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elérhetõk legyenek a magyar nyelv mai állapo-
tát leíró új szótárak.

A modern magyar szótárakat a Bod Péter
szótárszerkesztõ nevét viselõ könyvtárbõvítési
pályázaton keresztül fél áron adják az érdeklõ-
dõ iskoláknak. A pályázatba bevont 16 kiad-
vány között van értelmezõ, közmondás- és szi-
nonimaszótár, idegen szavak és régi szavak
szótára, valamint szókincsbõvítõ munkafüzet
is. A Tinta Könyvkiadó szótárai közül többet a
Magyar Tudományos Akadémia Szótári Mun-
kabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tünte-
tett ki. A Bod Péter romániai magyar iskolai
könyvtárbõvítési pályázat részleteit, a címeket
és az árjegyzéket, illetve a pályázati adatlapot
az iskolák a www.tintakiado.hu honlapon ta-
lálhatják meg.

Felmérés mutatta ki, hogy a romániai ma-
gyar iskolai könyvtárak túlnyomó részében
sajnos csak több évtizedes, elavult magyar szó-
tárak találhatók. Ezek nem tükrözik nyelvünk
mai állapotát, alkalmatlanok a nyelvi kompe-
tencia hatékony fejlesztésére és az identitás
õrzésére – fejtette ki budapesti sajtótájékozta-
tóján Kiss Gábor, a Tinta Könyvkiadó fõszer-
kesztõje. Egyúttal bejelentette, hogy kiadója –
amely a magyar egynyelvû szótárak kiadói kö-
zött a legnagyobb – 60 000 lejes pályázati ala-
pot hozott létre, és pályázatot írt ki, hogy a ro-
mániai magyar közoktatásban is széles körben

Szótárak fél áron
az iskolakönyvtáraknak
A budapesti Tinta Könyvkiadó meghirdette
a romániai magyar iskolák számára
a Bod Péter könyvtárbõvítési pályázatot.
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pontjából nem volt ez független intézmény, de
a kicsik barátaikkal lehettek egész nap zavarta-
lanul együtt. Az igazi, közigazgatásilag is önálló
magyar óvoda gondolata csak a magyar iskola
létrejötte után jöhetett szóba.

Az önálló magyar iskola Horváth János Isko-
laközpont néven 2011-ben nyitotta meg kapu-
it, ekkortól I. osztálytól érettségiig saját iskolájá-
ban tanulhatott minden magyar gyermek. Nagy
lépés volt ez a margittai magyar oktatás terén,
de még nem volt teljes az öröm, ugyanis a gyer-
mekeknek az elsõ tanulóéveket a vegyes iskolá-
hoz tartozó óvodában kellett eltölteniük. Az ön-
kormányzat és az RMDSZ lobbijának köszön-
hetõen a 2014/2015-ös tanévtõl a magyar
óvodák hivatalosan a magyar iskolához tartoz-
nak. Ekkortól mondhatjuk, hogy a magyar
gyermekek saját iskolájukban/óvodájukban ta-
nulhatnak az elsõ lépésektõl az érettségiig.

Két óvodai csoport már eddig is külön épü-
letben volt, csak az 1. számú óvodában lévõk-
nek kellett átköltözniük az amúgy is magyar
óvodának emlegetett épületbe (Jean Calvin ut-
ca). Ugyanennek a rendelkezésnek az értelmé-
ben a magyar iskolához csatolták a magyarkéci
magyar óvodát is. A Horváth János Elméleti Lí-

A szülõi, esetenként nagyszülõi házban a
gyerekkel való legelsõ kommunikációk pusztán
annyit közölnek vagy jeleznek, mit szabad és
mit nem szabad. Késõbb, ahogy a gyermek tu-
data erõsödik, azt is megtanítja neki a szülõ,
hogy miért és hogyan. Mindemellett a tanulás
nagyrészt spontán módon jön létre, hiszen a
gyermek lemásolja a környezetében lévõ fel-
nõttek viselkedését. Természetesen mindenre
várja a magyarázatot, s jó esetben meg is kap-
ja. Úgy gondolom, hogy a tudatos, szervezett
tanulás a napköziben és az óvodában kezdõdik,
amikor már képzett szakemberek készítik fel
õket a késõbbi iskolai tanulásra. Ezért nagyon
fontos, hogy milyen óvodába jár a gyermek,
mit lát és tanul ott, és milyen szakemberek ad-
ják meg neki a tudás elsõ szikráját.

A margittai magyar gyermekeknek eddig is
volt lehetõségük arra, hogy az óvodában ma-
gyar tagozatra járjanak, de sokszor az általuk
használt termek, mellékhelyiségek kevésbé vol-
tak felszerelve, mint a többiek. A helyi RMDSZ-
szervezet mindig fontosnak tartotta az óvodai
képzést, és hosszas munkával elérte azt, hogy
külön épületet kapjanak a magyar csoportok,
és jól képzett óvodapedagógusok foglalkozza-
nak velük. Igaz, hogy vezetés, irányítás szem-
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Új a névtábla
a margittai óvodán 

Gyermekeink nevelésére, jellemük
formálására szervezetten, céltudatosan
minden bizonnyal elõször az óvodában
van mód. Margittán ettõl a tanévtõl kezdve
létezik külön magyar óvoda, nemrég
hivatalos névadás is volt.

A tudatos jellemformálás
az óvodában kezdõdik

Puºcaº (Pocsaly) Gréti aligazgató az óvodai oktatásért
felel



ceum vezetõsége úgy döntött, szép és hangza-
tos neveket ad az óvodáknak. Hosszas egyezte-
tés és közvélemény-kutatás után megszületett a
döntés: a margittai óvoda neve Eszterlánc, a
napközié Napsugár, a magyarkéci óvodáé pe-
dig Bóbita lett. A javaslatot a helyi tanács jóvá-
hagyta, így az új magyar tanintézetek már hiva-
talosan is viselhetik a nevüket. A névtáblákat el-
helyezték az épületek falán, és az Eszterlánc
óvodában avatóünnepséget is szerveztek. Itt a
gyerekek mûsorral köszöntötték a meghívott
vendégeket.

A változás átszervezést is kívánt, így a ma-
gyar iskola még egy aligazgatói állást kapott;
ezt Puºcaº (Pocsaly) Gréti óvónõ-tanárnõ
tölti be. A tisztség betöltéséhez minden szüksé-
ges feltételnek eleget tett, felsõfokú végzettsége
van pedagógiából és marketingbõl egyaránt.
Munkaköri kötelessége az óvoda vezetése, irá-
nyítása, de emellett besegít az iskola adminiszt-
ratív teendõinek ellátásába is. A nagyobb hord-
erejû döntéseket természetesen az iskola igaz-
gatójával közösen hozzák meg. Aligazgatói
megbízatása miatt eddigi csoportjával egy he-
lyettesítõ óvónõ foglalkozik.

Jelenleg a magyar óvodának három csoport-
ja van 60 gyerekkel az Eszterláncban, a Faze-
kas utcai épületben, három óvónõvel; három
napközis csoportja 55 gyerekkel, hat óvónõvel
a napköziben, a Jean Calvin utcán; kettõ pedig
Magyarkécen 54 gyerekkel és két óvónõvel.
Igyekeznek a maximumot nyújtani a gyerme-
keknek mind a tanítás, mind az ellátás szem-
pontjából. Új ágynemûhuzatokat, új játékszere-
ket vásároltak, ezek egy részét már fel is szerel-
ték. Idén a napköziben egy új ebédlõt fognak
építeni, és valószínûleg ennek átadásakor szer-
vezik meg a névadó ünnepséget.

Puºcaº (Pocsaly) Gréti, az óvoda vezetõje
1979-ben született Margittán, a család egyetlen
gyermekeként. Szeretett volna kistestvért, de
hiába. Talán ez a gyermekkori vágy is befolyá-
solta abban, hogy az óvónõi hivatást választot-

ta. Keresztanyja pedig, akit példaképének te-
kintett, tanítónõ volt. Szülõvárosában járta ki a
nyolc osztályt, utána a nagyváradi Iosif Vulcan
Tanítóképzõben folytatta tanulmányait magyar
szakon, 1999-ben végzett. A margittai Caritas-
nál dolgozott óvónõként; egy rövid programú,
vegyes korosztályú magyar csoportot tanított,
pátyolgatott. Egy év elteltével ezt a magyar cso-
portot, a helyi tanács lobbijának köszönhetõen,
tanfelügyelõi döntéssel „átvitték” a Jean Calvin
utcába az 1. számú óvoda fennhatósága alá.
Akkor még nem voltak valami virágos körülmé-
nyek, de folyamatosan javítgatták a helyzetet.

Mondhatjuk, hogy Puºcaº Gréti a jelenlegi
magyar óvoda alkalmazottja a kezdetektõl mos-
tanáig. A körülmények a szeme láttára javultak,
ehhez maga is hozzájárult minden tudása sze-
rint. Kellemes emlékei vannak a tanítóképzõ-
rõl, ahol véleménye szerint magas szinten,
nagyszerûen felkészült tanárok oktatják a szak-
mát. A tanítóképzõ után elvégezte a marke-
ting–menedzsment szakot a Vasile Goldiº Egye-
tem margittai kirendeltségén. Aradon diplomá-
zott 2004-ben. Utána elvégezte a tanítóképzõ
folytatásaként a Tanítóképzõ Fõiskolát, annak
is a rajz szakát választotta. Az államvizsgát a ko-
lozsvári Babeº–Bolyai Tudományegyetemen
tette le. Idén készül az I. fokozatú szakvizsgára.
2010-ben ment férjhez, egy fiú, Dávid Ármin
boldog anyukája. Terveikben legalább még egy
gyermek szerepel, mivel az „egyke” állapotot
nem tartja szerencsésnek.

A további terveirõl érdeklõdõ kérdésemre el-
mondta, mindenképpen óvónõ akar maradni,
mert nagyon szereti a hivatását. „Ez a pálya
vonz, mivel a kisebb gyerekekkel könnyebben
tudok közös nevezõre jutni. Szakmai szempont-
ból ez nagyon fontos, mert az alapokat itt tesz-
szük le tudás és viselkedés terén egyaránt.
Ezekre építkezik majd az iskola. Nagyon hiány-
zik a csoportom, és valószínûleg megtalálom a
módját annak, hogy újra foglalkozhassam ve-
lük. Ez többletmunkát fog jelenteni, de valószí-
nûleg vállalni fogom.”

Szõke Ferenc

Az avató-
ünnepségen
felléptek
a legkisebbek is

A Napsugár
napköziben

helyettes óvónõ
foglalkozik

az aligazgatónõ
csoportjával
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ól jött az egyházaknak a huszonöt évvel ez-
elõtti forradalom. Emlékezzünk csak – már
aki korából adódóan emlékezhet –, a kom-
munista évek alatt a tiltások, az antipropa-
ganda hatására mennyire meggyérültek a

templomlátogatók. Az akkori pártállam figyelõ te-
kintete nyomon követte a kisemberek egyházi kötõ-
déseit, a szakmai elõmenetel szempontjából nem
volt sikk az emberfiának istenhittel hivalkodnia.
Népáruló, besúgó papok is voltak bõven, akik hittár-
saikról rendszeresen jelentést írtak. Lélekkufárok
siserehada mézes-mázos álkegyességgel döfte hátba
a naiv hívõket. Nem csoda hát, ha az elerõtlenedett
gyülekezetekben megritkultak a padkoptatók.

Kivételek mindig akadtak, szerencsére a többségre
nem is volt jellemzõ az álságos pásztorlás, de kétség-
telenül jól jött az egyházaknak a rendszerváltás. A
történelmi egyházakban, ha el is maradt a lélekka-
tarzis, a szellemi megújhodás, de legalább a padso-
rok zsúfolásig megteltek. Tájainkon a magyar feleke-
zetek mögé való felsorakozás kiemelkedõen nagy
volt, amit a kisebbségi létben átélt reménytelenség-
bõl vélt szabadulás indukált. Fõként a református
egyház jeleskedett, sok esetben politikai hadszíntér-
ré degradálódott a szószék magasa, olyannyira, hogy
valós küldetését csak célja elérésének eszközeként

használta. Célt tévesztettek, célt cseréltek az egyhá-
zak, de korántsem lettek céltalanok. Sõt.

De mint a tartalom nélküli felszín esetében, ami
várható volt, bekövetkezett, ma már nehéz vagy in-
kább teljességgel lehetetlen megtölteni templomain-
kat egy-egy nemzeti ünnepen, nem beszélve az egy-
háziakról. Legalábbis falvainkra érvényes ez a szen-
tencia.

Iskolányi gyereksereg énekelt, verselt az egyik ér-
melléki település templomában idén március tizen-
ötödikén. Alig másfél tucatnyian vettek részt az ün-
nepségen a nyolcszáz lelkes falu lakosai közül. Pedig
még koszorúzás is volt a turulmadaras emlékmûnél,
ahol polgármester, megyei küldött is szépeket mon-
dott a jövendõrõl.

Valami nagyon félrecsúszott, már nemzetmegtartó
üzenetükre sem kíváncsi a közember. A nyelvében él
a nemzet letéteményesei részérõl az elvárások mel-
lett odaszánó cselekedet is kellene. Hitelesen. Aho-
gyan a kimondott szónak formáló ereje van, úgy a le-
írt betû is eleven szén, mely nemzedékek sorsára
nyom égetõ pecsétet. És mégis egy harminchét egy-
házközséget irányító palástos egyházmegyei költség-
vetésébõl immár nem futja a nyomtatott betû ápolá-
sára. Szegény az egyház. Lélekben leginkább.

D. Mészáros Elek
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Egyházkórkép
szubjektíven

Programajánló áprilisra
Szigligeti Társulat
18., sszombat 111 óóra, Árkádia szín-
pad: Zenebona vásár Bergengóciá-
ban – A Holnap Után Fesztivál kere-
tében;
18., sszombat 118 óóra, Szigligeti Stú-
dió: Kripli Mari – A Holnap Után Fesz-
tivál keretében;
18., sszombat 119 óóra, Szigligeti Szín-
ház terme: A szabin nõk elrablása;
19., vvasárnap 119 óóra, Szigligeti Szín-
ház terme: Máté Ottilia koncertje – A
Holnap Után Fesztivál keretében;
24., ppéntek 119 óóra: Árkádia Bábszín-
ház, öltözõ: F. E.-vallomások;
25., sszombat 220 óóra, Árkádia szín-
pad: A hetedik lépcsõfok;

26., vvasárnap 119 óóra, Szigligeti Szín-
ház terme: A mi osztályunk – Halasi
Gyula B-bérlet;

Nagyváradi 
Állami Filharmónia
16. 119., óóra: Vokál-szimfonikus hang-
verseny. Mûsoron: A. Dvorák – S.
Pautza: Amerikai vonósnégyes; Fr.
Krommer: e-moll klarinétverseny, op.
86.; S. Pautza: Ebony Mass. Vezényel
Sabin Pautza, közremûködik Marin
Cristian (klarinét) és a filharmónia
énekkara, karigazgató Lászlóffy
Zsolt.
23. 119., óóra: Szimfonikus hangver-
seny. Mûsoron: Ch. Gounod: Kis

szimfónia fúvósokra; F. David: Esz-
dúr concertino harsonára és zene-
karra; A. Hacsaturján: válogatás a
Spartacus balettszvitbõl. Vezényel
Romeo Rîmbu, közremûködik Mircea
Neamþ (harsona).
30. 119., óóra: Szimfonikus hangver-
seny. Mûsoron: G. Bizet – Fr. Borne:
Carmen-fantázia fuvolára és zene-
karra; M. Bruch: 1., g-moll hegedû-
verseny, op. 26.; R. Schumann: I.,
B-dúr, tavaszi szimfónia, op. 38.;
Vezényel Josef Suilen (Hollandia),
közremûködik: Marian Ioan Olaru
(fuvola) és Cristina Anghelescu (he-
gedû).
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Tavaly határozott Nagyvárad és Váradszent-
márton község helyi tanácsa a két település
összeolvadásáról. A fúziót a megyeszékhely
elöljárósága, elsõsorban Ilie Bolojan polgár-
mester szorgalmazta a fejlõdés érdekében.
Egyetértõ partnerre talált ehhez a szentmárto-
ni kollégájában, Lucian Popuºban. A két
önkormányzat arról is döntött, hogy a proce-
dúra kiteljesítéséhez népszavazást szerveznek.
Elõször tavaly novemberre tûzték volna ki en-
nek a dátumát, de az idéntõl életbe lépett a re-
ferendum érvényességét módosító jogszabályi
változtatás, vagyis a korábbi 50 százalék plusz
egy fõ helyett már a választópolgárok 30 szá-
zalékának részvételével érvényes a népszava-
zás, ezért a váradit és a szentmártonit is ebben
az évben tartják, mégpedig május 10-én.

A két polgármester legutóbbi közös sajtóér-
tekezletén az is kiderült, hogy idõközben fel-
mérést végeztettek, s az kimutatta, hogy a me-
gyeszékhelyen a részvételre mozgósítás, a
községben pedig az összeolvadást akarók szá-
mának növelése a legfontosabb feladatuk
azoknak, akik akarják a fúziót. Az új törvényi
elõírás szerint a referendum érvényességéhez
Nagyváradon 57 ezer, Váradszentmártonban
pedig 2500 választónak kell urnához járulnia.

Lucian Popuº
és Ilie Bolojan
üdvösnek tartja
az egyesítést

Az eredményességhez pedig legalább 47 500
váradi és 2050 Szentmárton községi polgár-
nak kell igent mondania a beolvasztásra.

Az Ilie Bolojan által említett, február végén
elvégzett közvélemény-kutatás szerint – amely
egyébként 1000 euróba került – az érintett la-
kosságnak alig a fele tudott a készülõ népsza-
vazásról, s míg Váradon a tájékozottak zöme
az egyesítés mellett volt, addig a községhez
tartozó Szentmártonban, Félixfürdõn, Püs-
pökfürdõn, Betfián, Kardón, Váradcsehiben,
Hájóban és Rontóban lakók többsége nem
pártolta az ötletet. A két polgármesteri hivatal
már hozzá is látott a tájékoztatási, illetve moz-
gósítási kampányhoz.

A megyeszékhelyen a mobilizálásra helye-
zik a fõ hangsúlyt, de például a forgalmas köz-
tereken már óriásplakátok is hirdetik az egye-
sítést, és a világhálón is tájékoztatnak a refe-
rendumról, az attól várható minden széprõl és
jóról. A falvakban viszont arról igyekeznek
majd meggyõzni a lakosságot és a különbözõ
társadalmi rétegeket (pl. vállalkozók, pedagó-
gusok, egyházak), hogy nem veszítenek a vá-
rosivá válással.

Egyelõre még tárgyal a két önkormányzat
arról, hogy a városinál jóval kisebb községi te-
lek- és házadókat miként igazítják majd a
váradi szinthez. Azt elismerte Bolojan, hogy a
városkasszából többet kell majd költeni arra,
hogy a váradi szintre emeljék a leendõ új „ne-
gyedek” közmûvesítését. Elõnyt jelent viszont
szerinte a területileg és népességében is meg-
nagyobbodó település a megnövekvõ idegen-
forgalmi potenciál miatt, és azt is reméli, hogy
több befektetõt fog vonzani a város, amitõl
fejlõdik majd a gazdaság. Kérdésre válaszolva
a polgármester elmondta, hogy a magyar la-
kosság aránya nem csökkenne 22 százalék alá
Nagyváradon a fúzió után sem.

Ha a népszavazás érvényes és eredményes
lesz, törvényt kell alkotni a fúzióról, s a jogsza-
bályt jó esetben még az õsszel elfogadhatja a
parlament, és 2016. január elsejétõl léphet ér-
vénybe. Ha elbukik a népszavazás, akkor jó
néhány évig nem próbálkoznak vele újra –
mondta Bolojan.

Máté Zsófia

Május 10-re írta ki a nagyváradi és a várad-
szentmártoni helyi tanács a két település
fúziójáról szóló népszavazást. Addig
tájékoztató és mozgósító kampányt tartanak.

Népszavazással Váradhoz
csatolnák Szentmártont
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– Bevezetésként mondana néhány szót a
szervátültetés fontosságáról, illetve egy ilyen
döntés szerepérõl?

