
ko zónegyed óri ás ke reké bõl cso dá la tos lát -
vány ban volt ré szünk. Atlantic City egye di él -
ményt nyúj tott, sé tál tunk a hí res fa bo rí tá sú sé -
tá nyon, a Boardwalkon, mely nek egyik ol da -
lán ka szi nók so ra koz nak, a má si kon pe dig az
óce án szép sé ges part ja te rül el. Bos ton ban
volt sze ren csénk a bel vá rost meg te kin te ni, a
fel hõ kar co ló kat és az em be rek so ka sá gát.

– Mi jel lem zi az ot ta ni em be re ket?
– Az ame ri ka i ak men ta li tá sa tel je sen kü lön -

bö zik az eu ró pai em be re ké tõl. Sok kal nyi tot -
tab bak és ha ma rabb ba rát koz nak, rop pant se -
gí tõ ké szek, a stresszmentesebb élet vi te lük mi -
att mo soly gó sab bak, és vi dá mabb min den na -
po kat él nek.

– Hogy íz let tek az éte lek, ita lok, mi lyen
szó ra ko zá si le he tõ sé ge ket is mer te tek meg?

– A bõ élel mi szer-vá lasz ték ból volt, ami íz -
lett ne künk, és olyan is, ami ke vés bé. Sok a
gyors étel, de bár mi lyen nem zet kony há já ra
jel lem zõ étel meg ta lál ha tó, fõ leg na gyobb vá -
ro sok ban. Az édes sé gek nagy nép sze rû ség nek
ör ven de nek az Ál la mok ban, fõ képp a kü lön fé -
le íze sí té sû cu kor kák (Jelly Belly, Bulk Candy),
va la mint a fánk, a muffin és a pa la csin ta. Elõ -
sze re tet tel fo gyasz ta nak reg ge li re mo gyo ró va -
jas-ba ná nos szend vi cset, müz lit vagy sült ba -
cont to jás rán tot tá val, és sze re tik a krém saj tos
bagelt meg a brownie-t is. Ér de kes volt lát ni,
hogy le het há mo zott, cso ma golt fõtt to jást is

vá sá rol ni. Szó ra ko zá si le he tõ ség van bõ ven,
min den ki ked vé re. New York ban pél dá ul
egyik es te ket ten sé tál tunk a Ti mes Square-
en, és egy is me ret len nõ ked ve sen fel aján lott
két in gyen je gyet egy blueskoncertre egy elit
bluesklubba és ét te rem be. Per sze szí ve sen el -
fo gad tuk, és fan tasz ti kus él mén  nyel gaz da god -
tunk. Chi ca gó ban az Y Bar ne vû szó ra ko zó -
hely re lá to gat tunk el, ahol hos  szú sort áll tunk,
amíg been ged tek.

– Ha le he tõ sé ge tek adód na rá, is mét el -
utaz ná tok?

– Ter mé sze te sen, sze ret nénk még töb bet
lát ni, ta pasz tal ni Ame ri ká ból. Min den ki nek
csak aján la ni tud juk ezt a fan tasz ti kus le he tõ -
sé get, fe lejt he tet len él mény ben volt ré szünk,
még ha vol tak ne he zebb na pok is. Meg ta nul -
tunk önál ló ak len ni a nagy vi lág ban, meg ér tet -
tük, men  nyi re fon tos, hogy bár mi lyen kö rül -
mé nyek kö zött fel ta lál juk ma gun kat és bát rak
le gyünk. Egy élet re szó ló lec ké ben volt ré -
szünk a le he tõ leg jobb ér te lem ben.

| Ba lázs Ani ta

|útravaló

A Times Square

Manhattani

panoráma

a Rockefeller

Center tetejérõl 

Faburkolatú sétány

Atlantic Cityben,

a Boardwalk
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És  sze rû meg ne ve zé se a ta vasz nak a ki ke let,
hi szen a mag ból sza po ro dó nö vé nyek, a gyö -
kér bõl, hagy má ból fel tö rõ vi rá gok el sõ haj tá -
sai ek kor kel nek ki, le ve le ik, vi rá ga ik új élet
kez de tét ígé rik. Ki mon dás kor a ki ke let vá lasz -

té ko sabb nak, köl tõ ibb nek tû nik
a ma gas ma gán hang zók vi dám -
sá gá nak kö szön he tõ en. Ám de
e nyelv tör té ne ti el mél ke dést kö -
ves se a cím ben ígért sze mély -
ne vek, más szó val ke reszt ne vek
vagy utó ne vek vi rá gok hoz fû zõ -
dõ is mer te té se.