– Nagyon sok páciens vár szervátültetésre.
Az õ életminõségük és gyakran a túlélésük esé-
lye napról napra romlik, és csak adományozott
szerv segíthet rajtuk rövidebb vagy hosszabb
idõre. A szervadományozás életeket menthet
meg, olyan páciensekét, akiknek szervei nem
mûködnek megfelelõen; ez csoda, hiszen a ha-
lál életté alakul át. A szervátültetés pedig egyike
a legkorszerûbb sebészeti eljárásoknak, amely-
nek során a befogadó egy szervét kicserélik a
donor szervével. Jelenleg a legszükségesebb
szervek a vese, a máj, a szív, a tüdõ és a has-
nyálmirigy, ritkább esetekben pedig a vékony-
bél. A szervek mellett szöveteket is lehet ado-
mányozni: szaruhártyát, inakat, csontszövetet
vagy bõrt. A szervfelajánlás nagyon fontos dön-
tés, és nagyon lényeges, hogy aki életében így
dönt, annak a családtagjai is tudjanak az elhatá-
rozásáról. Nincs korhatára a szervadományo-
zásnak, sokkal fontosabbak a biológiai feltéte-
lek, mint az évek száma. Egyes súlyos kórok ki-
vételével, mint amilyen a krónikus, fertõzõ he-
patitisz B vagy C, az AIDS vagy rosszindulatú
daganat, a betegségek sem jelentenek feltétle-
nül akadályt. A felajánlott szerveket alaposan
megvizsgálják, megfelelõen mûködnek-e, és al-
kalmasak-e átültetésre.

– Mi a helyzet az országban és Bihar me-
gyében ezen a téren?

– Romániában három akkreditált vese-
transzplantációs központ mûködik: Kolozsvá-

ron, Bukarestben és Brassóban. Májátültetést
Bukarest két kórházában, Fundeni-ben és a
Szûz Mária kórházban, szívátültetést pedig két
központban, Marosvásárhelyen és Bukarestben
végeznek. A szaruhártya-beültetésekre Nagyvá-
radon, Bukarestben és Jászvásáron kerülhet
sor. Bõrátültetést Bukarestben, az égési sérültek
kórházában végeznek, csontszövetet és ínt több
akkreditált ortopédiai klinikán is átültetnek, pél-
dául a nagyváradi megyei kórházban. A szerv-
adományozást egyébként nagyon szigorúan
szabályozzák Romániában. Szervkivétel csak az
után lehetséges, hogy megszûnik az összes agy-
tevékenység, és megállapítják az agyhalál beáll-
tát, de mindeközben a szerveknek mûködõké-
peseknek kell maradniuk. Felmerülhet a kér-
dés, hogy elkövettek-e mindent a donor életé-
nek megmentéséért. Nos, az orvosnak köteles-
sége, hogy megpróbálja megmenteni a legne-
hezebb eseteket is, és harcoljon egy kritikus ál-
lapotban lévõ páciens minden esélyéért. Na-
gyon fontos tudni, hogy két egymástól függet-
len orvoscsoport dolgozik: az egyik az agyhalál
állapotában lévõ pácienst gondozza, a másik
pedig a transzplantációs csoport. A transzplan-
tációs koordinátort csak az után tájékoztatják
egy agyhalál állapotában lévõ lehetséges donor-
ról, miután az összes újjáélesztési próbálkozás
csõdöt mondott, és megállapították az agyhalál
beálltát.
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Carmen Pantiº

Életeket menthet
a szervadományozás

DR. CARMEN PANTIª 2008 óta Bihar
megye szervtranszplantációs koordinátora.
Az orvosnõ a Bihar Megyei Sürgõsségi
Klinikán dolgozik, az õ feladata, hogy
átfogja a lehetséges szervfelajánlások
körüli teendõket, a családtagokkal is
õ beszél a szervdonáció lehetõségérõl.
Lapunknak a szervfelajánlás körüli
tudnivalókról beszélt.



Európai Unióban a legnagyobb növekedést je-
lenti, azonban ez még mindig nem elég. Ha-
zánkban 6,5 szervdonor jut egymillió lakosra,
ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy Bihar
megyében a csapatmunkának, a lehetséges do-
norok azonosításának, illetve az agyhalott páci-
ensek állapotának megõrzése miatt, és termé-
szetesen a hozzátartozók önzetlenségének kö-
szönhetõen, akik elszenvedték egy szerettük el-
vesztését, 34,5 szervdonort tartanak számon
egymillió lakosonként, ami megegyezik a hor-
vátországi és a spanyolországi aránnyal. Bihar
megyébõl származott 2008–2013 között az or-
szágosan felajánlott szervek egyharmada, így
megyénk az elsõ helyen áll a megmentett éle-
tek szempontjából. Tavaly Biharban az agyhalál
állapotában lévõ 17 páciens szerveit ajánlották
fel, ezzel megyénk Erdélyben az elsõ helyen áll.

– Milyen problémákkal szembesül a mun-
kája során? Az egészségügyi rendszer vagy az
emberek mentalitása jelent nagyobb gondot?

– A legfõbb gondot Romániában az jelenti,
hogy nagyon nehéz a munka az intenzív osztá-
lyokon, az egyetlen helyen a kórházakban, ahol
azonosíthatók a lehetséges szervdonorok. Sok
esetben szembesülünk például azzal, hogy kü-
lönbözõ városokban a kórházak intenzív osztá-
lyairól hiányoznak a szervek mûködését fenn-
tartó berendezések, például a lélegeztetõgép,
és nem mindenütt van jól felkészült transzplan-
tációs koordinátor, aki képes kezelni az összes
felmerülõ kérdést. A családtagok sokszor attól
is tartanak, hogy szerettüknek fájdalmat okoz-
hat a szervkivétel, vagy hogy testüket megcson-
kítják. Fontos tudni, hogy mint bármilyen más
sebészeti beavatkozás, a szervkivétel is mûtõ-
ben történik, és a legnagyobb tisztelettel bán-
nak a testtel; a mûtéti hegen kívül semmilyen
nyoma nem marad. Romániában a szervkivé-
telhez szükség van az agyhalál állapotában lévõ
lehetséges donor vagy az elsõfokú rokonai be-
leegyezésére. A szervfelajánlás önkéntes, jóté-
kony szándékból, embertársaink iránti szeretet-
bõl fakadhat. Jelenleg az egészségügyi kártyán
feltüntetik, hogy annak birtokosa beleegyezik-e
abba, hogy szervdonor legyen vagy sem. Ah-
hoz viszont, hogy a háziorvos a beleegyezést
feltüntesse, szüksége van az illetõ közjegyzõ
elõtt tett, errõl szóló nyilatkozatára. Fontos tud-
ni azt, hogy nagyon sokan várnak szervekre,
ezért egyre nagyobb szerepe van az élõdonoros
transzplantációnak. Romániában néhány éve
alkalmazzák az eljárást. Leggyakrabban vesét
kaphat így a rászoruló, illetve a bal májlebenyt
ültethetik még be szükség esetén élõ donortól.

Fried Noémi Lujza

– Hol áll Románia ezen a téren európai és
nemzetközi viszonylatban?

– Elismert az itteni transzplantációs tevé-
kenység. Nagyon nagy elõrelépés, hogy nõ a
donorok száma a bukaresti nagy kórházaknál,
mint például a Floreasca Sürgõsségi Kórház
vagy a Bagdasar Arseni idegsebészete. Orszá-
gosan 2013-ban és 2014-ben 135 volt a szerv-
felajánlások száma, ez több európai ország elé
helyezi Romániát. A 135 donor 2013-ban azt
jelenti, hogy megduplázódott a 2012-es szám,
mikor is 65 szervdonor volt az országban, ez az
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Illusztráció
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Szervadományozások
2008–2013 között

 Elhunyt donorok (beleértve a leállt szívmûködéseseket)
 Leállt szívmûködésû donorok
 Egymillió lakosra számított arány

2008 2009 2010 2011 2012 2013

60

2,9 2 3,3 3,67 3,42 7,15

1

0

0

0

3

3

42 70 77 65 135



tások lehívására, valamint a fiatal, kezdõ gaz-
dálkodók számára elérhetõ összegek megszer-
zésére fókuszáltak leginkább a klienseik. Mind-
két pályázati formát az Európai Unió finanszí-
rozta. A cégek körében az úgynevezett „start”
pályázat volt a legnépszerûbb, a kiírásokat si-
keresen hasznosították a kereskedelem és a
szolgáltatások területén.

Kezdetben gyér volt az érdeklõdés az érin-
tettek részérõl, ami elsõsorban a pályázati kul-
túra hiányának tudható be – véli Cservid Le-
vente. Nagy volt a bizalmatlanság, ami érthe-
tõ is, hisz eddig nem találkoztak az emberek
efféle lehetõséggel. A beidegzõdött mentali-
tást, miszerint amit egy kézzel ad az állam, azt
kettõvel veszi vissza, nehéz megváltoztatni.
2011-tõl, a sikeres pályázatok láttán, nõtt a
pályázási kedv. Nemcsak térségünkben, de or-
szágosan is túljelentkezést tapasztaltak.

Amikor ezek a sorok íródtak, a 2014–
2020-as periódusra vonatkozó egyetlen pályá-
zati vonal sem volt még megnyitva, remélhetõ-
leg áprilisban beindul az amúgy nehézkesen
mozgó gépezet. Az EU-s költségvetési ciklus-
ból eltelt több mint egy év, és Románia még
egyetlen fillért sem hívott le a keretösszegbõl.

Az ideiglenes pályázati útmutatókból kitû-
nik, hogy változni fog az agrárgazdaságok
meghatározásának módozata, és hozzányúl-
tak a feltételrendszerhez is. A jogi kiskapuk, a
trükközések kiszûrésére törekednek. Továbbra
is marad a kisgazdaságokat megsegítõ pályá-
zat, immár megnövelt elnyerhetõ összeggel.
Viszont kizárják a „távgazdálkodást”, vagyis a
gazdálkodó munkahelyének a gazdasági terü-
lethez közel kell lennie. A fiatal mezõgazdák
akár 50 ezer eurót is elnyerhetnek, ennek
megfelelõen a követelmények is nagyobbak,
mint a kisgazdaságok esetében. A termelõ és
a szolgáltató szféra is számíthat pályázati lehe-
tõségre, csak az a kérdés, hogy mikortól.

Gyakori hibás felfogás, hogy csak növény-
termesztéssel vagy csak állattenyésztéssel lehet
pályázni; a vegyes gazdálkodási forma éppúgy
elfogadott – hívta fel a figyelmet a cégvezetõ.
A pályázat kedvezõ elbírálásának több feltétele
is van. Nagyon fontos a szakirányú végzettség.
Akinek nincs felsõ- vagy középfokú mezõgaz-
dasági végzettsége, annak lehetõsége van gaz-
daképzõ tanfolyam elvégzésére.

A pontozáskor figyelembe veszik a vetõ-
magvak eredetének bizonyíthatóságát, az álla-

Mostanában megritkultak az ügyfelek, hi-
szen lecsengõ pályázati idõszakban vannak, az
új kiírások pedig még nem kezdõdtek el. Ér-
deklõdõk így is akadnak, be-betérnek az irodá-
ba, s készséggel felvilágosítják õket a várható
fejleményekrõl. Cservid Leventével zavartala-
nul beszélgethettünk, csupán telefonon keres-
ték, tanácsot, útbaigazítást kértek.

A cégalapítás utáni idõszakban nonprofit
egyesületeknek, egyházaknak, önkormányza-
toknak dolgoztak, fõként magyarországi forrá-
sok elérésében segédkeztek. A késõbbiekben
a piac megkívánta az orientációbõvítést a me-
zõgazdasági és a céges pályázatokkal. Egy-
aránt elvállalnak európai uniós és a román
kormány által kiírt pályázatokon való sikeres
részvételhez való segítségnyújtást. A 2007–
2013-as idõszakban száznál több nyertes pá-
lyázat dokumentációját állították össze, klien-
seik a megye több mint húsz településérõl ke-
rültek ki – sorolta Cservid.

A térségben a kis- és közepes vállalkozások-
nak kiírt pályázatok a legnépszerûbbek, vala-
mint azok, amelyekhez nem szükséges önrész.
A mezõgazdasággal foglalkozók körében a
kisgazdaságok megsegítésére nyújtott támoga-

A 2007–2013-as EU-s költségvetési ciklus
alatt vált ismertté, sõt elismertté a
székelyhídi Becebe Kft. A pályázatíró céget
2004-ben jegyezték be három alapító
taggal. Három év után ketten kiszálltak
a közös vállalkozásból, azóta CSERVID
LEVENTE az egyedüli tulajdonos, irányító,
s mellette fõállású tanár a helyi Petõfi
Sándor Líceumban.

Mert pályázni érdemes
|agrárvilág  
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talmi követelménynek kell megfelelnie a bead-
ványnak. A pályázat megírása után sem hagy-
ják magukra ügyfeleiket. Ha igény van rá, üz-
leti tervek elkészítését is vállalják. Feladatuk a
pályázat utógondozása, hisz a pénz elnyerése
után annak felhasználásáról el kell számolni a
pályázatot kiíró szervezetnek.

Cservid Levente arra biztat mindenkit, hogy
bátran keressék fel õket, ingyen tájékoztatnak
minden érdeklõdõt. Közösen megbeszélik a
lehetõségeket, és ha épp akkor nincs testre
szabott pályázat, akkor adatbázisba veszik az
érdeklõdõt, és mihelyst megfelelõ kiírás adó-
dik, azonnal kapcsolatba lépnek vele.

D. Mészáros Elek

tok fülszámozása kötelezõ, hogy azonosítható
legyen a jószág. Elsõbbséget élveznek a szar-
vasmarhát, juhot, kecskét tenyésztõk, illetve a
méhészetek. A növénytermesztésbe most be-
levágó fiatal gazdákat a zöldség- és gyümölcs-
termesztés, illetve a szaporítóanyagok elõállí-
tása felé terelgetik.

A pályázati pénzeket változatos fejleszté-
sekre lehet felhasználni: földvásárlásra, fólia-
házak építésére, öntözõrendszerek kialakítá-
sára, kisgépek, eszközök beszerzésére. Cégek
vásárolhatnak irodai felszereléseket, informa-
tikai eszközöket, de akár ingatlanokat is.

A Becebe Kft. ügyvezetõje a pályázatírásról
szólva elmondta, hogy rengeteg formai és tar-

Mezõgazdákat, állattenyésztõket képzõ tan-
folyamok jelenleg is vannak a megyében, ezek-
rõl kérdeztük IOAN ANTAL mérnököt, a Bihar
Megyei Agrárkamara Érmelléki Kirendeltségé-
nek vezetõjét.

Közel két évtizede, 1996-ban indult útjára a
gazdák szakoktatása, ami általános képzést je-
lentett, magában foglalta a növénytermesztést
és az állattenyésztést egyaránt. Tíz év eltelté-
vel megtörtént a szakosodás. Ez már jóval
több volt az általános ismeretek elsajátításá-
nál, mindenki a saját ágazatának megfelelõ
specifikus tananyaggal gyarapodott, az õt
érintõ témakörben mélyülhetett el. Hármas
képzési csomagot kínáltak: az egyik csomagba
az állattenyésztés került; az úgynevezett nagy-
kultúra, vagyis a gabonafélék termesztésérõl a
tudnivalókat külön kurzuson oktatták és oktat-
ják jelenleg is; akik pedig virágtermesztéssel

vagy zöldséggel, szõlõvel, gyümölccsel foglal-
koznak, ismét más tanfolyamon tehetnek
szert az ismeretekre.

A Ioan Antal agrárkamarai munkatárs által
képviselt érmelléki körzetben évente két kurzust
tartottak megközelítõleg harminc résztvevõvel.
Legtöbben a gabonatermesztés iránt érdeklõd-
tek. Az évek során közel ezer gazdának nyújtot-
tak szakmai képzést. A tanfolyamok idõtartama
három hónap, 360 tanóra, és 500 lejbe kerül-
nek. A tandíj két részletben is kifizethetõ. Új-
donság a mezõgépész-tanfolyam, oklevelét
nemcsak az országban, hanem az uniós tagál-
lamokban is elismerik. Ez féléves, az óraszáma
720, a tandíja pedig 700 lej. A magyar nyelvû
szakoktatás Székelyhídon folyik, de a szervezõk
igyekeznek rugalmasak lenni, s amint elég so-
kan jelentkeznek, bármely településen beindít-
ják. A tanórákat esténként tartják, hogy ne
vonják el napi teendõiktõl a hallgatókat.

Antal a közeljövõt elõrevetítve minden gaz-
dát arra ösztönöz, hogy végezze el a gazdakép-
zõt, mert nagy hasznát fogja venni. Mostanság
a mezõgazdasági pályázatoknál elengedhetet-
len, de kérni fogják a Mezõgazdasági Kifizetési
és Intervenciós Ügynökségen (APIA) is a támo-
gatások igénylésekor, sõt még a piaci árusítást
is csak képzett termelõknek fogják engedélyez-
ni – hívta fel a figyelmet Antal.

D. Mészáros Elek

agrárvilág|

A sokéves bizonytalanság, bátortalanság
mintha lefejtõdni látszana
a mezõgazdaságban forgolódók
mentalitásáról. Egyre népszerûbbek
a számukra kiírt európai uniós pályázatok,
ezek elérésének pedig egyik sarkalatos
feltétele a megfelelõ képzettség. 

Gazdaképzés
elérhetõ áron
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Az 1886-ban végzett népszámlálás adatai
szerint Hodoson 854-en éltek, 790 magyar,
24 román – 766 református, 51 római katoli-
kus. Az 1992-es népszámlálás 744 lakost
jegyzett fel, köztük 741 magyart – 691 refor-
mátust, 21 római katolikust. Legutóbb, 2011-
ben 707 lakost számláltak össze, közülük 693
magyar, 14 román, 596 református, 44 ró-
mai katolikus.

Aki rég nem járt a közigazgatásilag
Szalárdhoz tartozó Jákóhodoson, az bizony
akarva-akaratlan megáll valahol az iskola és a
templom környékén, és hitetlenkedik: vajon
ez ugyanaz az egykor a világtól elzárt falu,
amit csak Szalárd felõl lehetett megközelíteni,
a rossz, kátyús országúton? Ma aszfaltút halad
át a településen, és nem ér véget az utolsó
háznál, hanem tovább visz a Nagyvárad–Mar-
gitta országútra. Amennyire ismerem Jákóho-
dost, állíthatom, hogy ennek az aszfaltútnak a
megépítése, valamint ezzel egyidejûleg az ivó-
víz- és a csatornahálózat kiépítése a falu törté-
nelmének legnagyobb eredménye. Ezeket a
helybeliek is nagyra értékelik.

Egy másik falu

Elsõként Nagy Miklóst, Szalárd község
polgármesterét kerestem fel, s a jákóhodosi
eredményekrõl kérdeztem. „Vissza tudok te-
kinteni az elmúlt években történt fejlesztések-
re a község mindhárom településén. Hodoson
a tíz évvel ezelõtti helyzethez képest szinte egy
másik falut lát az ember, ha végigmegy az ut-
cán. 2000-ben lettem elöljáró Szalárd község-
ben, egy mandátum idejére alpolgármester,
majd 2004-tõl polgármester. Sikerült egy jó
csapatot kialakítanunk, s elsõként azt döntöt-
tük el, hogy iskolahálózatunk olyan legyen,
ahol a szülõ minden gondolkodás nélkül tanít-

Innen nem költöznek el
a fiatalok
Jákóhodos nevét elõször 1268-ban említi
egy oklevél, késõbb a püspöki
tizedlajstromban mint egyházas község
szerepel. Az 1300-as évek elejéig Hodos
a neve, 1349-ben a Jákó családról nevezik
el: Jákó-Hodosnak. A XVI. században
a Zólyomiak az urai.

Jellegzetes hodosi
utcarészlet,
az aszfaltos út
mentén

Nagy Miklós, Szalárd község polgármestere

Tornatermes iskolát építettek, az utóbbi idõben ki is
bõvítették
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ban itt már település volt. A belsõ falakat ké-
pek díszítették, a reformáció idején ezeket be-
takarták, részben meg is rongálódtak. A falu
virágkora a XVIII. századra tehetõ: akkor kibõ-
vítették a templomhajót, szószéket készítettek,
orgonát építettek, a gyülekezet akkori, hosz-
szabb ideig itt szolgáló lelkipásztorának kö-
szönhetõen. Meg kell még említenem az
1638-ból származó úrasztali kelyhet, amely
azért különleges, mert eredetileg Jankafalvá-
nak készült, mintegy tíz évet volt ott, aztán
több mint négyszázat immár Jákóhodoson,
ugyanis Jankafalva hamar leányegyházközség
lett. A kelyhet Hodosról vitték el a kommunis-
ta diktatúra idején, majd 2003-ban ide is ke-
rült vissza. A kicsi harang is egyedülálló, hi-
szen ez is XVII. századi. A nagyobbik a világ-
háború után készült. Amikor 2007-ben el-
kezdtük a templomfelújítást, elhívtuk Emõdi
Tamást, szakemberek végeztek falkutatást,
ásatást. Ekkor kerültek elõ a falképek, melyek
addig takarva voltak; az egyiken Szent Margit,
a másikon pedig koronás szentek láthatók” –
idézte fel Mikló István Boldizsár az eklézsia
történetének fõbb mozzanatait.

A lelkipásztor 2003 óta szolgál az egyház-
községben, mely 500 lelkes, bár a legutóbbi
népszámláláskor vagy százzal többen vallották
magukat reformátusnak. A tiszteletes szerint a
különbség a Váradról a faluba költözött csalá-
dok tagjaiból adódik; mint mondja, nem isme-
ri õket, családlátogatásra nem nagyon fogad-
ják. „Fõleg télen négy házi csoport is mûködik
nálunk – teszi hozzá –, otthonokban tartanak
házi bibliaórákat, istentiszteleteket. Ezekkel az
alkalmakkal elérjük a majdnem 40 százalékos
aktív részvételt az egyházi életben”.

tatja a gyerekét. Azért van erre szükség, hogy
a település életrevaló legyen, hogy a fiatalok
ne menjenek el innen. Épült egy szép iskola
tornateremmel, központi fûtéssel, az utóbbi
idõben bõvítettük is, és nagyon örülünk, hogy
élettel is megtöltöttük. Ma már közösségi tér
szerepét is betölti, oda megyünk örülni, az ud-
varán szervezzük meg a Hodosi Családi Na-
pot. A fiatalok innen nem költöznek el, itt
próbálják megteremteni a megélhetést, vállal-
koznak, családot alapítanak, és gyerekeket
vállalnak. A településen jelentõs beruházáso-
kat valósítottunk meg: csatornahálózat szeli át
a falut, az ivóvízhálózat is kiépült – egyelõre
csak a gerincvezeték –, s bõvíteni fogjuk, hogy
a mellékutcákban is legyen vízvezeték és
szennyvíz-csatorna. Elértük az aszfaltút meg-
építésével azt is, hogy Jákóhodos már nem
zsákfalu. Folyton építkezünk, terveink vannak.
Tavaly sikerült támogatni a hodosi református
egyházközséget a temetõkápolna építésének
befejezésében, mivel elfogyott a pénzük. A
közeljövõben mindhárom települést érintõ két
pályázatunk is sikeres lehet, az egyik az ivóvíz-,
a másik a csatornahálózat bõvítése. Most ké-
szülnek a kivitelezési tervek, ha sikerül még az
idén elkezdeni, utána a mellékutcákon is lehet
majd aszfaltozni.

Falfestmények a templomban

A református parókián Mikló István Bol-
dizsár tiszteletest kérdeztük az egyház, a
templom történetérõl. „Tudjuk, hogy az Ár-
pád-korra nyúlik vissza az istenháza története.
A templom két fala egy régi körkápolna ma-
radványa, ez bizonyítja, hogy a XIII. század-

Mikló István
Boldizsár

református
lelkipásztor

Önkormányzati segítséggel készült el
a temetõkápolna 
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rendezvényeire például mindent a lakosság ad
össze. Pár éve kezdte egy lelkes társaság, egy-
napos a rendezvény, száz százalékban mi szer-
vezzük. Volt néhány támogatónk is, de igazán
az összefogás napjának nevezhetnénk” – tette
hozzá Kendi Dezsõ.

Negyvenhat gyermek

Teleki Enikõ tanítónõt, a hodosi iskola
megbízott felelõs pedagógusát a faluban elér-
hetõ oktatásról kérdeztük. Arról tájékoztatott,
hogy az iskolába 31 elemista jár, az óvodában
pedig 15 aprósággal foglalkoznak. Összevont
osztályokban tanulnak a gyerekek, két tanító-
nõ, illetve egy óvónõ és egy kisegítõ dadus
dolgozik a tanintézetben. Minden pedagógus
kinevezett, egyikük Hodoson lakik, ketten
Szalárdról ingáznak.

Deák F. József

Vasárnap délelõtt és délután is van istentisz-
telet. Két csoportban foglalkoznak konfirman-
dusokkal, ebben az évben hét jelölttel. Az egy-
házfenntartási járulék fix összeg a mûködési
költségek fedezésére, de további adakozásra is
kérik a családokat. Az egyházközségben tavaly
hat házasságkötés volt, és négy fiút meg egy
kislányt kereszteltek, s idén is lesz két-három
keresztelõ, mondta a tiszteletes. Temetés
évente tíz-tizenkettõ van.

A templomba is benéztünk, szépen rendbe
tett istenháza a hodosi, a falfestmények két ol-
dalon is láthatók. A belsõ felújítás két évig tar-
tott, és külsõ javításokat is végeztek, 2005-
ben a tetõszerkezetet újították fel, újracsere-
peztek.

Összefognak

Kendi Dezsõ szalárdi alpolgármester is szí-
vén viseli szülõfaluja, Jákóhodos sorsát – de a
községet alkotó másik két települését, Hegy-
közszentimréét és Szalárdét is. Elmondta, hogy
bár Hodos zsákfalu volt, a környéken innen in-
gáztak legtöbben munkába a régi rendszerben
is. Az országúti összeköttetésnek köszönhetõen
most saját kocsival vagy munkásszállító autó-
busszal 20 perc alatt elérik a váradi Rogériusz
negyedet. „Egyébként is jellemzõ a hodosiakra,
hogy nagyon szorgalmasak, nincs olyan család,
amelyben valaki ne járna dolgozni, nem várják
el, hogy minden az ölükbe hulljon. Az is jellem-
zõ, hogy nem adták el a visszakapott földeket.
A faluban mezõgazdasági területeket nem na-
gyon lehet vásárolni, az utolsó négyzetméterig
meg vannak mûvelve. Vannak itt magángazdák
kis- és közepes gazdaságokkal. Akinek volt 5-6
hektárja, az vett magának egy traktort; ma
negyven traktor van a faluban. Hodos nem öre-
gedett el, vannak fiatalok, akik gyerekeket vál-
lalnak. Amikor probléma van, a falu összefog,
s meg is oldják a gondokat. A családi napok
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Középkori
falfestmények
kerültek elõ
a renováláskor

Világháborús emlékmû
a templomkertben

Kendi Dezsõ,
Szalárd

alpolgármestere
jákóhodosi lakos

Hodosi
kisiskolások
a tavalyi Családi
Napon
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választása bizonyítja, hogy a magyarokon kí-
vül a románokat is meg tudta gyõzni arról,
hogy jó gazdája lesz a községnek. Igen aktív
személyiség, választóival állandó kapcsolatban
van, odafigyel kéréseikre, igényeikre, és ha te-
heti, teljesíti õket. Tótiban született 1965-ben,
ott végezte el az általános iskolát, majd
Margittán, Szilágysomlyón és Nagyszalontán
folytatta tanulmányait. Utóbbi helyen érettsé-
gizett és végezte el az állat-egészségügyi tech-
nikumot. A mesterséges megtermékenyítésre
szakosodott, és mind a mai napig, a polgár-
mesteri tisztség mellett is gyakorolja a szakmát
felesége vállalkozásában. Két lánya és egy
unokája van, talán büszkébb rájuk, mint szak-
mai sikereire. Majdnem húsz év önkormány-
zati tevékenység után a település egyik híres
embereként tartják nyilván. Rajta kívül a falu-
nak olyan híres szülöttei vannak, mint Gittai
István költõ, Mészáros Zoltán tanár, fafaragó,
helytörténész vagy Tóth István fotómûvész.

– Hogyan érintette önöket az új költség-
vetés-elosztási rendszer? – kérdezem az elöl-
járót.

A XIII. századtól Tóti a sólyomkõvári urada-
lomhoz tartozott, késõbb Bocskai Istváné,
majd Rhédey Ferencé lett. Legnagyobb birto-
kosa a Baranyi család volt. Bortermesztésrõl
ismert települések közé tartozott. Központjá-
ban a fehérre meszelt református templom
emelkedik büszkén valamennyi épület fölé.

Igen rendezett, tiszta falu, ez a benyomás
már megérkezésemkor tudatosul, és befelé
haladtomban egyre erõsödik. A központban
van a szépen rendbe tett községháza, elsõ
utam oda vezet. Otthonos, ízlésesen berende-
zett irodájában fogad Vincze Nándor polgár-
mester, aki az RMDSZ színeiben nyerte el a
tisztséget. Ez bizony bravúrnak számít, mivel
annak ellenére, hogy a községközpont Tóti la-
kosságának (1092 személy) 99 százaléka ma-
gyar, a hozzá tartozó falvak – Bisztraterebes,
Bozsaly, Cséhtelek, Réti – lakóival együtt a
közel 4000-es lélekszámból a magyarság csu-
pán 28 százalékot tesz ki.

Vincze Nándor 1996 óta van jelen a politi-
kai életben. Egymás után három mandátumot
töltött alpolgármesterként, majd 2008-tól õ a
község polgármestere. Megválasztása és újra-

A Bisztra folyó mellett terül el Tóti,
Margittától tíz kilométer távolságra.
Kezdetben a település a mai helyétõl kissé
délnyugatra volt. Neve szláv lakosságra utal,
de a szlovákok késõbb elmagyarosodtak.
A jól gazdálkodó községet hátrányosan
érintette a költségvetés-kiegészítések idei
megvonása.

Tóti nagyon kevés
pénzbõl gazdálkodik

Vincze Nándor polgármester
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– Sajnos az idei költségvetés-elosztásnál na-
gyon elbántak velünk. Ha így marad a helyzet,
nem tudjuk folytatni az elkezdett beruházáso-
kat, de még a fizetések kiadását sem látom
biztosnak. Szerintem az elosztási mód megvál-
toztatása meggondolatlanul és fejetlenül tör-
tént. Voltak, akik nagyon jól jártak, de so-
kunkkal az ellenkezõje történt. Gondban va-
gyunk a fizetések folyósításával, a kötelezõ já-
rulékokat be sem tudtuk fizetni. Komoly ve-
szélybe sodródik a fogyatékosok járulékának a
kifizetése is, hiszen ha nem tudjuk állni a 10
százaléknyi önrészt, akkor az állam 90 száza-
léka sem fizethetõ ki. Az esik rosszul, hogy az
új rendszerrel azokat az önkormányzatokat
büntették, amelyek dolgoztak és jövedelmet
termeltek maguknak. Mi 87 százalékos adóbe-
fizetést értünk el. Azonkívül 2013-ban telkek
eladásából egyéb bevételeink is voltak. Ezt is
jövedelemnek könyvelték el, így túlléptük a
meghatározott összeget.

– A majd két évtized alatt igen sok meg-
valósítás kötõdik az Ön nevéhez. Kérem,
említse meg a legfontosabbakat, a legna-
gyobb horderejûket!

– Talán azzal kezdeném, hogy községi szin-
ten jól állunk ravatalozó kápolnák szempontjá-
ból. Kettõt már fel is avattunk – Tóti, Bo-
zsaly –, kettõ pedig – Cséhtelek, Bisztratere-
bes – készül, de sajnos a már említett okokból
le kellett állítanunk a munkát. A gépvásárlásra
megnyert pályázatunk is kútba eshet az ön-
részhez szükséges anyagi fedezet hiánya mi-
att. A gépeket az utak rendben tartására hasz-
náltuk volna… Egyedüli reményünk az, ha
megengedik a két részletben fizetést. A 28-as
kormányrendelet alapján szeretnénk 8,7 km
utat leaszfaltozni. Ezt egyszer már jóváhagy-
ták, a szerzõdést is megkötöttük, de a kor-
mányváltás után lefújták a kivitelezést. Nem
akartam elhinni, de sajnos nálunk ezt is meg
lehet tenni. Bõvítenünk kell a vízhálózatot, mi-
vel a tanyavilágban kiszáradtak a kutak. Tavaly
Cséhteleken fúrattunk egy kutat, hogy a nyári
fogyasztást is normál víznyomással tudjuk biz-

tosítani. A csatornahálózatot is ki szeretnénk
terjeszteni. A mûvelõdési házat 2005–2007
között építettük, a rávaló 90 százalékát a kor-
mány, illetve a megyei tanács adta, a maradé-
kot a saját költségvetésünkbõl fedeztük. Mi ál-
modtuk és terveztük meg ezt a kulturális köz-
pontot, ez volt az „anyaprojekt”, amit késõbb
Monospetri és Érsemjén is átvett, s ennek
alapján építették meg a sajátjukat. Választott
képviselõink segítettek a megvalósításban. A
külsõ munkálatokra és a belsõ felszerelésre
egy másik pályázattal szereztünk pénzt. Tarta-
lommal is meg tudjuk tölteni a létesítményt,
mivel folyamatosan vannak kulturális rendez-
vények, fellépések. Rendszeresen vendégsze-
repel nálunk a nagyváradi MM Pódium Szín-
ház és a margittai Horváth János Társaság
színjátszó csoportja, de az iskola és az egyház
is szervez tartalmas programokat, megemlé-
kezéseket. A rendezvényteremben pedig, mi-
vel konyhával és teljes étkészlettel van ellátva,
lakodalmak, keresztelõk és egyéb események
kapnak helyet. A bérlõk sokszor más települé-
sekrõl érkeznek. Az emeleten vendégszobák is
vannak, akár 20 embert is el tudunk szállásol-
ni. Az iskolát 2007–2009 között újítottuk fel,
építettünk egy új óvodát is, mivel a régit vissza
kellett szolgáltatnunk a református egyháznak.
Az épületnek jó a szigetelése és beosztása, ta-
valy októberben adtuk át, és két óvodás cso-
portot fogad 34-es létszámmal. Szeretnénk
befejezni az elkezdett beruházásokat, és ha
lesz rá pénzünk, újabbakat elkezdeni. Elsõsor-



Korszerûsítették
az iskolát 

Római katolikus
templom van
a faluban,
de plébánia nincs

Tóti református
temploma
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lalkozónál van még csekély számú munkahely.
Sajnos az autópálya-építõ Bechtel kivonulásá-
val 300 ember maradt munka nélkül csak ná-
lunk. Emiatt jelentõs adóbevételtõl is elestünk.
Ha újraindulna a sztráda építése, az sokat len-
dítene rajtunk.

– Úgy tudom, teljes kapacitással mûköd-
nek a község területén felállított napele-
mek. Ez milyen hasznot, illetve bevételt je-
lent az önkormányzatnak?

– Ez az egyedüli jelentõsebb állandó bevéte-
lünk. A cég egy 15 hektáros területen mûkö-
dik, melynek bérleti díja 15 000 euró. Ezenkí-
vül az eladott energia árának 2 százaléka min-
ket illet. Ez a két összeg fedezi a közvilágítá-
sunk árának egy részét. Hangsúlyoznám,
hogy nem az egészet, ezért a már említett szû-
kös költségvetés miatt éjszakánként 1 órától 4
óráig szüneteltetjük a közvilágítást.

Az iskolában Takó Mónika igazgatónõ fo-
gad. Több mint egy évtizede az intézmény al-
kalmazottja, öt éve tölti be az igazgatói tisztsé-
get. Román nyelvet és irodalmat tanít. Felsze-
reltség szempontjából mind az osztálytermek,
mind a laboratóriumok és a könyvtár eleget
tesznek a legmodernebb elvárásoknak. Tóti-
ban óvodás kortól VIII. osztályig összesen 115
gyermek tanul. A két iskolában együtt nyolc
osztályterem van, az óvodában pedig kettõ.
Természetesen mindenhol vannak kiegészítõ
és mellékhelyiségek. Sajnos a csökkenõ gyer-
meklétszám miatt idéntõl kénytelenek voltak
összevont osztályokat létrehozni. A tótihoz
tartozik még a bisztraterebesi iskola is. A cséh-
telekinek és a bozsalyinak külön igazgatósága
van.

Felekezeti szempontból a községközpont
lakóinak többsége – 930 fõ – a református hi-
tet vallja, lelkipásztoruk Demeter Sándor tisz-
teletes. A katolikus közösség – 224 lélek –
plébánosa Giosanu Leonard, segédlelkésze
pedig Tyepák László. Templomuk van, de plé-
bánia nincs a településen.

Szõke Ferenc

ban a bozsalyi mûvelõdési házra gondolok. Er-
re már nyújtottunk be pályázatot, de sajnos
nem nyertünk. A bisztraterebesi mûvelõdési
házat remélhetõleg hamarosan átadjuk. Már
nem sok munka van rajta, de sajnos kivitele-
zõt kellett váltanunk.

– Vannak-e a faluban olyan vállalkozások,
amelyek munkát adnak a helybelieknek?

– Sajnos ezzel nem dicsekedhetünk. Na-
gyon kevés a munkahely. Az ABC-k és autó-
mosók leginkább csak a vállalkozó családtagja-
it foglalkoztatják. Néhány mezõgazdasági vál-

Takó Mónika
iskolaigazgató

faluról falura|
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A napelemek
15 hektáron

termelik az áramot

Új óvodába járnak
a legkisebbek



Március elején kerestük fel Érsemjénben Bá-
nyaiékat. A házigazda, Bányai József perme-
tezésbõl érkezett haza. A fiú, Levente meg a
kertben sürgölõdik, már meghozták a meleg-
ágynak való istállótrágyát. Még idõben vannak,
de mostantól mindennap lesz tennivalójuk. A
támrendszeres uborkásban a száraz növény-
maradványokat kell összegyûjteni, majd a meg-
nyúlt, meglazult huzalokat újrafeszíteni. A taka-
rófólia felszedése, kicserélése, a csepegtetõ-
csövek cseréje is elengedhetetlen feladat. Elõt-
te pedig elõkészítik a talajt, a földben lévõ kár-
tevõk ellen vegyszerrel védekeznek.

Bányaiék jól értik már az uborka- és a pap-
rikatermesztés minden csínját-bínját, kilence-
dik éve foglalkoznak ezzel. Bányai József és fe-
lesége, Ilona hosszú éveken át az állami gaz-
daságban dolgoztak könyvelõként. A forradal-
mi változások után Ilona egy helyi üzletben he-

lyezkedett el, majd a polgármesteri hivatalban
dolgozott. Férje az alpolgármesterségig vitte.
2003-ban, kamatoztatva könyvelõi és kereske-
dõi tapasztalatukat, saját vállalkozásba kezdtek,
növényvédõ szereket és építõanyagokat forgal-
maztak. Véletlenül kerültek kapcsolatba az
uborkával. Az Érkeserûbõl elszármazott, ma a
magyarországi Fülöpön élõ Bányai Imrénél lát-
tak elõször támrendszeren termesztett ubor-
kát. Felbuzdulásukban megpróbálkoztak 200
méter uborkással. Nem nagy terület kellett
hozzá, a termést maguk szállították el Fülöpre,
de még így is szép haszonnal zártak.

Közben más településeken is elterjedt az
uborkázás. A második évtõl már õk is megdup-
lázták a beültetett területet. A magyarországi
felvásárlótól kaptak egy szortírozógépet, amely
méretre válogatja a termést. Ettõl kezdve nem-
csak termelõk, de helyi átvevõk is lettek, a kör-
nyékbeli termelõk nekik adták le az uborkát. A
késõbbiekben kiiktatódott a köztük és a feldol-
gozó között lévõ felvásárló, így cégként közvet-
len beszállítóként dolgoznak. Immár õk létesí-
tettek a megye több településén átvevõ helye-
ket. Jelenleg Semjénen kívül Érkörtvélyesen,
Kiskerekiben, Érkeserûben, Székelyhídon,
Jákóhodoson és Szentimrén lehet leadni nekik
a megtermelt uborkát. Erre az évre 33 ezer
méter uborkára kötöttek szerzõdést.

Bányaiék úgy vélik, hogy az uborkatermesz-
tés mindenki számára biztos jövedelemforrás
lehet, mellékfoglalkozásként is ûzhetõ. Mivel
nyáron érik be a termés, a vakációzó gyerekek
is besegíthetnek a leszedésbe. Az uborkázni
szándékozókkal szerzõdést kötnek, ebben ga-
rantálják a termés felvásárlását elõre megsza-
bott minimális áron, de az nõhet a kereslet
függvényében. A csepegtetõ öntözõcsöveket,
a mûtrágyát, a palántát és egyéb szükséges
eszközöket megelõlegezik a termelõknek, ezek
ellenértékét majd a leadott termés árából fog-
ják le. Amint beindul a szezon, hetente fizetnek
a leadott áruért, így folyamatos a kereset.
Bányaiék elárulták az idei minimális átvételi
árat is: a 3–6 centiméter hosszú uborka kilójá-
ért 2,48 lejt fizetnek, az 5–8 centiméteres ter-
més kilója 1,46 lejt ér, míg a 6–9 centiméter
méretû 1,33 lejt hoz a konyhára.

|agrárvilág

Érsemjénben terem
a kalocsai paprika

A kellemesen enyhe tavaszi idõ
kicsalogatta a gazdákat a kiskertekbe.
Itt az ideje a gyümölcsfák lemosó
permetezésének, még mielõtt
szaporodásnak indulnának a kérgen,
az ágak között télen megtelepedett
élõsködõk. Az érsemjéni Bányai család is
munkához látott.