Ha még em lé kez nek reá, fo -
lyó ira tunk ja nu á ri szá má ban
kar dot rán tot tam a Joy, Jolly,

Suzy, Szindi és ha son ló tár sa ik
el len. Vi szont a be csü let azt kí ván -

ja, hogy a ne hez mé nye zett ne vek
he lyett szeb bet ajánl jak. Tol lat ra gad -

tam, s e ta va szi hó na pok ban a vi lág ba lé põ
le ány kák, fi úcs kák szá má ra több nyi re ki ke le ti
vi rá gok ih let te ke reszt ne ve ket aján lok. Elöl já -
ró ban be is me rem, hogy az el kö vet ke zõk nem
a ma gam ta lál má nyai. Fel ütöt tem Ladó Já -
nos nak az Aka dé mi ai Ki adó nál meg je lent Ma -
gyar utó név könyv cí mû ta nács adó ját, amely
az ez ret jó val meg ha la dó ne vet so rol fel.

Kezd jük a ko rán ki bú vó, il la tos ibo lyá val!
Ezt a ró ma i ak vi o la alak ban em le get ték, amit
Ár pád-ko ri ele ink ugyan így ne vez tek. A Vi o la
nõi név oly kor ma nap ság is elõ for dul, ám de
más ker ti vi rág hoz tár sít va. Fö löt tébb ér de kes,
hogy a kö zép kor ban Melius Ju hász Pé ter fü -
vész könyv ében fel tû nik az „ivolya” alak. Eb bõl
önál ló sí tot ta ma gát az Ibo lya. A szem be öt lõ
sár ga vagy fe hér vi rág el ne ve zé se nagy be tû vel
kezd ve Nár ciszként nõi és Nárcisszusként fér -
fi név vé rangosult. (Itt en ged tes sék meg szá -
mom ra egy rö vid ki té rõ a pszi cho pa to ló gia te -

rü le té re. A lé lek tan nár ciz mus nak te kin ti azt a
már-már be te ges ma ga tar tást, ami kor va la ki
sa ját szép sé gét, eré nyét cso dál ja, és szin te sze -
rel mes ön ma gá ba.)

A ki ke le ti vi rá gok ih let te nõi ne vek hos  szan
so rol ha tók: Gyöngy vi rág, Hó vi rág, Tavaszka
és tár sa ik. A ké sõbb vi rág zó nö vé nyek kö zül
név vé let tek az aláb bi ak: Gyo pár, Roz ma ring,
Borsika, Ró zsa, a la tin ból át vett Ró za, olasz
for má já ban Ro zá lia, ro má no san Ro zi na. A ta -
va szi ker tek dí sze, a tu li pán ázsi ai ere de tû (a
vé gén t be tû nél kül íran dó!) A Tu li pán át vé tel -
ként el fo gad ha tó, akár csak a Vi rág nagy be tû -
vel kez dé se.

A fér fi ak el ke se red het nek, mert a már em -
lí tett Narcisszus mel lett csak a Já cint és a Le -
an der vi rág zott ki szá muk ra.

Bú csú zás ként egy ko ráb bi jó ta ná csom is -
mét lem meg: új szü löt tünk ke resz te lé se elõtt fi -
gyel jünk ar ra, hogy a sze mély név a csa lád név -
vel együtt fe lel jen meg az íz lés nek, jó hang zás -
nak, mert vá lasz tá sunk egy éle ten át tár sa lesz
a böl csõ tõl a ko por só ig.

| Dánielisz End re

Virágok és személynevek
„Tavaszi szél vizet áraszt, virágom,
virágom, / Minden madár társat választ,
virágom, virágom…” – dúdoljuk az olasz
virágénekbõl magyarosított csángó
népdalt. eközben aligha gondolunk arra,
hogy õseink századokkal ezelõtt a
természet megújulásának az évszakát
kikeletként emlegették.
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84. Kö röm vi rág 
(Calendulaofficinalis)

Egyi ke a leg több fé le kép pen hasz nált fû szer-
és gyógy nö vé nyek nek. Egyéb ne vei: gyû rû vi -
rág, ke nyér bél vi rág. Ro mán ne ve: gãlbenele.