Bányai József
tapasztalt
gazdálkodó
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Az uborkánál nagyon fontos a megelõzõ nö-
vényvédelem, akárcsak az idõszakos permete-
zés. Ha váratlan betegség támadja meg a kul-
túrát, bejelentés alapján már néhány órán be-
lül kiküldenek a helyszínre egy szakembert, aki
ingyen tanácsadással szolgál a termelõnek. Az
uborka felvásárlása június második felében kez-
dõdik, és addig tart, ameddig szállítható meny-
nyiséget tudnak produkálni. Ez az idõszak álta-
lában szeptember végére tehetõ. Tapasztalatuk
szerint ezer méter uborka 7500 lej tiszta hasz-
not hoz.

Négy éve fûszerpaprika termesztésével, fel-
vásárlásával is foglalkozik a család. Elõször 15
áron próbálkoztak, és meglepõen nagy hasz-
not hozott, 4800 kilogramm paprikát szüretel-
tek le a területrõl. Hektáronként 30 tonna ho-
zamot is el lehet érni. Könnyen kikalkulálható
a várható jövedelem, ha egy kilogramm fûszer-
paprikáért 1,18 lejt fizetnek. Nem csoda, hogy
idéntõl Bányaiék is bõvítik gazdaságukat:
2000 méter uborkát és 80 ár paprikát ültetnek
ki. Két dologra viszont felhívták a figyelmet:
uborkapalántát adnak a gazdáknak, de a pap-
rikatermelõk csak vetõmagot kapnak, így ma-
guknak kell felnevelniük a palántát. Az sem el-
hanyagolható szempont, hogy az említett ter-
mésmennyiség csak csepegtetõrendszerrel
vagy más öntözési móddal érhetõ el.

Kemény, megfeszített munka a Bányaiéké,
nem is tudnának helytállni, ha nem volna sze-
mélyre szabottan elosztva mindenkinek a teen-
dõje. A férj a növényvédelemmel és a tápolda-
tozással foglalkozik, emellett a termés leszedé-
sébõl is kiveszi a részét. A fiatalember, Leven-
te az átvett termés begyûjtését, szállítását, vala-
mint az ügyintézést vállalta magára, míg Ilona
asszony a szedéssel, valamint az osztályozógép
kezelésével van elfoglalva. Emellett rá hárulnak
a háziasszonyi teendõk is.

Mire a jó fertályórányi beszélgetésünk végé-
re érünk, már magasan jár a nap, teríteni kell
a melegágynak való trágyát, hogy õsszel jó mi-
nõségû érmelléki paprikát õröljenek a kalocsai
gyárban.

D. Mészáros Elek
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Kezdõdik a munka
az uborkásban

Bányai Levente
az uborkaszortírozó

gép mellett



A hasznos gyakorlati támogatást idén is
meghirdette a hajdúvárosi érdek-képviseleti
szervezet, immár negyedik alkalommal, és
csakúgy, mint az elõzõ években, most is nagy
volt az érdeklõdés. Év elején nagyon sokan ke-
resték fel az RMDSZ-székházat a vetõmagcso-
mag kérelmezéséért. Az elsõ ilyen akció so-
rán, 2012-ben 87 család részesült támogatás-
ban, 2013-ban már 122, tavaly pedig 138
háztartás asztalára kerülhetett friss zöldség a
saját kiskertjükben elvetett magokból. A cso-
magok egyebek mellett burgonya-, répa-, pet-
rezselyem-, borsó-, bokorbab- és virágmago-
kat tartalmaznak.

Idén 149 család iratkozott fel a kérelmezõk
közé; az igényléshez csupán a jövedelmet iga-
zoló papírokra és a személyazonossági igazol-
ványok másolatára volt szükség. Az érintettek
március elején gyûltek össze a Magyar Ház fel-
újítás alatt álló dísztermében, hogy Török
László polgármestertõl átvegyék a vetõmag-
csomagokat. Az elöljáró elmondta, hogy az ál-
tala vezetett hajdúvárosi RMDSZ-szervezet
szeretne minél több hasznos, gyakorlati támo-
gatással a lakosok segítségére sietni, és öröm-
mel tapasztalják, hogy évrõl évre egyre többen
jelentkeznek a felhívásokra és kapcsolódnak
be a programokba.

Felkerestünk két kérelmezõt, akik szívesen
megmutatták, hogy õk bizony már elvetették a

magokat, és türelmetlenül várják, hogy kikel-
jenek a zöldségek. Balogh Rozália most kér-
te elõször a vetõmagcsomagot, és nagyon
örült a lehetõségnek. „Egyedülálló kisnyugdí-
jas vagyok, nekem minden lej számít, ezért
nagyon jól jött az RMDSZ segítsége. Én csak
most értesültem errõl a lehetõségrõl, nem tud-
tam, hogy már több éve mûködik a program,
mert akkor már máskor is jelentkeztem volna.
Ez a vetõmagcsomag nagyon jól jön, hiszen
így nem kellett megvásárolni a magokat, még-
is lehetõségünk van arra, hogy finom, házi
zöldséget termeljünk, amirõl tudjuk, hogy
egészséges, nem vegyszerezett.”

Hasonlóan kedvezõen értékelte a kezdemé-
nyezést Krajcsi Irén. „Nagyon jó magokat
kaptunk, amiket már akkor el is ültettem a kis-
kertemben, és nagyon várom, hogy meglás-
sam, milyen termés lesz belõlük. Nagyon sze-
retek a kertben munkálkodni, mivel nyugdíjas
vagyok, így sok a szabadidõm, és örülök, ha az
idõmet tevékenyen tölthetem. A magvetõ cso-
mag jó segítség mindenkinek, a kisnyugdíja-
soknak és a nagycsaládosoknak is, hiszen min-
den megtakarított lej jól jön a háztartásban.”

A nagyszalontai Magvetõ program a tervek
szerint jövõre is folytatódik, az RMDSZ pedig
újabb lehetõségekkel igyekszik bõvíteni a csa-
ládsegítõ tevékenységei sorát.

Balázs Anita

Veteményezhettek
a szalontai „magvetõk”
Az RMDSZ nagyszalontai szervezetének
legfontosabb családsegítõ kezdeményezése
a Magvetõ program. Ennek eredményeként
évrõl évre ingyen kapnak zöldség-
és virágmagokat a hajdúváros kisnyugdíjasai
és a hátrányos helyzetû családok.
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A Magyar Házban
vették át
a csomagokat
az igénylõk
a polgármestertõl

Krajcsi Irén jó
termést vár

Balogh Rozália elõször kapott ingyen vetõmagot



Püspökfürdõn
választottak
új MIÉRT-elnököt

A bõ kétnapos ifjúsági találkozó ünnepélyes
megnyitóval vette kezdetét a nagyváradi vá-
rosháza dísztermében. Ekkor és ide érkeztek
meg mind a küldöttek, mind a meghívottak,
köszöntõbeszédet tartó határon inneni és túli
ifjúsági vezetõk, politikusok. Üdvözlõbeszé-
dében Szabó József, a MIÉRT leköszönõ el-
nöke elmondta, a fiatalok számára fontos,
hogy odafigyeljenek rájuk. Szerintük a világ
nem mindig pont úgy van, ahogy azt tanítani
szokás. „A fiatalok természetes módon kiszá-
míthatatlanok, de abban biztosak lehetünk,
hogy nem lehet õket irányítani. Ha nem így
volna, akkor a fiatalokról szóló bölcsességek
sem volnának.”

Huszár István, Nagyvárad alpolgármeste-
re házigazdaként köszöntötte a jelenlévõket.
„Tudom, a lázadó fiatalság, ha kell, vitázik, ha
kell, alkuszik, és ha kell, hajnalig bulizik. Azt

Az elnökségrõl
leköszönõ Szabó
Józsefet (középen)
karikatúrával
ajándékozta meg
a két elnökjelölt,
Jakab Adorján
(balról) és Antal
Lóránt (jobbról) 

Március 20–22. között a Nagyvárad
melletti Püspökfürdõn tartotta meg
országos tisztújító küldöttgyûlését
a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT).
A legnagyobb Kárpát-medencei ifi
szervezet leköszönõ nagyváradi elnöke,
Szabó József helyére új vezetõt
választottak, a székelyudvarhelyi
Antal Lórántot, aki korábban
a MIÉRT EP-képviselõjelöltje is volt.

ifjúság|

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke

Szabó Ödön parlamenti képviselõ, az RMDSZ Bihar
megyei szervezetének ügyvezetõ elnöke
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kívánom nektek, kedves fiatalok, hogy céljai-
tokért legyen elég erõtök és kitartásotok küz-
deni, mert csakis a küzdelem vezethet ered-
ményre benneteket” – mutatott rá az elöljáró.
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is jelen
volt a megnyitón, s elvárásait is megfogalmaz-
ta: „Ti tudtok segíteni abban, hogy megért-
sük, melyek a mai huszonévesek elvárásai a
közélettõl. Igazatok van, amikor türelmetlenek
vagytok, gyorsan akarjátok a változást, de azt
is meg kell értenetek, hogy fontosak azok az
értékek, amelyek mentén a hazai magyar ér-
dekképviselet haladt eddig. Azt szeretném,
hogy a MIÉRT továbbra is a közéleti utánpót-
lás legfontosabb bázisa legyen.”

Szabó Ödön parlamenti képviselõ, az
RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyveze-
tõ elnöke a MIÉRT alappilléreit, a partnersé-
get, a szakmaiságot és a nyitottságot emelte
ki, s azt, hogy a szervezet a Szövetség egyik
legfontosabb stratégiai partnere Biharban is.
Mivel nagyon sok helyi szervezetbõl épül fel,
eljuttatja az üzeneteket az érdeklõdõ fiatalság-
hoz, s a hatékony érdekérvényesítés mellett
megõrizte mozgalmi jellegét – hangsúlyozta a
tisztségviselõ.

Az ifjúsági ernyõszervezet két volt elnöke,
Kovács Péter, az RMDSZ fõtitkára, illetve
Bodor László fõtitkár-helyettes is köszöntöt-
te a közgyûlés résztvevõit. A román politikai
alakulatok közül a Szociáldemokrata Párt és a
Nemzeti Liberális Párt ifjúsági szervezeteinek

képviselõi, Emilian Pavel és George Tãtar
jöttek el, Magyarországról pedig a Fidelitas or-
szágos alelnöke, Vincze Géza, a Societas el-
nöke, Torzsa Sándor, az Ifjúsági Keresz-
ténydemokrata Szövetség részérõl pedig Ko-
csis Dániel. Eleget tett a meghívásnak a fel-
vidéki Via Nova ICS Nemzetpolitikai Kabinet-
jének vezetõje, Csonka Ákos is. Az Orszá-
gos Magyar Diákszövetség részérõl Szénás
Szabolcs mondott ünnepi beszédet.

A közgyûlés nyitónapján adták át a MIÉRT
Pro Organizatione díját. Ezt olyan közéleti
személyiség kaphatja meg, aki kiemelkedõ se-
gítséget nyújtott a szervezetnek. Ezúttal
Laczikó Enikõ, az Etnikumközi Kapcsolatok
Hivatalának államtitkára vette át Szabó Jó-
zseftõl a díjat „õszinte elismerésként, halk kö-
szönetnyilvánításként”.

Szombaton Püspökfürdõn folytatódott a
MIÉRT küldöttgyûlése. Módosították az alap-
szabályzatot, majd a leköszönõ elnök és he-
lyettese, Jakab Adorján terjesztette elõ tevé-
kenységi beszámolóját, utána a tagszervezetek
és a társult ifjúsági intézmények vezetõi adtak
számot az elmúlt két esztendõ munkájáról.
Következett az új elnök, alelnök és elnökség
megválasztása.

Két elnökjelölt, Antal Lóránt és Jakab
Adorján mutatta be programját. Titkos szava-
zással a másfél száz küldöttbõl 94-en voksol-
tak Antal Lórántra, így a következõ két évben
õ vezetheti a legnagyobb Kárpát-medencei if-
júsági ernyõszervezetet. Az újonnan megvá-
lasztott MIÉRT-elnök elég erõt és bátorságot
kívánt maguknak ahhoz, „hogy meg tudjuk
gyõzni a fiatalokat, jó a közösségért dolgozni.
A változáshoz az elsõ lépés a tükörbe nézés, a
felismerés, hogy problémáink vannak, és azo-
kat együtt tudjuk megoldani”. A küldöttgyûlés
Antal Lóránt javaslatára Kádár Petrát vá-
lasztotta meg elnökhelyettesnek. További hu-
szonhárom alelnök, valamennyi történelmi ré-
gió képviseletében, segíti majd a munkájukat.

Borsi Balázs
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Szabó József
átadja a MIÉRT Pro
Organizatione díját

Laczikó Enikõnek

A küldöttgyûlés
résztvevõi
Püspökfürdõn



A plébániát már
rendbe tették 

Szülõvárosában, Margittán tanult s érettsé-
gizett le, utána sikerrel felvételizett a gyulafe-
hérvári Római Katolikus Hittudományi Fõis-
kolára, és letöltötte az akkor még kötelezõ
sorkatonai szolgálatot. Felsõfokú tanulmánya-
it 1986-ban kezdte meg, 1992-ben végzett,
és ugyanabban az évben a nagyváradi székes-
egyházban szentelte pappá Tempfli József ak-
kori váradi római katolikus megyés püspök, s
a mezõbikácsi katolikus közösség plébánosává
nevezte k. A mai napig ott szolgál.

Dr. Fügedy Antal Levente megszerette az
ottani közösséget, és õt is megszerették a hí-
vek. Több mint két évtized után elmondhatja,
hogy új otthonra talált Bikácson. Plébánosi
feladatának teljesítése mellett folyamatosan
képezte magát. Így 1998-tól Budapesten foly-
tatott kánonjogi (egyházjogi) tanulmányokat a
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen mûködõ
Kánonjogi Posztgraduális Intézetben, 2002-
ben tett licencvizsgát, majd 2010-ben dokto-
rált kánonjogból.

– Miért választotta ezt a hivatást? Mi mo-
tiválta döntését?

– Miközben rendszeresen ministráltam, a
szentmiséken egyre inkább megismertem Is-

ten végtelen szeretetét és jóságát, aminek
megtapasztalása számomra öröm volt. Ebbõl
a tapasztalatból kiindulva úgy éreztem, hogy
mások örömének elõsegítése végett hitünk
kincseit, amelyekkel Isten minden embert meg
akar ajándékozni, meg kell osztanom mások-
kal is. Ezt az indíttatást nevezném papi hivatá-
som igazi alapjának.

– Úgy tudom, további két település
lelkigondozását is végzi. Melyek ezek?

– Mezõbikács filiájaként a közeli Cséffa és
vonzáskörzete tartozik a plébániához. Feladat-
köröm 2010 õszétõl kibõvült, ugyanis Böcskei
László püspök úr a biharsályi plébánia gondo-
zását és lelkipásztori ellátását is rám bízta.
Mindkét településen van templom, ahol vasár-
naponként szentmisét tartok. Természetesen
Mezõbikácson hétköznapokon is vannak mi-
sék.

– Ön a plébánosi teendõkön túl egyéb fel-
adatot is ellát egyházi szinten. Mirõl van itt
szó?

– Kánonjogi tanulmányaimmal összefüg-
gésben fõpásztoraim 2004-tõl az Egyházme-
gyei Bíróság jegyzõi, majd 2009-tõl helynöki

Csak teszi a dolgát
Mezõbikács plébánosa, DR. FÜGEDY
ANTAL LEVENTE margittai, vallását hûen
gyakorló római katolikus családba született
1967-ben a katolikus negyednek számító
Vasút utcában. Vallásos nevelést kapott,
náluk a hit és annak gyakorlása magától
értõdõ volt, és mind a mai napig az.

Dr. Fügedy Antal Levente plébános, a kánonjog tudója
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tisztségével bíztak meg. Jelenleg tehát az Egy-
házi Bíróság munkáját koordinálom és látom
el a bíróság tagjaival együtt. Ennek a feladat-
nak a kiszélesítését jelentette, amikor tavaly
dr. Erdõ Péter bíboros úr felkért a Budapesten
tevékenykedõ Prímási Bíróság (Egyházi Leg-
felsõbb Bíróság) bírájának. A nagyváradi egy-
házmegyében ezenkívül a Nagyváradi Székes-
egyházi Fõesperesség és a tenkei esperesi ke-
rület jegyzõi szolgálatát is ellátom.

– Mezõbikácson hogyan oszlik meg a la-
kosság nemzetiség, illetve vallási felekezet
alapján?

– A települést nagyjából fele-fele arányban
lakják magyar és román ajkú lakosok. Kis
számban szlovák híveink is vannak. Ha viszont
az itteni katolikusokat tekintjük, akkor el-
mondható, hogy gyökereik, illetve õseik ma-
gyarok, szlovákok, oroszok és lengyelek,
ugyanis 1790-ben a ma élõ bikácsiak elõdei a
mai Szlovákia területérõl érkeztek ide, és tele-
pedtek le a Nagyváradi Káptalan egykori bir-
tokán. A hívek száma 150-170 közöttire tehe-
tõ. A lakosság nagy része az idõk folyamán,
kedvezõbb életvitel reményében elvándorolt.
Ez három hullámban történt. Az elsõben
Amerikába, a másodikban Csehszlovákiába
mentek, az itthon maradottak közül pedig so-
kakat elragadott a város. Ennek következmé-
nye, hogy ma nagyon kevés gyermek és fiatal
van a községben. Velük hittanórákon és más
programokon foglalkozunk. Nemrégiben pél-
dául Kajó Brigitta mezõbikácsi származású ta-
nítónõ tartott rendszeresen kézmûves foglal-
kozást és magyarnyelv-órákat. A kis gyermek-
létszám miatt ugyanis, ami ráadásul több kör-
nyékbeli iskolára oszlik szét, a helyi elemi isko-
lában nincs magyar tagozat, ezért a magyar
programokra az ünnepek elõtt a plébánián ké-

szülnek fel. Itt tanulták be egyebek mellett a
karácsonyi betlehemes játékot is. A hívek har-
madrészérõl mondható el, hogy rendszeresen
jár szentmisékre. A kántori feladatot, önkén-
tes alapon, a margittai esperes úr öccse, Má-
jernyik Ferenc látja el. Kórusunk nincs, de az
ismertebb énekeket a hívek együtt éneklik a
szentmiséken. A Rózsafüzér Társulat viszont
aktívan mûködik. Természetesen, ha lehetsé-
ges, bekapcsolódunk az egyházmegye köz-
ponti programjaiba is.

– Kérem, mondja el, mit tudott megvaló-
sítani ittlétének két évtizede alatt!

– Mindaz, amit elértünk, nem egyéni ér-
dem, hanem a közösségünké és sok jó, segítõ
emberé. Én csak teszem a dolgomat. Az eltelt
szolgálati éveim alatt Mezõbikácson felújítot-
tuk a plébániát és a templomot, tavalyelõtt a
cséffai istenházát, és kisebb lépésekkel, de fo-
lyamatban van a biharsályi templom felújítása
is. Az anyagi fedezet nagyobbik részét a me-
gyei és a helyi tanácson keresztül az RMDSZ-
frakció támogatásának köszönhetjük. Az ösz-
szeget kiegészítettük, és a hívek is adakoztak,
sõt a bikácsi templom felújítására Románia
kormányától is kaptunk támogatást. Önerõbõl
ugyanis nagyon nehéz, illetve kimondhatom,
hogy lehetetlen lett volna ezeket a munkálato-
kat kivitelezni. Ezúton is köszönjük minden jó-
tevõ szolgálatát.

– Sikerült-e visszakapni az egyházi java-
kat?

– Mezõbikácson és Cséffán teljes egészé-
ben, hiszen ott idõben tudtam lépéseket tenni.