Dél- és Ke let-Eu ró pá ból szár ma zó egy éves
nö vény. A szá raz sá got jól tû ri, a ki sebb fa gyo -
kat el vi se li. Vi rág szir ma it rizs, hal, hús le ves,
krém sajt, jog hurt, vaj, om lett, te jes éte lek,
édes sü te mé nyek fû sze re zé sé re, szí ne zé sé re
hasz nál hat juk, sáf rány színt és eny hén csí põs
ízt ad nak. Koz me ti kai sze rek alap anya ga is.

Vi rá gá nak for rá za ta meg kön  nyí ti az emész -
tést, a fog íny ápo lá sá ra száj víz ként is hasz nál -
ják, ki vo na ta it gyo mor- és nyom bél fe kély ke -
ze lé sé re al kal maz zák. Kül sõ leg vissz ér gyul la -
dás, se bek, bõr el vál to zá sok gyó gyí tá sá ra jó,
fe  hér fo lyás el le ni öb lí tõk al ko tó ré sze. Mi vel
csil  la pít ja a visz ke tést, fer tõt le nít és gyul la dás -
gát ló, al kal mas a ro var csí pé sek és a nap égés
kú rá lá sá ra is. Pol len je al ler gi át okoz hat.

85. Ko re ai ginszeng 
(Panaxginseng)

Az er nyõs vi rág za tú ak rend jé be és az ará lia -
fé lék csa lád já ba tar to zó nem zet ség. Las sú nö -
vé sû éve lõ nö vény. Ro mán ne ve ginseng. A
kí na i ak jensennek, az az em ber gyö kér nek hív -
ják, nem an  nyi ra az em ber re ki fej tett ha tá sai,
mint in kább a gyö kér alak ja mi att.

Az ázsi ai, kí nai vagy ko re ai ginszeng gyö ke -
rét már év ez re dek óta hasz nál ja a kí nai or vos -
lás. Sok szor 6-7 évig is vár ni kell a be gyûj té -
sé re, ami kor is a gyö kér ginszenozidtartalma
el éri a ma xi mu mát. A nö vény el sõd le ges
gyógy ha tá sát im mun erõ sí tõ és antioxidáns tu -
laj don sá gá nak, va la mint azon sa ját sá gá nak
kö szön he ti, hogy ké pes meg vé de ni a szer ve -
ze tet a stressz ká ro sí tó ha tá sa i tól. Se gít sé gé vel
a szer ve zet szá mos be teg ség gel szem ben ké -
pes fel ven ni a har cot. Olyan spe ci á lis im mun -
sej tek (T-sej tek) ter me lõ dé sét ser ken ti, ame -
lyek fel ada ta a szer ve zet be ju tó ár tal mas ví ru -
sok és bak té ri u mok pusz tí tá sa.

Ki me rült ség és túl ter he lés el len ki tû nõ szer,
ha tá sos a hos  szan tar tó be teg sé gek bõl va ló lá -
ba do zás idõ sza ká ban is. Az agy „bol dog ság -
hor mon já nak”, az endorfinnak a ter me lé sét is
fo koz za. A fér fi ak gyó gyí tá sá ban be töl tött sze -
re pe ki emel ke dõ, szel le mi és fi zi kai erõn lét fo -
ko zó ként, afrodiziákumként is is mert.

Gyógynövény-ábécé

A kö vet ke zõ hó nap ban a kö kényt és a kö -
 zön sé ges boj tor jánt mu tat juk be.
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a tá ro zott, erõs, sós íz, ké kes vagy
zöl des gom ba te le pek jel lem zik a
kék saj to kat. Ál ta lá ban te hén tej -
bõl ké szül nek. A fran cia Ro qu e -
fort, az olasz Gor gon zo la, az an -

gol Stilton ere det vé dett, de ide tar to zik a fran -
cia Bleu de Gex és Fourme d’Ambert, a né -
met Cam bozola és Pa la din Bavarian Blu, az ír
Cashel Bleu is. A spa nyo lok hí res kék sajt ja a
Picon, ezt ere de ti leg fü ge- vagy gesz te nye le -
vél be csa var va bar lang ban ér lel ték.