A több mint
kétszáz esztendõs
bikácsi istenháza
oltára
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– Építése 1813-ban kezdõdött a Nagyvára-
di Káptalan anyagi támogatásával. Védõszent-
je: Szent László magyar király, így búcsúünne-
pe a június 27-hez, Szent László király napjá-
hoz legközelebb esõ vasárnapon van. Két éve,
fennállásának 200. évfordulóján, a belsõ fel-
újítás után a templomot újra megáldotta Böcs-
kei László püspök úr.

– Valószínû, hogy már bikácsinak érzi
magát, de azért gyakran látjuk Margittán is.
Mit jelent önnek a szülõváros? Úgy tudom,
ajándékot is adott az Árpád-házi Szent Mar-
git templomnak…

– Valóban, ha az eltöltött évek számát néz-
zük, akkor több idõt töltöttem Mezõbikácson,
mint Margittán. Természetesen oda kötnek a
gyökereim, hiszen a szüleim és a testvéreim is
ott laknak. Ezért, ha tehetem, hazamegyek.
Sokkal kevesebbszer, mint szeretném. A kerü-
letünkbe tartozó templomokban is akkor van-
nak ugyanis a templombúcsúk, amikor Mar-
gittán. Itt is, ott is eleget kell tennem a meghí-
vásnak, ezért nem sikerül minden ünnepre el-
mennem. A Jézus Szíve szobrot ajándékba
kaptam, és amikor a plébános úr megemlítet-
te, hogy Margittán hiányzik, miután felújíttat-
tam, a margittai templomnak ajándékoztam.
Nem nagy dolog, így volt természetes.

– Kérem, mondjon egy búcsúgondolatot
az olvasóknak!

– „Isten úgy szerette a világot, hogy egyszü-
lött Fiát adta érte, hogy örökké éljen minden
õbenne hívõ” (Jn 3,16). Ez a mondat arra
utal, hogy az ég és föld alkotója mindenkinél
jobban, „túlcsorduló mértékkel” szeret minden
embert. Adjunk esélyt Istennek, és engedjük,
hogy boldoggá tegyen minket!

Szõke Ferenc

Termõföldekrõl van szó, mivel épületeinket,
egykori katolikus iskoláinkat lebontották a
kommunizmus éveiben. A földeket bérbe ad-
juk, és az így kapott pénzt a plébánia fenntar-
tására és a szükséges javításokra fordítjuk.
Sályiban a volt egyházi földeknek csak az egy-
harmadát sikerült eddig visszakapni. Remél-
jük, a jövõben a többit is megkapjuk valami-
lyen formában.

– Milyen tervei vannak?
– Folytatjuk, amit eddig is tettünk. Lépésrõl

lépésre haladva oldjuk meg dolgainkat, ahogy
a lehetõségeink engedik. Jó hír, hogy hamaro-
san a gyapjúi elöljáróság ravatalozó kápolnát
fog építeni a katolikus temetõben. Ehhez ne-
künk csak a területet kell adnunk és a felaján-
lást elfogadnunk.

– Kérem, mutassa be néhány mondatban
a mezõbikácsi katolikus templomot!
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Folyamatban van
a biharsályi római
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Ha teheti,
hazamegy
Margittára 

Szentmisén
Bikácson
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A ferences szerzetesek már itt voltak a vár
1692-es ostrománál is, késõbb sem hagyták el
Váradot. Mivel egykori klastromuk helyét a Kö-
rös bal partján nem lelték meg, Olasziban tele-
pedtek meg, a Szent Brigitta-templom szom-
szédságában. És bár Bunyitay Vince közelebb-
rõl nem határozta meg a ferencesek rendházá-
nak helyét, a kis templommal való „szomszéd-
ság” azt jelenthette, hogy azzal szemben, az ut-
ca másik oldalán lehetett – ahol a jezsuitáknak
volt egy házuk –, egy másik helyen ugyanis azt
írja, hogy az új székesegyház építését a püspö-
ki lakának udvarán kezdte el, a jezsuiták és a
ferencesek közé mintegy odaszorítva.

A ferencesek új helyét Csáky Imre püspök
jelölte ki az akkor még Olaszi határának szá-
mító Páris-patak közelében, a Barátok (ké-
sõbb Sal Ferenc, ma Dunãrea utca), valamint
a Fõ utca sarkán levõ telken. A püspök 1726.
július 28-án rendelte el, hogy a ferencesek itt
építsék fel új templomukat és rendházukat. Az

egyemeletes rendház 1738-ra el is készült.
Az egyhajós, barokk stílusú templom 1748-

ra épült fel. Torony nem volt a hajó elõtt, de
ferences szokás szerint egy kis huszártornyot
építettek a szentély fölé. A kis torony többször
is eltûnhetett. Elõször 1817–1827 között,
amikor az épületet újrafedték, de az is lehet,
hogy az 1826. november 9-i tûzvészben pusz-
tult el. Akkor a fõoltár mögötti sekrestye gyul-
ladt ki és égett le. Késõbb Lajcsák Ferenc püs-
pök építtette újjá.

Miután II. József 1786-ban eltörölte a Szent
Ferenc-rendet, a barátok két év elteltével vég-
leg elhagyták Váradot. Templomuk a császár
utasítására 1788. április 4-tõl plébániatemp-
lom lett.

Az olaszi hívek már 1810-ben szerettek vol-
na tornyot emelni az istenháza elé, de erre a
viszontagságos körülmények miatt csak 1876-
ban kerülhetett sor. A templomhajó és az utó-
lag hozzáépített torony fala között 1891 tava-
szán nagy repedés keletkezett, s az épületet

Barátok temploma – így él a váradi
köztudatban ma is az olaszi
plébániatemplom. A török fennhatóság
elmúltával a ferences barátok építettek
elõször itt templomot és mellette
rendházat a XVIII. század elsõ felében.
A rendház ma a katonakórház része.

Ebben az évben jubilál
a Barátok temploma

A torony nélküli
barokk templom
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összekötõ keresztvasakkal stabilizálták. Ám ez
csak egy évtizedig jelentett megoldást, ugyanis
1901 nyarára már olyan nagy repedések jelen-
tek meg a hajó mennyezetén, hogy egy szak-
bizottság veszélyesnek nyilvánította a templom
használatát, és lebontását javasolta.

A barokk korból megmaradt templomhajót
1902 tavaszára bontották le, de a tornyot
meghagyták. Az új istenháza alapkõletétele
1903. május 5-én volt. A hajó építése ifj.
Rimanóczy Kálmán terve alapján és az õ veze-
tésével 1903 májusától jól haladt, augusztus-
ban már álltak az oldalfalak, és a boltívekre ke-
rült sor. A régi tornyot is átalakították külsõleg,
és két kisebbet építettek mellé, melyek egysze-
rûsített formákkal ugyan, de követik a nagy
megjelenését.

A túlnyomórészt neoreneszánsz stílusjegye-
ket viselõ, eklektikus stílusú plébániatemplom
csak 1905-re készült el teljesen. Ennek a 110.
évfordulója van idén. Az új istenházát 1905.
július 16-án szentelték fel.

A templomhoz tartozó kripta még a barokk
hajó idejébõl maradt meg. Ide temették Okoli-
csányi János püspököt. Az Olaszi temetõ
1980-as évekbeli felszámolása után Tempfli
József akkori apátplébános, késõbbi megyés
püspök jóvoltából számos neves váradi polgár
földi maradványát itt helyezték el.

A Nagyvárad-olaszi római katolikus plébá-

niatemplom – közismert nevén Barátok temp-
loma – belsõleg kereszthajós, kétoldalt oldalfül-
kékkel. Legértékesebb darabjai ferences örök-
ségek: a hat mellékoltár, a szószék és néhány
oltárkép. Az új plébániatemplom felépítése
után az alacsony oldalkápolnák miatt az 1750-
es évekbõl megmaradt oltárfelépítményeket
nagyon megnyirbálták, egyes oromzati figurá-
kat le is vágtak, így sokat veszítettek eredeti
arányosságukból – amint azt Biró József mûvé-
szettörténész doktori értekezésében megállapí-
totta. Zöldesre és barnásra márványozott, ara-
nyos és ezüstös ornamentikájú, térbe áradó fel-
építésû, mozgalmas, igazi barokk stílusú mind
a hat mellékoltár.

A fõbejárattól számítva jobboldalt az elsõ fül-
kében az 1742-ben felállított Assisi Szent Fe-
renc-oltár található. Oltárképét 1876-ban fes-
tette a nagyváradi Mezey Lajos, aki Szinyei
Merse Pál tanítványa volt. A következõ az
1750-bõl való Szent Kereszt-oltár. A barokkos
nagy feszület egykorú az oltárral. Jobbról az
utolsó a Páduai Szent Antal-oltár, egy ismeret-
len festõ képével.

Balról az elsõ a sorban a Szent István-oltár,
melynek képe Szamossy Elek mûve: Szent Ist-
ván felajánlja koronáját Szûz Máriának. Közé-
pen a Szentháromság-oltár barokk rajzolatú
képe Friedrich Silcher alkotása. A harmadik, a
Szent József-oltár képe szintén Mezey Lajos
tehetségét dicséri. A mellékoltároknál négy,
családi címerrel ellátott, XVIII. századbeli sírkõ
emlékeztet még a váradi ferencesekre.

A fõoltárt az 1827-es belsõ tûz után neore-
neszánsz stílusban újították fel. Ekkor került ide
Gölsz Jakab váradi festõ képe, mely a Szentlé-
lek eljövetelét ábrázolja. Biró József szerint
Friedrich Silcher 1876-ban a képet saját stílu-
sában erõsen átfestette. A szentély elõtt jobb
oldalon Silcher oltárképe a szeplõtlenül fogant
Szûz Máriát ábrázolja. Az ellentétes oldalon a
Jézus Szíve-oltár található.

A bal oldali kereszthajóban Szûz Mária oltár-
szobra áll, tõle jobbra Páduai Szent Antal, bal-
ra Szent Ferenc képe. Fent az irgalmas rend
kápolnájából származó fõoltárkép látható: két
õrangyal kisgyermekeket vezet kézen fogva
(1755).

Az oltárok mesterével azonos kézre valló,
nagyszabású szószék ma is a plébániatemplom
dísze. Biró József szerint 1750 körül készült.
Zöldesbarnára márványozott alsó részét dúsan
aranyozott, fafaragású ornamentika emeli ki.
Magas keresztet tartó angyal koronázza, s kö-
rös-körül számos szent és angyal foglal helyet.

Péter I. Zoltán
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sévé tenni, Radu ªerban ellen pedig hadjára-
tot indított. Bár elûzte trónjáról Havasalföld
vajdáját, és magát kiáltotta ki fejedelemnek,
ottani sikerei végzetes kudarchoz vezettek.

Báthory még ezt megelõzõen a szászokat is
maga ellen fordította. Tudomására jutott
ugyanis, hogy Magyarországra menekült el-
lenfelei a szászokkal – fõleg a szebeniekkel –
és a havasalföldi vajdával szövetkezve betörés-
re készülnek. Nagy András hajdúival és a ren-
delkezésre álló haderõvel Szebenben termett,
ahova elõzõleg országgyûlést hirdetett. A vá-
rost csellel hatalmába kerítette, és az ország-
gyûléssel fejedelmi székhelynek nyilváníttatta,
kiváltságait eltörölte, és hajdúival irgalmatlanul
kifosztatta.

Szebenbõl Brassó alá vonult, de ott Weiss
Mihály királybíró nagy összegû ajándékkal rá-

bírta a város megkímélésére. Brassó alól
tört be Havasalföldre, ahol Radu ªerban

székhelyét, Târgoviºtét elfoglalta. Az
elkergetett vajda Mátyáshoz ment

segítséget kérni. Báthory Havasal-
földrõl Moldva ellen akart indulni,
de a szultán e vállalkozástól
nemcsak eltiltotta, hanem a bu-
dai és temesvári pasákat utasí-
totta magyarországi birtokai-
nak háborgatására.

Radu ªerban lengyel és
moldvai segítséggel a vissza-
maradt erdélyi hadat kiker-
gette Havasalföldrõl, sõt
Weiss Mihály brassói királybí-
róval és a magyarországi me-

nekültekkel egyetértésben Er-
délybe szándékozott betörni.

Báthory, hogy a veszedelmet
megelõzze, Nagy Andrást hajdúi-

val a Barcaságra küldte, és maga is
megindult Szebenbõl Brassó felé.

Weiss Mihály azonban Nagy Andrást
megvesztegette, s hazatérésre bírta. A feje-

delem viszont ostrom alá fogta Brassót. Köz-
ben Radu ªerban is átjött a havasokon, és Bá-
thory seregét Brassó mellett úgy megverte,
hogy a fejedelem is csak futva menekülhetett
az ütközetbõl.

A Báthory Gábor ellen tervezett, ám siker-
telen merénylet megtorlása után fokozatosan
romlott a fejedelem és a II. Mátyás néven Ma-
gyarország királyává koronázott osztrák fõher-
ceg hívei közötti viszony egyrészt Báthory erõ-
szakos katolikusellenessége, másrészt a király
törökellenes hadi készülõdései miatt. Ugyanis
Mátyás a kassai szerzõdésbe foglalt fontos fel-
tételt, miszerint Erdély nem köteles az Osz-
mán Birodalom rovására támogatni õt, sem-
misnek tekintette. Követei révén egyre na-
gyobb nyomást gyakorolt a fejedelem-
re, aki nem volt hajlandó a Habsbur-
gok kétszínû politikáját segíteni,
de más irányú, messze ágazó
tervei újabb alkalmat adtak az
udvarnak a támadások folyta-
tására, és magára vonta a
Porta haragját is. Még nem
volt erdélyi fejedelem, ami-
kor már a lengyel trón el-
foglalására készült: kapcso-
latba lépett azokkal a len-
gyel fõurakkal, akik össze-
esküvést szõttek III. Zsig-
mond király ellen.

A havasalföldi hadjárat

Bár Zsigmond leverte a felke-
lést, Báthory úgy vélte, hogy nö-
velve fejedelmi hatalmát, még el-
nyerheti a lengyel trónt. Moldvai és ha-
vasalföldi politikája összefüggésben volt
lengyel terveivel, rendelkezni akart a két vaj-
daság erejével (Moldva ekkoriban a lengyel ki-
rály, Havasalföld pedig a török szultán vazallu-
sa volt). A még gyermek Constantin Movilát
igyekezett Zsigmondtól eltérítve a szövetsége-
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Életútjának ígéretes kezdete (1589.
augusztus 15.) és tragikus vége (1613.
október 27.) egyaránt Váradhoz kötõdik.
Családja történelmi nevezetességû família
volt, a sváb Gutkeled nemzetségbõl eredt.

Somlyói Báthory Gábor,
Erdély fejedelme (3.)
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Báthory Gábor.
Felelõtlen
politikája a romlás
szélére taszította
Erdélyt



Bukásának okozója azonban a Bethlen Gá-
borral való meghasonlása lett. Bethlen, nem
helyeselvén botrányos tetteit, egészen vissza-
vonult tõle és környezetétõl. Emiatt Báthory
árulással gyanúsította õt. Gyanúját megerõsí-
tette Bethlennek egy elfogott levele, amelyet a
temesvári pasához küldött, s melyben a pasa
figyelmét azokra az alkudozásokra hívta fel,
amelyeket Báthory II. Mátyás királlyal kezdett
egy törökellenes szövetségrõl. Báthory elhatá-
rozta Bethlen megöletését, s Bethlen, hogy
életét mentse, a temesvári pasához menekült.

A váradi merénylet

Bethlen Temesvárról Konstantinápolyba
ment, ott sikerült olyan athnamét kieszközöl-
nie, amelyben a szultán elrendelte, hogy Bá-
thory Gábort fosszák meg trónjától, és Beth-
len Gábort válasszák meg Erdély fejedelmévé.
Bethlen a temesvári pasa seregeitõl támogat-
va a Hunyad megyei Vaskapu-hágón át Er-
délybe jött. Báthory, nem bírván ellenállani,
Kolozsvárra menekült. Mivel Kolozsvár nem
akarta õt falai közé bocsátani, Váradra futott.
A temesvári pasa 1613. október 21-re Ko-
lozsvárra országgyûlést hívott össze, s az Bá-
thoryt a fejedelemségrõl letette, és Bethlent
választotta uralkodónak.

Báthory a váradi várba húzódva Forgách
Zsigmondtól kért segítséget. Hajdúi vele vol-
tak, ezért abban bízott, hogy ha Forgáchtól
kellõ támogatást kap, még visszaszerezheti a
trónt. A menekülõ Báthoryt elkísérõ Ghyczy,
látván, hogy urát a szerencse elhagyta, Beth-
lenhez szándékozott csatlakozni. Feltételezve,
hogy Bethlennek kedves dolgot fog cseleked-
ni, elhatározta, hogy Báthoryt megöleti. Ter-
vének megnyerte Szilasi és Nadányi hajdúka-
pitányokat, akik készségesen vállalkoztak a
merénylet elkövetésére.

Ghyczy egy reggel rábeszélte Báthoryt,
hogy kikocsizzék a hajdúk táborába. Korabeli
feljegyzés szerint Szilasiék vagy ötven hajdúval
várakoztak Báthoryra a Velence utcában.
Amikor a hintó odaért, két lövés dördült el.
Báthory kiugrott a hintóból az õt kísérõ Ló-
nyai Farkassal és Komáromi Andrással együtt.
A fejedelmet megölték, két hû emberét pedig
halálosan megsebesítették. Bethlen viszont ki-
végeztette Báthory gyilkosait.

Báthory Gábor elhunytával halt ki a fényes
múltú Báthory család, amely négy fejedelmet
adott Erdélynek.

Szilágyi Aladár összeállítása

A vég kezdete

Báthory kudarca a bécsi udvart gyors cse-
lekvésre ösztönözte, Forgách Zsigmond felsõ-
magyarországi fõkapitányt küldték ellene. For-
gáchhoz csatlakozott a menekültekkel együtt
Homonnai György is, aki trónkövetelõként lé-
pett fel. Forgách hadai diadalmasan haladtak
elõre. Elfoglalták Kolozsvárt és Gyulafehér-
várt. Báthory Szebenbe húzódott hadaival, de
Forgách ezt a várost is ostrom alá fogta. A fe-
jedelemnek sikerült sok pénzért Nagy Andrást
hajdúival ismét a maga pártjára állítania, és
Bethlen Gábor török segítséget is szerzett.
Nagy András, egyesülve a Déva felõl jövõ tö-
rök haddal, Forgách ostromló hadát szétverte.

A gyõztes Báthory most már Weiss Mihályt
szándékozott megbüntetni. Hogy magát a
Portán biztosítsa, kegyencét, a kalandor Ghy-
czy Andrást küldte gazdag ajándékkal Kons-
tantinápolyba követként. Ghyczy azonban
Brassóban Weiss Mihállyal abban egyezett
meg, hogy a Portán a maga számára fogja
kérni a fejedelemséget, és a brassóiak segítsé-
gével megbuktatja Báthoryt. Ghyczynek sike-
rült is a Portát megnyernie, és mint fejedelem-
jelölt tért vissza Brassóba. Báthory Gábor
Brassó alatt termett, és Weiss Mihályt Földvár-
nál tönkreverte.

Az ifjú fejedelem a brassói gyõzelemmel
szerencséjének tetõpontjára jutott, azonban
nem tudta sem okosan kihasználni, sem meg-
becsülni azt. Legbizalmasabb embereit sem kí-
mélte. Híres hajdúkapitányát – aki néhányszor
elárulta ugyan, de Szebennél a trónját mentet-
te meg – saját kezével vágta le; hû lovászmes-
terét haragjában agyontaposta.
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Bethlen Gábor.
Bár Báthory
az életére tört,
kivégeztette
a gyilkosait
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A ház ura is elém siet, kezet rázunk, majd
beljebb invitálnak. Szép, rendezett porta,
amolyan gazdaemberhez méltó, mindent át-
gondoltan építettek, ahogyan kell, nem a ci-
coma, hanem a célszerûség volt a mérvadó.
Ilonka néni gyümölccsel teli tányért tesz elém,
majd süteménnyel kínál. Aztán csapra verjük
az emlékezés butykosát, édes-émelygõs szóne-
dû frissíti a ködlepte történetet.

Vasadi Sándornak Székelyhídon kellett je-
lentkeznie leventének 1944-ben, épp hogy
csak betöltötte a tizennyolcadik életévét. A ná-
la fiatalabbak megúszták a besorozást. Utolsó
rugdalózása volt ez már a náci Németország-
nak és csatlósainak, értelmetlen halált és szen-
vedést okoztak több százezer embernek. A
székelyhídi gyülekezõ után gyalog indultak
Magyarország belseje felé, Németország irá-
nyába. Cudar látványt nyújthattak az újoncok,
se fegyvert, se bakaruhát nem kaptak, civil ru-
hásan, otthonról hozott kofferrel bandukoltak
megvédeni a világpusztító Hitler agonizáló bi-
rodalmát. Menetelésüket már nem kísérte lel-
kes csatainduló, szép lányok sem szórtak elé-
jük virágcsokrokat. Menniük kellett, hát men-
tek.