Ehet jük ma gá ban vagy bo rok kí sé rõ je ként,
ke nyér rel, sós keks  szel, di ó val, zel ler rel, kör té -
vel. Szór hat juk sa lá tá ra vagy steakre. Sajt -
szószt is egy sze rû en ké szít he tünk be lõ le, elég
tej szín nel ös  sze me le gí te ni. Ka rak te res íze mi -
att ken cék, már to ga tó sok fi nom alap anya ga.
Ugyan olyan men  nyi sé gû vaj jal ös  sze ke ver ve,
pi rí tós ra ken ve kész a pi káns va cso ra. Krém -
le ve sek meg bo lon dí tá sá hoz is hasz nál hat juk.

Csirkeszárny zöld ség gel
és kéksajtmártással

Hoz zá va lók 4 sze mély re: 12 csirkeszárny,
1 evõ ka nál csí põs pap ri ka krém, 2 evõ ka nál
sü tõ mar ga rin, só, fe hér bors, 1/2 csé sze kék -
sajt, 2 po hár jog hurt, pet re zse lyem, zel ler szár,
8 szem kok tél pa ra di csom, 1 kí gyó ubor ka.

El ké szí tés: A csirkeszárnyakat eny hén be -
sóz zuk, és for ró sü tõ ben olaj nél kül ro po gós ra
süt jük. Tál ra szed jük, még for rón rá tes  szük a
mar ga rint, sót, bor sot, pap ri ka kré met, és ösz -
 sze ke ver jük. A zel lert és a kí gyó ubor kát hosz  szú -
kás da ra bok ra vág juk, a pa ra di csom mal együtt
tál ra ké szít jük. A kék saj tot vil lá val meg tör jük, ös -
 sze ke ver jük a jog hurt tal és az ap ró ra vá gott pet -
re zse lyem mel. A csirkeszárnyakat a sajt már tás -
ba már to gat ha tó zöld sé gek kel tá lal juk.

ínyenceknek|

Gyors kék saj tos tész ta

Hoz zá va lók: szá raz tész ta (pél dá ul penne),
só, olí va olaj, bors, fok hagy más-pet re zsely mes
fû szer ke ve rék, re szelt sajt, kék sajt, pa ra di -
csom, ba zsa li kom.

El ké szí tés: A tész tát sós víz ben, pár csepp
olí va olaj jal rop pa nós ra (al dente) fõz zük. A le -
szûrt tész tá ra szór juk a fû szer ke ve ré ket, a re -
szelt saj tot és a kék saj tot. Ba zsa li kom mal és pa -
ra di csom sze le tek kel dí szít jük. Még fi no mabb,
ha a tész tát kb. 1 perc re be tes  szük a mikróba,
s egy ki csit meg ol vaszt juk raj ta a saj to kat.

Rok for tos már to ga tós

Hoz zá va lók: 10 dkg kék sajt, 20 dkg te -
hén tú ró, 2 dl tej föl, 2 evõ ka nál ma jo néz, fél
fej kis hagy ma, fris sen õrölt bors.

El ké szí tés: A kék saj tot le re szel jük, vagy
ha na gyon pu ha, vil lá val ös  sze tör jük. A te hén -
tú rót szi tán át pas  szí roz zuk. A tú rót ki ke ver jük
a tej föl lel és a ma jo néz zel. Hoz zá ad juk a saj -
tot, a na gyon ap ró koc ká ra vá gott hagy mát.
Fris sen õrölt bors sal fû sze rez zük, só nem kell
hoz zá. A krém be ha sá bok ra vá gott nyers zöld -
sé ge ket, pl. ka ra lá bét és sár ga ré pát már to ga -
tunk, pi rí tóst kí ná lunk mel lé.

Együnk kéksajtot!
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Víz SzIN TES: 13. Tör pe sze rû me se be li
lény. 14. Ze nei hang sor. 15. …-szimfónia –
Bee tho ven V. szim fó ni á ja. 16. Áta dó ün nep -
ség. 18. Morricone olasz ze ne szer zõ sze mély -
ne ve. 20. Von. 21. Test rész. 22. Kas sán szü -
le tett ma gyar író, emig rá ci ó ban halt meg. 24.
Chris … – brit gi tá ros, éne kes. 26. For má ban
van! 27. A New York-i ope ra ház nép sze rû ne -
ve. 28. Mes ter kélt test tar tás. 29. Vrancea me -
gye be tû je le. 30. Rész ben meg gon dolt! 32. A

ne on és a bór vegy je le. 34. Ket tõz ve: Csu kás
Ist ván me se alak ja. 35. Bál na. 36. Vá ros Ang lia
észak ke le ti ré szén. 38. Rá dió lo ká tor. 40. …
Nielsen (1881–1978) – dán szí nész nõ. 43. Ra -
jon gá sig sze ret. 45. Ra kás, cso mó. 46. Si rály -
fé le ma dár. 48. Ka zán rész! 49. A Ti sza mel lék -
fo lyó ja. 50. Zim bab we ré sze! 52. Fül – an go lul.
53. Kö zel re mu ta tó szó. 54. Az ott le võt. 56.
Na gyon öreg. 57. Rag, a -re pár ja. 58. Mo só -
por már ka. 59. Fa nye lû gör be kés. 61. Bim
iker sza va. 62. Ke rü let – röv. 64. Az Olt test vé -
re. 66. Oxi gént igény lõ bak té ri u mok. 68. Len -
dü let. 70. Tit kon fi gyel. 72. Ko vács Ist ván
ököl ví vó be ce ne ve.

FüG Gõ LE GES: 1. Az a má sik. 2. Lá zon -
gó. 3. Ipa ri ta nu ló. 4. Nép ván dor lás ko ri ger -

mán nép. 5. Ket tõs be tû. 6. Te le fon -
társ. 7. Szo mo rú ság. 8. Az alu mí ni um
és a nik kel vegy je le. 9. Olasz té vé csa tor -
na. 10. Tessedik Sá mu el név be tûi. 11.
Sem mi lyen idõ ben. 12. Adás vé tel tár -
gya. 17. In tõ jel (lat.). 19. Hegy csúcs.
23. Át bo csát. 25. Az itt le võ. 28. Ház -
tar tá si gép. 29. Ma got szór. 31. Pusz tí -
tó szél vi har. 33. Fa ap rí tá sá ra va ló szer -
szám. 34. Lab da le adás. 35. Pa tak,
Moh ács tól észak ra öm lik a Du ná ba. 37.
Õszi-té li ter mé sze ti je len ség. 39. Szag -
ta la ní tó – röv. 40. A koppányi … tes ta -
men tu ma – Fe ke te Ist ván re gé nye. 41.
Köz le ke dé si bal eset – név elõ vel. 44. Be -
vo nat. 47. Ki ve tí tett dal szö veg ének lé se
ze nei kí sé ret re (ék. f.) 49. Ros tos ál lo -
má nyú szerv. 51. Ná das-men ti te le pü lés
Ko lozs vár kö ze lé ben. 54. Az ame rí ci um
vegy je le. 55. Pier … Pasolini – olasz
film ren de zõ, író. 58. Mû sze rész kis ipa -
ros. 59. Ma láj tõr. 60. Eu ró pai nem zet.
61. Ma ró ha tá sú ha lo gén elem. 63. A
lá ba i hoz. 65. Pak li ban van! 67. Föld -
mû ve lõ esz köz. 69. Na pos szé lek! 71.
Sü tõ And rás név be tûi.

Ba ra bás Zsu zsa

|üdítõ

A nagy hazafi, politikus, miniszter egyik
gondolatát idézzük a rejtvényben a vízszintes
1. és 42., valamint a függõleges 21. alatt.

Már ci u si rejt vé nyünk (Kor tól függ) he lyes meg fej té se: „A fi -

a  tal szem éleseb ben lát, az idõ sebb mé lyebb re.” Könyv -

 aján dé kot nyert: Mazsuly Erzsébet (Nagyvárad) és Meny -
hárt György (Berettyószéplak).
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Széchenyi István
mondotta

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

ju tal mat sor so lunk ki. Be kül dé si ha tár idõ: április 30. Pos   ta cím:

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

mail: biharmegye@gmail.com.
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kultúra|