Hol itt, hol ott szálltak meg alkalomszerûen,
Tiszafüreden például a téglagyárban húzódtak
meg éjszakázni, máskor istállókban, csûrök-
ben vackoltak maguknak. Három nap alatt ér-
tek el gyalogszerrel Galgamácsáig, onnan már
következett volna a német határ. A fiúknak se-
hogyan sem akaródzott a mártíromság, nem
akartak hõsi halottá válni, paraszti bölcsessé-
gük átlátott az esztelenül gyilkos fanatizmu-
son. Ezért némi tépelõdés után Vasadi Sándor
három falubelijével, Szilágyi Sándorral, Szabó
Józseffel és Szabó Károllyal úgy döntött, hogy
megszöknek. Egy érmihályfalvi ismerõse is,
akivel elõzõleg még Hatvanban összefutott,
úgy vélte: jobban járnak, ha meglépnek. Azt
mondta neki: „Te, Sanyi, ez már nem hadse-
reg, aki csak teheti, menti az irháját, még a
tisztek becsületesebb fele sem tesz egyebet,
mint szidja a háborút; csak abban bíznak,
hogy egyszer vége lesz, és élve hazajutnak.”

Vasadi Sándornak nem volt mindig köny-
nyû dolga, hisz a kommunista idõkben nehéz
volt megfelelni annak a halk belsõ hangnak,
amit lelkiismeretnek szokás nevezni, a kom-
munista párt másmilyen törvényt rakott az
ember vállára. Brigádosnak lenni a termelõ-
szövetkezetben már komoly státust jelentett,
de a rátermettség, a hozzáértés nem volt
elég ekkora beosztáshoz, a párttagság kizáró
jellegû kritérium volt. Vasadi is megkapta a
fejmosást az illetékes elvtárstól, amiért jó re-
formátusként a templomba merészkedett
unokája keresztelésekor. A szemébe is vág-
ták a sommás bírálatot: „Kétszínû ember ma-
ga, Sándor.”

Úgy látszik, a kommunizmus ejtette sebek
még ma is sajognak, csokalyi vendéglátóm a
fenti történettel hozakodik elõ, bár jól tudja
jövetelem okát: a katonasors, a katonaélet
iránti érdeklõdésem miatt jöttem megsüve-
gelni az egykori leventét. Vasadi Sándor fele-
sége, Ilonka néni épp kikíséri vejüket, Erdei
Viktort, amikor egy késõ õszi napon megér-
kezem. A háztáji majorságot oltatták be, ne-
hogy valami nyavalya beléjük álljon. Erdei
tudniillik állat-egészségügyi asszisztens.

Ilonka néni betessékel. Szõlõfürtök inognak
a levelektõl megkopasztott tõkén. A háziasz-
szony magyarázkodik, bõ volt a termés, amit
nem szüreteltek le, szeretnék eladni. Jó édes
immár a gyümölcs, a dér is megcsípte kissé.
Egy lejt kérnek kilójáért, jelentkezett is egy vá-
sárló a napokban, de végül kiderült, hogy csak
hitegette õket.
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SOHA TÖBBÉ HÁBORÚT

Háború szülte
barátság (1.)

A Nagy Háború kitörésének centenáriumi
esztendejében elindított sorozatunkban
a II. világháborúra emlékeznek Bihar
megyei egykori katonák vagy leszárma-
zottaik. A 90. esztendejében járó csokalyi
VASADI SÁNDOR leventeként sodródott
bele a háború utolsó szakaszába. Õsszel
beszélgettünk vele.



Azt is mesélte, hogy egyik este lefekvéskor
még százan voltak, de reggelre már csak
negyvenen maradtak. Pedig azok tényleges
honvédek voltak, fegyver alatt lévõk, nem pe-
dig leventék.

A tanoncok számára a szökés sokkal egy-
szerûbbnek tûnt, az õket kísérõ leventeoktatók
nemcsak hogy nem voltak beöltözve, de fegy-
vert sem hordtak maguknál. Ahogy eljött az
éjszaka, csendben kilopóztak. Õrség nem volt
állítva, az egész napos gyaloglástól megfárad-
tan álomba merült mindenki. Úgy tervezték,
ha az úton hazafelé igazoltatnák õket, akkor
azt mondják, hogy leszakadtak csapatuktól,
bajtársaikat keresik éppen.

Gyalogszerrel indultak neki az útnak, ami-
kor katonai jármû közeledett, akkor az út
menti bozótban rejtõztek el. Már szürkült,
amikor egy faluszéli kereszthez értek, ahol
többen is gyülekeztek. Az összesereglés okát
nem tudták, csak feltételezték, hogy valami-
lyen egyházi ünnepség lehet. Reformátusként
hiába pörgették le emlékezetükben az egyházi
ünnepeket, náluk ekkortájt, halottak napja
után, már csak a karácsonyra készülõdtek.

Ahogyan a leghamisabb kutya is megszelí-
dül, amikor éhség gyötri, akként már a szökött
négyes sem volt annyira elõvigyázatos, köze-
lebb merészkedtek a sokasághoz. „Hova-hova
legények?” – szólt utánuk az egyik fehérnép.
Elsõre az elõre betanult verzióval próbálkoz-
tak, de látva az asszony hitetlenséget tükrözõ
mosolyát, színt vallottak. Mariska néni, mert
így hívták az asszonyok szószólóját, éjszakai
szállást ajánlott a fiúknak, igaz, nem a tiszta-
szobában, hanem az istállóban készített nekik
fekhelyet. Az elcsigázott, megfáradt kis csa-
patnak jól jött az emberség. Már remegtek a
lábak a folyamatos gyaloglástól, az inak nehe-
zen engedelmeskedtek az akaratnak.

Három szép ló mellé kvártélyozták be õket.
Fel is csillant Vasadi Sándor szeme, odahaza
õk is lovasgazdák voltak. Meglapogatta a ter-
metes állatokat, mustrát tartott. A gazdaasz-
szony, látva, hogy hozzáértõ legénnyel van
dolga, felajánlotta, maradjon náluk cselédnek,
koszt, kvártély kijár a munkájáért. Nem soká-
ig tépelõdött az ajánlaton, arra gondolván,
hogy ott meghúzhatnák magukat a háború vé-
géig vagy legalábbis addig, amíg nagyobb biz-
tonságban indulhatnak haza. Egyetlen feltéte-
le volt csupán: hogy a cimborái is maradhas-
sanak. Fiatal legény lépett az istállóba, Maris-
ka néni fia, István volt az, épp Sándorral egy-
idõs. Elsõ látásra megkedvelték egymást, így
az egyezség sem váratott magára. Mint alkal-
mazásban lévõ legényt, reggelizni már kony-
hába tessékelték. Itt találkozott elõször a gaz-
dával, Tari Józsi bácsival, aki kupica pálinká-
val kínálta.

Jómódú családhoz szegõdött, kocsmájuk
mellett huszonöt hold szántót birtokoltak,
azonkívül jószágokkal is kereskedtek. Elszegõ-
désének elsõ napján körbejárták a határt, a
gazda, úgy látszott, hosszú távra tervezte a
csokalyi legény ott-tartózkodását, minden tal-
palatnyi földjét, állatállományát körbemuto-
gatta.

De ne szaladjunk elõre a történettel. A reg-
geli után rábízták, fogja be a két pejt; a nevük-
re még ma is emlékszik Vasadi Sanyi bácsi. Az
egyiket Dajkának, a másikat Szedresnek szólí-
tották. Miután rájuk vetette a hámot, annak
rendje-módja szerint a bak jobb szélére ült, nó-
gatni próbálta a lovakat, már-már ostor után
akart nyúlni, de a két állat egy tapodtat sem
indult. „Ülj át, fiam, az én helyemre!” – utasí-
totta a gazda, majd ennyit mondott a lovak-
nak: „Jézus, segíts!” – és a két állat azon
nyomban elindult.

Ebédre visszaértek. Mariska néni kérdezte,
hogy szereti-e a lekváros csíkot. Fogalma sem
volt róla, miféle étek lehet az. „Szeretem, hát
hogyne szeretném” – lódított a legény, nem
akarván tapintatlan lenni, meg aztán a való-
ságtól amúgy sem állt távol, amit mondott,
tudvalevõleg a katona mindig éhes. A lekváros
csík valójában lekváros laska volt.

A három társának más gazdáknál találtak
munkát, Sándor bácsi feladata volt a munkáso-
kat reggel kivinni a répaföldre, majd szürkület-
kor hazahozni õket. Napközben pedig az ólak
körül akadt tennivaló, a lovak mellett tehenek,
borjak, disznók gyarapították a gazdaságot.

(Folytatjuk)
D. Mészáros Elek
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Esteledett. Az ispotályosok házánál egy so-
vány atya lassan csoszogva meggyújtotta a kis
mécsest a Szûzanya szobra elõtt, majd sorra a
többi ház fülkéiben is. „Laudetur” – intett a por-
ban hancúrozó gyerekek felé mosolyogva, és
derekát tapogatva vizet húzott a kútról. Éhes ku-
tyák szimatolták a füstöt, készült a hagymás kö-
les a tûzhelyeken. A sarki ház elõtt kõfaragók
rakták a szerszámot halomba, nevetve ugratták
egymást, bõrkötényeikrõl vastag felhõben szállt
a kõpor, s egyikük vizet zuhintott társa poros fe-
jére. Mezõrõl hazatérõk köszöntötték egymást
hangos szóval, és lódobogás hallatszott a vár fe-
lõl.

Zömök barna asszony állt egy ház elõtt, és
merõn nézte a Vadkert felõli utat a szürkületben,
majd bement, hogy rõzsét vessen a tûzre. A fel-
lobbanó láng megvilágította arcát, sötét szemét,
pisze orrát. Barna fürtje makacsul elõrebukott a
kendõ alól, és megült kedves, szív alakú arcán.
Gömbölyû karjával megsimította homlokát, majd
kavart egyet a sercegõ hagymán. A lángok kör-
benyaldosták a fazekat, és villogó fényt vetettek
a hosszú asztalra, a két padra meg a görbe szé-
kekre. Fehér vászontarisznyák lógtak az ajtó
szemöldökfájáról, és meg-meglibegtek az alkonyi
szélben. A Körös túlpartja felõl halk énekhangot
hozott a víz, valahol kisgyerek sírt fel keservesen.
Apró, fehér ruhás, csíkszemû gyerek futott be lel-
kendezve, és átkarolta az asszony derekát.

– Tán megéhezél a szamócaszedésben,
gyereköm? – ölelte magához fél kézzel Jula a fi-
át, míg asztalra koppantotta a tányért. – Szedret
leltötek-e vagy csak fiveket?

– Még vadalmát is találánk öregapámmal,
meg mindenféle fiveket is, csak ránk esteledett,

és indulnunk kellett igenyöst – magyarázta Lac-
kó, és nagyot húzott egy bögrébõl.

Kintrõl lépések csoszogtak, és belépett az
öreg Sebes. Csíkosra szõtt vászontarisznyáját
lassan bontogatta, s óvatosan rakta a padkára a
füveket. A tûz rezesre festette fehér haját, hosz-
szan lecsüngõ bajszát, erõs orrát és széles arc-
csontját.

– Na, mögsegéjtett a Szûzanya, lelénk betyár-
kórót, ravaszfarkot meg székfût is. Alkapitány
urunknak ígértem vót még két napja. Igön szag-
gat a dereka, mióta megjött külországból.

– Lesz annak nagyobb gondja is hamarost,
ha igaz, amit a péntekhelyi piacon beszélnek.

– Beszélj! – morrant az öreg a lányára, és fel-
kötötte az erõs szagú gyökereket egy kampóra.

– Közeleg a török. Temesvár felõl érkezett
pár napja egy sebesült ágyúöntõ, az ispotályo-
sok viselék gondját, az riogat mindönfelé. Be-
szélik, hogy Balogh alkapitány uram parancsba
adá, amint meglátik az elõõrsöt, gyújtassék fel a
vár körül minden, ne adhasson védelmet a tá-
madóknak. Vaj, oda lesz a sok ház, teremtõm,
istenem kegyüggy szegény fejünknek!

– Atyámuram megvívná a török basát is a
nagy kardjával – villogott a szeme Lackónak,
míg a kölest kanalazta. Jula elfordult, s köténye
csücskével lopva megtörölte a szemét.

– Az ám, ha nem maradt vóna oda a hadjá-
ratban – morogta Sebes apó, és felhajtott egy
kupa bort.

Kintrõl kutyaugatás hallatszott, pernye füstje
szállt a tûzhelyrõl. Jula szipogott, Lackó némán
átölelte.

– Ne ríjj, jányom! – simította meg az öreg a
könnyeit törölgetõ Jula haját. – Katonaember
vót az urad, csatában vitézkedett, isten meg a
haza védelmében. Ha jön a török esmég, majd
kiállunk ellene. Ezt mívelte az apám apja is, hát
mink is ezt tesszük. Jer, csak úrfi! Na, Lackó,
hadd halljam, el tudod-é sorolni a várbéli bás-
tyák nevit? – állította térdei közé a borzas kisfi-
út.

– A Csonka, a Veres, az Aranyos meg a Ke-
rálfia – számolta Lackó homlokát ráncolva. –
Meg az új, ami Bethlen urunkról kapta a nevit.

Sebes nagyot bólintott. Nincs párja a váradi
várnak erõsség dolgában messze a vidéken.

A szalamander vár
bukása (1.)

A felvidéki Historium Kiadó Fegyvert
s vitézt éneklek címmel 2014-ben
meghirdetett pályázatára íródott az alábbi
történet, s a legjobbnak ítélt tizennégy
munkát magában foglaló, azonos címû
kötetben látott napvilágot a múlt év végén
Dunaszerdahelyen. A szerzõ lapunknak is
közlésre ajánlotta.
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– Öt erõs bástya, meg a kûfalak talján módi-
ban rakva, nem is szólva a várárok dógáról. Csak
széltében megvan vagy ötven lépés, s mély, mint
az ördöng árka. Benne a Hévjó meg a Körös vi-
ze. Télen is vívhatják, sose fagy be a vize annak.
Várnagy urunknál szógáltál, jányom, náladnál
jobban senki sem ösmérheti a sánckapu titkát. S
a temérdek ágyú, a vetõgépek meg a robbanó
porok! Csuda mind! Élelem busásan, kútja vize,
mint a gyöngy, vitézei számolatlan.

– Nem tudom, apámuram, sok mindent be-
szélnek az emberek, s én csak egyszerû asszony-
személy vagyok. Megnyugvást akarok, semmi
mást. Mióta az eszemet tudom, mindig vívtunk a
törökkel, sose volt békesség ezen a tájon.

– Istenáldotta vidék ez, gyermek. Bõ vizû, tisz-
ta folyókban, halban-vadban gazdag. A dombjain
termõ gyümölcs meg szõlõ édessége vetekszik a
mézzel. Gyógyfivei, vásárai messzi földön híresek.
Csoda-e, ha sokan maguknak akarják?

– Mézet vajh tanálunk-e holnap, öregapa, jó
édeset, mint a múltkor?

– Megkeressük az öreg odvat, s ha úgy akar-
ja az erdõ tündérkéje, lelünk bõséggel. Hagyunk
a méhöcskéknek is becsülettel, s legközelebb új-
ra lesz – ásított Sebes –, de a halfogó szükõt se
hanyagoljuk. Visszük azt is.

Jula magához húzta Lackót, és a nyakában
lógó fakeresztet babrálta.

– Ez vigyáz rád, fiadom, a kresztöcske, mit
apádurad faraga néked. Minden utadon, min-
den dógodban mögótalmaz, vigyázza léptedet,
mint Jézus urunk vigyáz odaföntrõl. Dicsõ szen-
tünkrõl, László kerálunkról kapád a nevödet.
Lásd, várasunkat alapítá két angyal szavára,
azmikor vadászgata ezen a tájon.

– Meséld el, apó, hogyan vót! – fészkelõdött
Lackó Jula ölében, és tágra nyílt szemekkel fi-
gyelt.

– Valamikor régen, mikor a Körösünk lustán
kanyargott, és sok kis szigetén farkasok, õzek,
rókák éltek bõséggel, egy napon arra lovagolt
a dücsõ kerál. Fényes kíséretét hátrahagyva va-
dászgatott a nagyúr, jó lován éppen egy csodá-
latos szarvast ûzve, mikor egy kicsiny, selymös
gyepû tisztásocskán édességös hangokat halla.
Két gyenyerõségös, hófehér ruhájú angyal szó-
lítá s bíztatá kegyös szóval, alapítson templu-
mot azon a helyön, Jézus urunk s Szûz Mária
anyácskánk tisztöletére. László kerál, istenfélõ
fejedelmünk, térdre esött az angyalok szavára,
s imáiban kérte a fennvalót, segélje õt nagy
munkájában. Mesteröket hozatott nagyszám-
ban, kûfaragókat, pallérokat meg ácsokat, kül-
országból való nagy tudású építõket, s rögvest
prépostságot fundált ezön a helyön. Vitézség-
ben, igazságban, istenfélelemben László urunk
párját ritkítá, s meghagyá, halála után tetemit
jó városában helyezzék örök nyugodalomra. Is-
teni csudaszámban mene, azmikor halottas
szekerit húzó ökrök megindulának maguktól
városunk felé. Itt lett hát eltemetve, s sírjánál
azóta is csodák történnek, a vak látva tér haza,
bénák elhányják botjukat, és igazságtevõ hely-
ként, ládd, messzi földrõl érkeznek ide, kik
pörben állnak. Róla kapád nevöd, kis Lackó, a
bátor lovagról, ki dücsõséget szerze várasnak,
országnak, nemzötnek. Vaj, adja az Úr, élj te is
dücsõ, boldog életet, vigyázzon reád névadó
szentöd, gyermök!

– Nem kérek én semmit az Úrtól, csak enged-
je meg fölnevelni néköm ezt a gyermeköcskét
itt. Semmi kívánalmam nincsen egyéb – sóhaj-
totta Jula feltörõ indulattal, és magához ölelve a
gyereket, gyönyörködve simogatta fürtös haját.
Halkan dúdolt, és ringatta.

(Folytatjuk)
Szilágyi Perjési Katalin

2015. április|Biharország|33

lektûr|



|literatúra

Szó lesz például a Zrínyi Miklóst teljesen „el-
nyomó”, a kordivatot abszolút kiszolgáló Gyön-
gyösi Istvánról, Bessenyei György mai napig el-
fogadható természettudományi írásáról, Kár-
mán Józsefnek az olvasásba frissen bekapcsoló-
dó polgárasszonyok ízlését megcélzó Uránia fo-
lyóiratáról, Bajza Józsefrõl, Vörösmarty költõ-
társáról és sógoráról, Ábrányi Emilrõl, elsõként
pedig Kisfaludy Sándor sikerkönyvérõl.

„Vakmerõségnek látszik ugyan, a Himfy sze-
relmei után, Erató lantját valakinek megzendíte-
ni merni mostanában, nem azért, mintha egy
egész nemzetben csak egy nyájas költõnek kel-
lene lenni; vagy a tiszta és vétek nélkül való sze-
relemnek édes jótéteményi és azoknak az embe-
ri szívbe és képzelõdésbe olyan egyformák vol-
nának munkái, hogy az ember azoknak elõadá-
sában mindég egy húron kénytelen játszani: ha-
nem azért, hogy mikor már egy nemzetnek
nyelvén egy tökéletes zseni méltóvá tette magát
polgártársainak kedvelésére, akkor a tûrhetõ
ugyan, de õnálánál kisebb léleknek szerzeményi
még bölcsõikben megfúladnak.” Ezzel a rokokó-
san cifrázott körmondattal indítja Csokonai Vi-

téz Mihály Lilla címen kötetben kiadásra elõké-
szített szerelmes verseinek Elõbeszédét. Nincs
benne álszerénység vagy képmutatás, hisz ak-
kor, a XIX. század legelején nálunk még nem
pirkadt a romantika, erõsen dúlt viszont az azt
megelõzõ szentimentalizmus divatja. Elõbbi és
utóbbi röviden abban különbözik, hogy bár
mindkettõben az érzelmek uralkodnak, a ro-
mantikában a nagy, szélsõséges szenvedélyek, a
preromantikában pedig a ma nyavalygásnak
mondott siránkozás. Talán legjellemzõbb alkotá-
sa Goethe: Az ifjú Werther siralmai, melynek
kapcsán Szerb Antal A világirodalom történe-
te címû mûvében azt írja, hogy kvázi a szenti-
mentális emberek titkos világszövetsége létrejöt-
tének is elõidézõje: „Goethe önéletrajzában be-
szél egy emberrõl, aki valósággal járta az orszá-
got, és a szentimentális emberek mindenütt szí-
vesen látták és vendégelték. A szentimentálisok
szövetsége, a választott és büszke kevesek, akik
érezni tudnak, akiknek meleg szívük van, szem-
ben állnak a hideg, érzéketlen világgal, amely
nem érti meg õket.”

Ebben a közhangulatban természetesen
azonnal sikerkönyvvé lett a fiatal Kisfaludy Sán-
dor Himfy szerelmei címû mûvének elsõ része,
A kesergõ szerelem, s az elsõ nagy érzés örö-
meit és kételyeit, illetve a házassággal megpe-
csételt beteljesülést leíró második rész, A boldog
szerelem. Csokonainak ez utóbbi nem adatott
meg, de az egymást testileg-lelkileg tökéletesen
megértõ fiatal pár örömei igen: „Ha Himfy mel-
lett egy-két hazámfia elõtt kedvességet találhat
ez, azt véletlen nyereségemnek tartom; ha pe-
dig ennyi szerencsével nem lehet jussa dicseked-
ni, nem történik elõttem semmi váratlan.”

Kisfaludy Sándor történetében bárki magára
ismerhetett, ezt húzza alá a mottóként idézett
Petrarca-versszak is:„Ha próbáltátok, Ámor
mily kegyetlen, / Megszántok, – nemcsak meg-
bocsátotok, / Amért, hogy annyi hangon éne-
keltem / Hiu reményt és hiu bánatot!” (Radó A.
fordítása). A mottóhoz igazodva a verskezdet
összefoglalja a fiatalember gondtalan, boldog
életét a hirtelen rászakadó szerelmi gyötrelmek
elõtt, majd túláradó részletességgel ecseteli a
szerelmes ember kínját-baját: „Mint az õzek az
erdõben, / A halak a vizekben, / Madarak a le-
vegõben, / A méhek a kertekben: / Oly szaba-
don s kedvem-telve / Éltem egykor napjaim, /
Vígan lejtve, énekelve / Ûzém kicsiny baja-
im. // Erõ vala tetememben, / Minden bajt

Irodalmi divatkergetõ
Új irodalmi témájú sorozatot indítunk,
ezúttal elsõsorban olyan szerzõket-
mûveket idézünk fel, akik-amelyek
a maguk korában nagyon divatosak
voltak, de ma már kevesen ismerik õket.
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megláboltam, / Tehetség volt tûzlelkemben, / A
sorsot csak gúnyoltam, / Nem ismervén vesze-
delmet, / Nagy dolgokat koholtam, / Nem is-
mertem a szerelmet: / Egek, be boldog vol-
tam! // (…) De most oda boldogságom, / Oda
öröm-napjaim! / Oda van szép szabadságom, /
Hajh, meggyûltek bajaim! / Egy gõgös szép
megsebzette / Csalt nem sejtett szívemet, / S
tehetetlen rabbá tette / Fellengve járt lelkemet!”
A kesergõ szerelemhez hasonlóan A boldog
szerelem is ugyanolyan aprólékosan írja le, de
immár a megtalált boldogságot. A verszárlat
visszakanyarodik a leütés hangvételéhez, így for-
málja kerek egésszé a történetet: „Miket, szívem
ömledezvén, / Enmagam-lelt hangokban / Éne-
keltem s daloltam én / Nem nagy ész szól azok-
ban, / Csak természet szüleményi, / Együgyûek
szavaim, / Búm s örömim érzeményi / Éneke-
im, dalaim, / De ki mindezt nem érezed, / S ta-
lán hiú hangnak veszed, / Élelmed a nap alatt /
Csak agyagból kelt falat.”

Közel száz évvel a Himfy szerelmei megjele-
nése után Berczik Árpád Himfy dalai címen
vígjátékot ír a történetbõl, az 1900-as Himfy-
album számára keletkezésének történetét is vá-
zolja, elsõsorban a mû divatjának, a reformkor-
nak a szellemiségét idézve: „Hogy tudott az a
nemzedék lelkesedni egy könyvért… magyar

könyvért! Mert abban a nemzeti haladásnak egy
nagy tényét látták, mellyel bebizonyította a ma-
gyar szellem a világnak, hogy létezik, hogy joga
van létezni és magának helyet követelni Európa
mûvelt nemzetei között. S amint forgattam, la-
pozgattam Himfy szerelemei-t, láttam… láttam
nagyapáinkat, hogy forgatták õk is, hogy olvas-
gatták, hogy könnyeztek rajta, hogy örültek ne-
ki, hogy szavalták egymásnak, fiatalja, öregje,
kicsinye, nagyja! […] S a darab elkészült. Én pe-
dig elkezdtem töprengeni. Kinek fog ez az ósdi
darab kelleni? Más alakok járnak manapság a
színpadon. Más szenvedélyek és problémák iz-
gatják ma a közönséget. […] A közönség meg-
felelt rá. Felelete olyan volt, amilyet magyar kö-
zönségtõl várni lehetett.”

Csodának éppen nem nevezném, de mintha
nekünk, egy újabb évszázad múlva élõknek „kül-
dött” ajándék volna a Berczik-darab debreceni
bemutatójáról szóló vélemény: Ady Endre írta
Himfy dalai címmel. „A méltóságos úrnak ez a
legújabb darabja. Õneki ugyanis irodalmi ambí-
ciói vannak, s ezeknek az ambícióknak a betöl-
tésén már igen régen munkálkodik a méltósá-
gos úr. Igazán, milyen szép dolog! A miniszteri
tanácsos úr nemcsak tudomást vesz a magyar
irodalomról, hanem lealacsonyodik azok közé a
skriblerek közé, kik méltóságos urak sohasem
lesznek, akik írnak, mert szívük parancsolja, s
nem óhajtanak tanácsosi karriert csinálni. […]
Nem óhajt problémákat fejtegetni, s talán tudo-
mást sem vesz arról, hogy egy sereg szürke em-
ber a társadalom reformjára gondol, s ezt a re-
formot szolgálja a színpadon egy-egy, az élet
harcából kiragadott drámai epizóddal. […] Az
irodalomban nincs jogcíme annak, ami csupán
nemzeti – általános emberi vonások nélkül. Az
örök emberi hassa át a nemzeti irány produktu-
mait, mert csakis így számíthatnak komoly ér-
tékre, igazi sikerre. A Berczik darabjának ez az
érdeme sincs meg. […] Berczik egy magyar köl-
tõrõl írt magyarul – fájdalom, nem mondhatunk
többet róla. […] A debreceni közönség nagy ré-
sze szívesen fogadta Himfy dalai-t, de az a nem
nagyszámú intelligens, mûértõ közönség, mely
az egész elõadás alatt tartózkodóan, hidegen vi-
selkedett – az én véleményemnek ad igazat. […]
Én a magam részérõl ezt a címet adnám Berczik
darabjának: »A méltóságos úr vígjátékot ír«.”

Kisfaludy Sándor mûvének megjelenése után
több mint kétszáz évvel érdekes az irodalmi di-
vatok tündöklésén és bukásán egy pillanatig el-
gondolkodni, és ismételten elfogadni az örök
közhelyet, hogy a legjobb kritikus végsõ soron
mégiscsak az Idõ.

Molnár Judit
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|szomszédoló

– Igaz, hogy az egyik legeredményesebb
évét zárta 2014-ben?

– A hagyományosan a budai várban megtar-
tott Mesterségek Ünnepén tavaly augusztus 17-
én a Népmûvészet Mestere díjat vehetem át Ba-
log Zoltántól, az emberi erõforrások miniszteré-
tõl, de nekem eddig minden elismerés jólesett.
Szinte mindent ugyanazért kaptam: a derecskei
népi szûrrátét-technikák felelevenítése, tovább-
adása terén végzett kiemelkedõ munkásságom
elismeréséül.

– Porkoláb Ferenc derecskei szûrrátét-ké-
szítõ népi iparmûvész. Mennyire határozta
meg az életét ez a bihari település, ahol él?

– Õseim földmûvesek voltak. Derecskén él-
tek, gazdálkodtak mindig, soha eszükbe nem ju-
tott volna, hogy elköltözzenek. Akármilyen ne-

héz volt is a sorsuk, hûek maradtak derecskei
mivoltukhoz. Én is az õ útjukat jártam… Az ál-
talános iskola után Debrecenben tanultam ki az
üvegezõ-képkeretezõ szakmát. Inaséveimmel
együtt tizenhat évig jártam be, dolgoztam az
Üvegipari Szövetkezetnél. Szerencsére mindig
volt munkám, és közben elkezdtem foglalkozni
autodidakta módon a szûrkészítéssel, mert a
szomszédunkban lakott egy néni, a nagy hírû
Erdei család leszármazottja, aki ezt a mestersé-
get ûzte.

– Miért számított ez a család nagy hírûnek?
– Az összes felmenõi mind szûrszabók voltak,

szûrrátéttel foglalkoztak. Legnagyobb hírû a
nagyapa volt, aki 1954-ben halt meg. A fia is jó
nevû mesternek számított, Lajos bácsi 1965-
ben megkapta a Népmûvészet Mestere címet,
és végül Piroska néni is kiérdemelte ezt a szak-
mai elismerést 1967-ben. Náluk láttam, hogy
miképpen készülnek a szûrrátétes tárgyak, és
kedvet kaptam hozzá, hogy én is elkezdjem a
munkát. Az is ebbe az irányba terelt, hogy anyó-
som megkért, vigyem ki a házból a régi, hasz-
nálhatatlan varrógépét, mert csak láb alatt van.
Láttam, hogy muzeális darab, ezért nem dob-
tam ki, hanem inkább felújítottam. Amikor már
nagyon jól ment rajta a munka, vettem egy ipa-
ri varrógépet.

– Mit szólt ehhez a család?
– Amikor felvetettem a feleségemnek, hogy

mit szeretnék csinálni, nevette, azt mondta,
jobb, ha megyek kapálni. Az elsõ darab után azt
mondta, hogy egész jó, és onnantól kezdve min-
dig biztatott, hogy csináljam, mert érdemes. De-
cemberben beküldtem a munkáimat a háziipari
szövetkezetbe, januárban jelezték, hogy várják a
munkakönyvet, mert fel vagyok véve… Ott-
hagytam az üvegezést, és a rendszerváltásig a
szövetkezetnek dolgoztam, utána mozis lettem.
Öt és fél év után, amikor a megyében üzemelõ
mozikat sorra bezárták, itt is utolért a rendszer-
váltás… A mûvelõdési házban megüresedett a
fûtõi állás, ezért átmentem a szomszédba, ahol
mindenes lettem.

– Mikor volt ideje foglalkozni az új mester-
ségével?

– A munkám mellett a szûrrátét-készítést sem
hagytam abba. Próbáltam megtalálni az egyéni

Porkoláb Ferencnek
kitették a szûrét

Negyedszer rendezték meg a határok
nélküli nótagálát a berettyóújfalui Nadányi
Zoltán Mûvelõdési Központ
színháztermében. Telt házat vonzott
a nõnapi nótaest; Kolozsvári-Donkó
Rebeka tervezte a színpadképet
PORKOLÁB FERENC népi iparmûvész
szûrrátéteibõl és fontos szakmai díjakkal
elismert szûrébõl. A nótaest elõtt
váltottunk néhány gondolatot az alkotóval
az egyre inkább kiteljesedõ mûvészetérõl.
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arculatot, és az is ösztökélt, hogy keresték is az
emberek a munkáimat. Hû maradtam a bihari
hagyományokhoz, ebbõl a gazdag motívum-
kincsbõl merítek a mai napig. Már a Népmûvé-
szek Háziipari Szövetkezeténél dolgoztam, ami-
kor felkerestem V. Szatmári Ibolyát, a Déri Mú-
zeum munkatársát, s õ biztatott, hogy jó úton já-
rok. Javasolta, hogy tanulmányozzam Györffy
István cifraszûrrõl szóló könyvét. Bevettem ma-
gamat az egyetemi könyvtárba, ahol A-tól Z-ig
elolvastam a könyvet, és kijegyzeteltem a legér-
dekesebb részeket, mert akkor még nem volt le-
hetõség fénymásolásra. Ez képezte késõbb a
munkám fundamentumát. Több mint három-
száz munkát készítettem a szövetkezeti pályafu-
tásom során, és ennek a harmadát fogadta el a
szakmai zsûri. Derecskén 1996-ban megalakult
a kézmûves kör, ennek alapító tagja voltam. Egy
évre rá a karácsonyi kézmûves vásáron korábbi
mentorom megkérdezte a munkáim láttán,
hogy nem akarom-e megpályázni a Népi Ipar-
mûvész címet. Szót fogadtam neki, és elkezd-
tem újra zsûriztetni a munkáimat. 2000-ben be-
léptem a Bihari Népmûvészeti Egyesületbe,
2001-ben pedig megkaptam a Népi Iparmûvész
címet. Egy nap jön haza a fiam, és kérdezi, van-
e ballagó tarisznyám. Volt vagy hat. Felküldtem
vele az iskolába. Amikor meglátták, „elájultak”,
azóta is én készítem ezeket, és így jártam a gim-
náziummal is; van már húsz esztendeje is annak.

– Hogy történt, hogy meglett korára még a
szûrét is kitették?

– Nem is egyet, amit a színpadon lát, az már
a kilencedik! Mindig kétkedtem magamban,
hogy jó-e, amit készítek. 2003-ban Békési And-
rás, a helyi Szivárvány táncegyüttes vezetõje ke-
resett meg, hogy készítsek nekik egy szûrt a hor-
tobágyi táncukhoz. Egy másik szûrre való anya-
gért el is készítettem. Még darabokban volt a
szûr, ezért a biztonság kedvéért bevittem a mú-
zeumba, megmutattam Vajda Máriának. Sokáig

nem szólt semmit, majd összecsapta a két kezét,
és azt mondta: gyönyörû! Ezt a szûrt el is küld-
tem Mezõkövesdre a Kis Jankó Bori Hímzõpá-
lyázatra, ahol mindjárt két különdíjjal jutalmaz-
ták. Mondtam is aztán a táncegyüttes vezetõjé-
nek, hogy én ezzel kétszeresen ki lettem fizetve,
ezért nekik ajándékozom. Balsi Hajnaltól pedig
megkaptam a szakmai méltatást. Talán még
többet beszélt a munkámról, mint az elsõ helye-
zettérõl. Már kezdtem magam kényelmetlenül
érezni, végül megértettem az okát: az enyém
volt az elsõ szûr ezen a rangos pályázaton.

– Hobbiból az ember nem készít csak úgy
magának szûrt…

– Kaptam más megrendelést is. Vitték a szûrt
Felvidékre, Németországba, de maradt Magyar-
országon is. Rózsa Péter, a neves biogazda is
rendelt tõlem. Hozott két mintát is, kalotaszent-
királyit; megnéztem, de nem másoltam le. Hoz-
zátettem a magamét, és végül a megrendelõnek
így is elnyerte a tetszését. Ez, amit most Berety-
tyóújfaluban a színpadra állítottunk, a kilencedik
szûröm. Tavalyelõtt ezt is elküldtem az országos
Kis Jankó Bori-pályázatra, és a minisztérium el-
sõ díját nyertem meg vele. A sors furcsa fintora
volt, hogy bár idõben elindultunk, de kétszer is
lerobbantunk útközben, s vége lett a díjátadó-
nak, mire odaértünk… Akkor úgy éreztem,
hogy életem legnagyobb elismerésének a kéz-
hezvételérõl maradtam le. A rendezvényhez
kapcsolódó konferencia még tartott, nézegettük
a családdal a pályamunkámat, amikor megszó-
lal mögöttem a mentorom, hogy ugye szép az a
szûr. Ajánlotta, hogy pályázzak a Népmûvészet
Mestere címre, mert már ez olyan darab, ame-
lyiknek a készítõje arra méltó. A szakmai aján-
lást is vállalta, és csodák csodája, elsõ nekifutás-
ra megkaptam az elismerést. Közben a Bihari
Népmûvészeti Egyesület is beadta a Népmûvé-
szeti Egyesületek Szövetsége által alapított Ha-
gyományõrzõ díjra a pályázatot, azt is elnyer-
tem, de elõtte a Derecske városáért díjra is érde-
mesnek tartottak, ami legalább olyan fontos szá-
momra.

– Hogyan tovább?
– Van tervem, a család szerint még sok is.

Most lesz a „Kitesszük a szûrét” pályázat, ezt a
szûrt fogom még kiegészíteni, de lesz viselet is,
és gondolkozom a használati tárgyakon is.
1952-ben születtem, a korhatár elõtti nyugdíjat
sikerült elcsípnem. Az elején még bennem volt
a tempó, amikor felébredtem, azon járt az
eszem, hogy mit is kell csinálni, de 2012 óta vi-
szonylag nyugalomban telnek a napjaim, több
idõ marad az alkotásra.

Kocsis Csaba
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Merem állítani, hogy a zenekritikus tevé-
kenysége nem annyira az újságíráshoz, sokkal
inkább a tudományos kutatáshoz áll közel, egy
hangverseny krónikája ugyanis nem adatszerû
felsorolást, nem is szubjektív véleménymon-
dást, hanem elmélyült zenei tudást igényel.
Nagyvárad kulturális élete a szimfonikus zene
és a színház párhuzamát tekintve kissé furcsa
eltolódást mutat: a 217 esztendõs állandó ma-
gyar színtársulat folyamatos mûködéséhez ké-
pest a koncertélet aránylag fiatalnak mondha-
tó. 1923-ban alakult ugyan egy Filharmóniai
Társaság, de ez inkább csak a szó valódi értel-
mében vett mûkedvelõk próbálkozása volt, ál-
landó filharmónia 66 éve, 1949 óta létezik a
városban. Annak viszont kevés város örülhet
úgy, mint Várad, hogy kis híján hatvan éven át
ugyanannak az értõ, nagy tudású zenekritikus-
nak a tollából olvashatták a helyi hangver-
senyhíradót a koncertlátogatók vagy akik még
csak tervbe vették a törzsközönség sorainak
erõsítését. Igen, a nagyon sokak által ismert
és szeretett Tuduka Oszkár 1955 óta írta
Hangversenyhíradó címmel az aktuális kon-
certek kritikáját. Lapunk Zene rovatában is ol-
vashatták a megyeszékhely zenei életének cse-
megéit, tehetséges mûvészeit bemutató, min-
dig igényes és alaposan dokumentált írásait
egészen 2014. május 25-ig, amióta sajnálatos
betegsége megakadályozza a büszkén vállalt
zeneszolgálat ellátásában.

– Mikor kezdett bekapcsolódni Nagy-
várad zenei életébe?

– Az 1942–43-as évadban vitt el zongora-
tanárnõm, Fischerné Szalay Stefánia egy ese-
ményszámba menõ hangversenyre, Dohnányi
Ernõ zongoraestjére – Beethoven-szonátákat

játszott, az egész mûsorra már nem emlék-
szem, de a Patetikus szonátára nagyon jól –,
illetve Zathureczky Ede koncertjére, aki
Mendelssohn-Bartholdy hegedûversenyét ját-
szotta csodálatosan. Abban az idõben volt a
színházban egy kórusest is, Kodály Zoltán ve-
zényelt, de azon nem voltam ott, nem tudom,
miért. Viszont ugyancsak zongoratanárnõm-
nek köszönhetõen 1945-ben én tartottam egy
elõadóestet, Lisztet és Schumannt játszottam.