A nagy sza lon tai Arany Já nos El mé le ti Lí ce -
um gon do zá sá ban élet re hí vott ese mény el sõ
per ce i ben Mész ár Ju li an na, a haj dú vá ros ma -
gyar is ko lá já nak igaz ga tó nõ je kö szön töt te a
meg je len te ket és idéz te fel, hogy az el is mert
nagy vá ra di kép zõ mû vészt mi lyen kü lön le ges
szá lak kö tik a te le pü lés hez. Édes ap ja, dr. Sár -
közy End re re for má tus lel ki pász tor ként ke rült
a haj dú vá ros ba, Már ta így ott vé gez te ta nul -
má nya it, ott is érett sé gi zett. Tö rök Lász ló pol -
gár mes ter kö szön tõ jé ben ki fej tet te, hogy a ki -
ál lí tás jól pél dáz za azt, hogy amint a föld mé -
lyé rõl ki emelt agyag nak is for má lód nia kell ah -
hoz, hogy kép zõ mû vé sze ti tárg  gyá vál jék és
tar tós le gyen, úgy az em be ri mun ka is csak ak -
kor hoz za meg a gyü möl csét, ha azért ala po -
san meg dol go zunk. Dr. Föl des Bé la, a Par ti um
Ala pít vány el nö ke is üd vö zöl te az egy be gyûl te -
ket, majd dr. Vaj da Sán dor, a mû vész nõ édes -
ap já nak kö ze li ba rát ja idéz te fel a csa lá di gyö -
ke re ket.

A foly ta tás ban Keserü Ka ta lin Szé che nyi -dí -
jas mû vé szet tör té nész ér té kel te a tár lat anya -
gát. „Jakobovits Már ta agyag ból tûz ben ége -
tett mû vé sze te a négy õs elem mel va ló mû kö -
dés bõl áll, ugyan ak kor for mál is, hi szen göm -
bö lyû re ala kít ja az agya got. A kis ke rá mi ák
ön ma guk ban is je len tõ sek, nem hi val ko dók,

Emlékezés
Jakobovits Márta kiállítása Nagyszalontán

csak az ala pos szem lé lés nek mu tat ják meg ér -
té kü ket” – hang zott a mél ta tás. Ujvárossy
Lász ló, a Par tiu mi Ke resz tény Egye tem ta ná ra
is kö szön töt te a mû vész nõt, majd ma ga Jako -
bovits Már ta szólt a meg je len tek hez.

A ré gi osz tály tár sak gyû rû jé ben a kép zõ mû -
vész meg ha tot tan mond ta el, mi lyen nagy
öröm szá má ra vis  sza tér ni, ha za tér ni Nagy sza -
lon tá ra, s em lé kez ni. „Ép pen ezért kap ta a ki -
ál lí tás az Em lé ke zés cí met, mert itt, Szalontán
olyan tett re kész és ten ni aka ró em be rek kel
ta lál koz tam, hogy nem volt kér dé ses, meg kell
csi nál ni ezt a ki ál lí tást.” Mél tat ta az is ko la ve -
ze tõ i nek azt a szán dé kát, hogy fel hív ják a fi -
gyel met a kre a ti vi tás fon tos sá gá ra, hi szen õ is
azt vall ja: a mû vé szet az, ami erõt ad hat az
egy re in kább ra ci o na li tás-ural ta vi lág ban az
em be rek nek.

| Ba lázs Ani ta

Különleges kerámiatárlatnak adott otthont
nemrégiben a nagyszalontai Arany Palota
nagygalériája: Jakobovits Márta Ferenczy
Noémi-díjas keramikus, a Magyar
Mûvészeti Akadémia tagja mutatta be
alkotásait a hajdúvárosban.
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A kép zõ mû vészt kö szön ti a ma gyar is ko la igaz ga tó ja

Porcelántárgyakból

állt össze a nagy -

szalontai tárlat

Jakobovits Márta (bal szélen) méltatói, tisztelõi, régi és új barátai körében



Tenkefürdõ gyógyvizeit már az Árpád-korban ismerték. A Fekete-Körös partján fekvõ településen mára
drasztikusan megfogyatkozott a magyar közösség

A Miklós János belényesi képzõmûvész, tanár gyûjteményébõl származó másik képeslapon a múlt század
legelején, 1902-ben emelt biharfüredi épületek láthatók. Állítólag a görög katolikus egyház tulajdonában voltak