– Elevenítsük fel a hivatásos filharmónia
alakulását. Ha jól tudom, 1949-ben volt…

– Igen, 1949 februárjában. Akkor tizen-
nyolc filharmónia alakult az országban, a nagy
zenerajongó orosz megszállók nyomására. Hi-
vatásos zenekaroknak mondták, holott példá-
ul a 44 tagú váradi zenekarban játszottak alig
egy-két osztályt végzett õstehetségek is. Pél-
dául a négy elemit végzett Bogdán Sándor,
akit Alexandru Demetriad nagy hírû bukaresti
zongoramûvész az ország legjobb csellistájá-
nak tartott. Nem is a hangszeresekkel volt ele-
inte gond, hanem a karmesterekkel: nem na-
gyon volt akkoriban még miben válogatni. In-
duláskor Romulus Botto volt a karmester,
majd igazgató is, 1950-ben két-három hónap-
ra a színháztól átjött Matolcsy Zoltán, tõle az
inkább festõmûvész Maczalik Alfréd vette át a
zenekarvezetést. A lényeg, hogy beindult az
állandó zenei élet, Botto alatt például 65 tagú-
ra nõtt a zenekar, de már olyan szólisták is el-
jöttek Váradra, mint Ion Voicu. Az ’50-es évek
elején Popa Aurel volt a karmester, ’53-ban
Mureºan Anton, õ igazgató is volt, helyette az-
tán egy bizonyos Tóth elvtárs lett a munkás-
igazgató, aki le is faragta a zenekart 43 tagú-
ra. Igazi zenekart Erich Bergel csinált Vára-
don, õt pedig – és erre nagyon büszke vagyok
– én hoztam a városba, amikor rövid ideig a
kulturális ügyosztály vezetõje voltam. Kolozs-
várról jött, Ciolannál végezte a karmesterit, de
csodálatosan orgonált, zongorázott és fuvolá-
zott is. 1956. január 1-jétõl 1959 áprilisáig
volt Váradon, és nemcsak hogy megismertet-
te az itteni közönséget a preklasszikusokkal,
elsõsorban Gluckkal, de például õ harcolta ki,
hogy kapjanak a zenészek kottatartót, mert
addig nem volt. Ha kellett, õ maga is fellépett.

|zene

Élet a zene
szolgálatában

Egy város komolyzenei életéhez a helyi
filharmonikus zenekar tagjai, a mûvészeti
vezetõk, a szólisták és karmesterek,
valamint a közönség mellett hozzátartozik
a zenekritikus is. A nagyváradi
zenebarátok ilyen minõségében ismerték
meg TUDUKA OSZKÁRT.
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Szintén Bergel nevéhez kötõdik, hogy a szín-
ház lett a heti hangversenyek állandó otthona.
Addig több helyszínen játszottak, elég gyakran
a Sas palota nagy mozitermében. 1956. szep-
tember 16-án Bergel vezényletével hangzott
el Váradon elõször Beethoven IX. szimfóniá-
ja olyan nagyszerû énekesek szólójával, mint
Emilia Petrescu és Martha Köstler. Miután
Bergel elment, egy másik nagy mûvészegyéni-
ség, Remus Georgescu vezette 1960 és 1963
között a zenekart, majd átment Temesvárra.

– A vendégszólisták közül kik voltak a
gyakran visszatérõk? – Tuduka Oszkár nem
válaszol azonnal, hanem belelapoz a kis „cso-
dakönyvébe”, ahol évadokra lebontva ott a
heti mûsor, karmesterrel, szólistával. S aztán
már sorolja is:

– Lóri István hegedûs, aki vezényelt is,
Alexandru Demetriad zongoramûvész, a nagy
Brahms-játékos, Ruha István, aki már 1955-
ben fellépett Váradon, kedvenc darabjai a
Csajkovszkij-, Mendelssohn-Bartholdy-, Bee-
thoven-hegedûversenyek és nem utolsósorban
Vivaldi Négy évszaka voltak. De visszatértek
többször Halmos György, Dan Mizrahi, Sofia
Cosma, Valentin Gheorghiu neves bukaresti
zongoristák is. Remus Georgescu után követ-
kezett egy újabb nagy lendület: az Acél Ervin-
korszak. Két nagy kedvence volt Acélnak,
Csajkovszkij és a modernek, például Hinde-

mith, de játszottak sokat Boccherinit és Pro-
kofjevet is. Acél óriási érdeme, hogy sokat vit-
te külföldre a zenekart, többször voltak Olasz-
országban és Brazíliában is. Nagyon sokat je-
lentettek ezek a külföldi utak szakmai szem-
pontból a hangszereseknek, és a fejlõdést a
közönség is észrevette a hazai koncerteken.
Ugyancsak Acél idejében jöttek el Váradra
olyan világhírû mûvészek, mint Igor Ojsztrah
(David Ojsztrah fia) és Hamza György virtuóz
hegedûsök vagy Ludovic Spiess neves opera-
énekes. És kezdtek jönni az új generáció kép-
viselõi is, például Liana ªerbescu és az idén
márciusban is szerepelt Dana Borºan zongo-
ramûvésznõk. Közben a zenekar is újabb ta-
gokkal bõvült, ma még van néhány régi hang-
szeres, de jönnek a tehetséges fiatalok. Gon-
dolom, nem lesz sértõdés abból, ha most csak
Nagy Kálmánt említem, a nagy reményû kon-
certmestert.

– Az 1955 óta rendszeresen írt Hangver-
senyhíradó nevezhetõ-e egyféle közönségne-
velõ projektnek?

– Nem, ez azért túlzás volna, de tény, hogy
amikor Implon Irén azzal a kéréssel keresett
meg engem, hogy rendszeresen tudósítsak a
koncertekrõl, lehetett az õ részérõl valami ha-
sonló szándék is. Írtam elõzetes tudósítást és
hangverseny utáni kritikát is.

– A közönség hogyan alakult az idõk fo-
lyamán? Nõtt vagy csökkent az érdeklõdés?

– Egyértelmûen nõtt. Eleinte azok jöttek,
akik otthonról már barátkoztak a komolyzené-
vel, majd lassan-lassan belenõttek a törzskö-
zönségbe az újabb nemzedékek. De vannak
olyan zenebarátok, akiket mondhatni a rend-
szeres hangversenyélet beindulása óta ott lá-
tok a koncerteken, neveket azért nem említek,
nehogy valakit kifelejtsek, és annak rosszul-
essen.

– Volt-e visszajelzés a zenekritikáira?
– Hogyne, az újság, elõbb a Fáklya, majd a

Bihari Napló szerkesztõi egy híján hatvan
évig foglalkoztattak, s akkor is a megbetege-
désem miatt hagytam abba. Az olvasók meg?
Ismeretlenek szólítottak meg az utcán, kérdez-
ték a véleményemet a következõ koncertekkel
kapcsolatban, mostanában meg fel-felhívnak,
hogy miért nem látnak a hangversenyen. Mert
beteg a szívem, sajnos – mindig ezt válaszo-
lom.

Azzal búcsúzom Tuduka Oszkártól, hogy
amint egészsége engedi, elsõ útja a koncertre
vezessen. Nevetve ígéri meg, hogy biztosan
úgy lesz.

Molnár Judit
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Március utolsó hetében visszatértek a télen
elárvult gólyafészkek lakói. Az elsõ gólya érke-
zése mindig örömmel tölt el, mert immár bizo-
nyossá válik: itt a tavasz, most már semmi
sem állíthatja meg. 

Ugye ti is örültök a tavasznak? A képen lát-
ható gólyát egyszerûen elkészíthetitek, nem
kell hozzá más, mint egy olló, ragasztó, színes
papír, szívószál és anyukátok arclemosó vatta-
pamacsa.

A szívószál egyik végét illeszd két vattako-
rong közé, és ragaszd össze õket, ebbõl lesz a
gólya feje. Másik két korong összeragasztva –
a szívószál közepén – kell a testének. Piros pa-
pírból vágd ki a csõrét, és ragaszd a fejre, fe-
kete papírból vágj egy kört, és kettéhajtva ra-
gaszd a madár testének két felére – ez a farka.

Két kicsi gyöngyöt vagy gombot a fejére varr-
va vagy ragasztva, megvan a szeme is, és ez-
zel elkészült a gólyád. Jó játékot!

|gyereksarok

TTÓÓTTHH ÁÁGGNNEESS

Égi taxi 

Mákvirág jelentkezik
Sziasztok, Gyerekek!
Már megszokhattátok, hogy itt vagyok.

Hogyan telt a húsvét? Voltak-e a fiúk
locsolni? Hát a lányok piros tojást fes-
tettek-e?

Mi, tudjátok, a hagyományokat
õrizzük, ápoljuk. Tehát én is mindig
ünneplõ szirmokat veszek fel húsvét
másodnapján, és várom a locsoló-
kat. De ki tudja, mivel kell engem lo-
csolni? Mitõl növök én nagyra? Ter-
mészetesen a ti versikétek, rajzotok,
mesétek táplál engem. Ám egy évben egy-
szer, húsvéthétfõn egy kis rózsavíz nekem sem
árt.

Húsvéti mesét küldött nekem Debrecenbõl
Kékesi Olivér, itt olvashatjátok egy másik

tavaszi mesével együtt. Remélem, a ta-
vaszi vakációban rólam sem feledkez-
tek meg, és írtok nekem. Akár a
Facebookon, akár postán külditek,
én örülök a leveleknek, és meg is
mutatom társaitoknak, mit is alkot-
tatok nekem.

Címem a régi: Biharország (Mákvi-
rágnak), 410068 Oradea, Piaþa 1 De-

cembrie nr. 12, valamint a https://www.
facebook.com/makvirag.jelentkezik címszó

alatt. Várom az üzeneteket!
Mákvirág

BARKÁCSOLJUNK

Megjöttek a gólyák!
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Sírdogál a Csillaglány,
Lekési a lagzit.
Nyugtalan, mert nem talál
Üres égi taxit.

S hogy ne érje e miatt
Esküvõjén szégyen,
Épp idõben bedöcög
A kis Göncölszekéren.



ges hegyek. Nézte a nyúl, s még keservesebb sí-
rásra fakadt.

Azt mondta neki az erdõ ura:
– A nap hatalmasabb nálam, nem tudok ve-

le versenyezni. A havat nem tudom itt marasz-
tani. Hanem majd adok neked szép szürkésbar-
na bundát a fehér helyett, abban elrejtõzhetsz
nyáron erdõn-mezõn, száraz levelek közt, s
nem bánt se róka, se farkas, se bagoly. Ne félj,
no, ne itasd az egereket!

Megvigasztalódott a nyúl, megtörülgette a
szemét, és fölvette mindjárt az erdõ ura ajándé-
kát, a vadonatúj bundát. Azóta is két bundát
hord a nyúl: fehéret télen, tavasztól õszig meg
barnásszürkét.

gyszer tavasz felé azt mondta a hó a
nyúlnak:

– Igen gyöngének érzem magam.
Beteg vagyok, talán meg is halok.

Azt felelte a nyúl:
– Alighanem olvadsz, az a bajod. Ó, ó, de

sajnállak!
Azzal leült egy buckára, és sírt, zokogott ke-

servesen, úgy sajnálta a havat.
– Sajnállak hó, fáj a szívem érted! Mennyit

szaladgáltam rajtad, jó meleg vackom volt alat-
tad. Elrejtettél a róka elõl, a farkas elõl, fejem-
alja voltál, derékaljam voltál, födél a fejem fö-
lött, védelmezõm, oltalmazóm. Fehér a bun-
dám, te is fehér vagy, nem láttak meg rajtad az
üldözõim.

Úgy sírt, hogy a hónak megesett rajta a szí-
ve, õ is vele könnyezett.

– Mi is lesz velem nélküled? – kesergett to-
vább a nyúl. – Sas elragadhat, fülesbagoly a
karmai közé kaphat, róka elfoghat, farkas széj-
jeltéphet. Mi lesz velem tenélküled?

Aztán gondolt egyet:
– Elmegyek én az erdõ urához, megkérem

szépen, kegyelmezzen meg neked, ne olvasz-
szon el!

El is iramodott, meghajolt az erdõ ura elõtt,
úgy kérte szép szóval, hagyja meg a havat. Köz-
ben kiragyogott a nap, egyre erõsebben melen-
gette a földet, roskadt a hó, zsugorodott, meg-
áradtak az erek, patakok, megcsordultak a je-

A nyúl meg a tavaszi hó

E
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Egyszer volt, hol nem volt, Nyusz sétált az
utcán, és megbotlott egy tojásban. Megnézte
és hazavitte. Tollas is megnézte, és ráült a

tojásra. Nyusz megkérdezte, mit csinál, mire
Tollas azt mondta, melegíti, hogy kikeljen.

Eltelt egy, két, három óra, és a tojás aljából
kitört egy pici láb, és egy a másik oldalról is.
Elmenekült a tojás. Futottak utána, de gyors
volt a kis tojás, és felment egy dombra, és
onnan leesett egy kemény kõre. Nyusz meg
Tollas nem mert odanézni, de végül muszáj
volt, és abban a pillanatban látták, hogy egy
pici kacsa van a tojásban. Nagyon aranyos
volt, és ott termett a Kacsamama hat kicsivel.

Azt mondta Nyusz, ez egy húsvéti csoda. És
akkor jött egy másik nyuszi, és adott
mindenkinek csokit.

Kékesi Olivér, 11 éves, Debrecen

Húsvéti csoda

2015. április|Biharország|41



|sport

A szövetség egyik alelnöke, a fõvárosi ille-
tõségû Florin Niþã a központi sajtóban támad-
ta a váradiakat elfeledve, hogy a szervezet,
amelynek tagja, arra sem képes, hogy egyfor-
ma felszerelést állítson ki a nõi utánpótlás-vá-
logatottnak.

Fõ a sportszerûség

A Román Vízilabda-szövetség vezetõsége,
amelynek a váradi Florin Birta is tagja mint al-
elnök, elfogadta a VSK-Digi arra vonatkozó
kérését, hogy a döntõt külföldi sípmesterek
vezessék. A Bukaresti Steaua (a váradi csapat
idei legnagyobb riválisa) érdekeit képviselõ
Florin Niþã ellenben éles hangon bírálta a dön-

tést arra hivatkozva, hogy ez nagy pofont je-
lent a román játékvezetõknek. Azt is hozzátet-
te, hogy a világ élvonalában jelenleg két ro-
mán bíró van, egyikük a váradi Adrian Ale-
xandrescu (vezetett már BL-döntõt, Európa-
bajnoki finálét, világbajnoki elõdöntõt és olim-
piai bronzcsatát), a másikuk bukaresti.

A váradiak érvekkel támasztották alá javas-
latukat, elsõsorban azt szerették volna, hogy
korrekt körülmények között, a medencében
dõljön el az idei bajnoki cím sorsa. „Azért kér-
tünk külföldi bírókat, hogy elejét vegyük bár-
miféle kétségnek a játékvezetõk tárgyilagossá-
gát illetõen. Több problémával is szembe kel-
lett néznünk az idei bajnokságban, a legutóbbi
bukaresti meccsünkön például az egyik ne-
gyedben hat percet játszottunk a nyolc he-
lyett, mert a zsûriasztalnál ülõk nem tudtak
vagy nem akartak helyesen bánni az idõmérõ-
vel, talán azért, hogy kisebb legyen a gyõzel-
münk gólkülönbsége. Egy másik találkozón a
sípmesterek mindent elkövettek, hogy ne tud-
junk nyerni, mivel a gyõzelemmel lépéselõny-
be kerültünk volna a rivális Steauával szem-
ben. Végül az utolsó fordulóban, az egymás el-
leni meccsen bizonyítottuk, megérdemeljük,
hogy elsõ helyen zárjuk az alapszakaszt” –
foglalta össze a történteket a VSK vezetõje,
aki tisztában van vele, hogy egy váradi–buka-
resti bírópáros nem vezethette volna a finálét.

A külföldiek rosszabbak?!

„Számunkra az igazságosság és a tisztesség
mindennél fontosabb” – érvelt Florin Birta. A
váradi csapat beadványa csak a VSK-Diginek
a váradi medencében sorra kerülõ mérkõzése-
ire vonatkozik, a Steaua saját otthonában ha-
zai (legtöbbször bukaresti) sípmesterek fújnak.
Persze azt nehéz elképzelni, hogy a magyar,
szerb vagy horvát bajnokságban edzõdött já-
tékvezetõknek gondot okozna a jóval alacso-
nyabb szintû román bajnokságban való tény-
kedés.

Bukaresti körökben nagy felháborodást
váltott ki az, hogy a bajnokcsapat
Nagyváradi VSK-Digi vezetõi külföldi
játékvezetõket kértek az idei fináléra.
Eközben a sportág honi irányítói hibák
sorozatát követték el megválasztásuk óta.
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Adrian
Alexandrescu
a világ
játékvezetõinek
elitjébe tartozik

Kekeckednek ahelyett,
hogy fejlesztenének
A KÁKÁN IS GÖCSÖT KERES A ROMÁN VÍZILABDA-SZÖVETSÉG
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A döntést Adrian Alexandrescu (õ maga is
tagja a román szövetség elnökségének) támo-
gatta, de néhány játékvezetõ beadvánnyal for-
dult a szövetséghez, és bojkottal fenyegette
meg a váradi csapatot.

Botrányra futja

A honi pólószövetség új vezetõi nem elõ-
ször bizonyították amatörizmusukat. A felszál-
ló ágban lévõ nõi vízilabda segítség helyett in-
kább csak gáncsokat kap. Az U17-es nõi vá-
logatott Törökországban vett részt egy nem-
zetközi tornán, ám a román szövetség felsze-
relés nélkül küldte oda az együttest. Amikor a
botrány kirobbant, Liviu Rãducanu szövetségi

elnök a csapat szövetségi kapitányára kente a
dolgot, ám hamar kiderült, a szövetség képvi-
selõi a ludasak abban, hogy a lányok csupán
saját fürdõruhájukkal (válogatott mez, egyen-
törülközõ és -köntös nélkül) utaztak el az öt-
csapatos megmérettetésre.

A pólószövetség számláján tavaly 6000 lejt
különítettek el a felszerelés vásárlására, ám a
pénzt nem az eredeti célra fordították. „Egy
rend felszerelést vett a szövetség, de azt egy
bemutatóra, nem pedig játékra. Ráadásul si-
lány minõségû volt, több elszakadt már az el-
sõ viselés után, nem lehetett volna ezeket
használni a törökországi tornán” – árulta el
Vlad Hagiu, akinek a válogatottnál segítõje a
váradi Orbán Zoltán volt, a Criºul Sportklub
felnõtt bajnokcsapatának szakvezetõje.

Az említett tornán jól szerepelt a román
csapat, a harmadik helyen végzett két gyõze-
lemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel. A
keretben négy váradi lány (Laboncz Nikolett,
Antonia és Oana Vidican, illetve Vanessa
Caba Tulceanu) kapott helyet. Hogy lesz-e le-
hetõségük a továbbiakban is a bizonyításra,
azt nem tudni, mert a szövetség a nõi felnõtt
és utánpótlás-válogatott felszámolását tûzte ki
célul.

A sorozatban nyolcszoros bajnok váradi fér-
fi pólócsapat idén komoly vetélytársra lelt a
címvédésért folytatott küzdelemben, és úgy tû-
nik, a bukaresti szövetség ezúttal mindent el-
követ, hogy elorozza tõle a serleget. Pedig
lenne bõven egyéb tennivalója a sportág fel-
lendítésében, fõleg mert az utóbbi idõben há-
rom új uszoda épült, így a korszerûbb körül-
mények között egyre több fiatal számára vált
vonzóvá a sportág.

Hajdu Attila
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A váradiak célja,
hogy
a medencében,
és nem a kulisszák
mögött dõljön el
a bajnoki cím
sorsa

A nyolcszoros
bajnok VSK-Digi
együttese



Tisztelt Szerkesztõség!

A Facebook oldalon keresztül találtam egy
írásra a Biharország folyóirat oldalán, amely-
ben Dánielisz Endre ír Édesapánkról. Az írás
vége felé ír a szüleink válásáról. Nagyon szép

írás, jólesik, hogy tisztelettel és szeretettel em-
lékezik Édesapánkra, és Édesanyánkon ke-
resztül szó esik az õ származásáról, Bagoly
nagypapánkról.

Szerettem volna az oldalon megírni, hogy
Édesapánkkal haláláig nagyon szeretõ és szo-
ros kapcsolatunk volt annak ellenére, hogy a
szüleink nagyon régen és igen fiatalon elváltak.

A húgomnak van két lánya, nekem egy fi-
am, és hármójuknak 6 gyermeke. A legkisebb,
Ábel, Édesapánk halálának napján, 2 óra 10
perccel az elõtt született, hogy Õ elment.

Édesanyánkat egész életében szoros kap-
csolat fûzte a Partiumhoz. Négyen voltak test-
vérek, bár az életük úgy hozta, hogy csak egyi-
kük maradt a szülõföldön, a legidõsebb nõvé-
re. Neki öt lánya született, és négyen máig ott

|visszacsatolás

Megtisztelõ visszajelzést kaptunk
elektronikus postaládánkba egy tavaly
augusztusi cikkünkre. Dánielisz Endre
Amikor Grosics Szalontán idõzött címmel
írt a tavaly nyáron elhunyt legendás
labdarúgó hajdúvárosi kötõdésérõl. Grosics
Gyula legidõsebb lányától, GROSICS
JUDITTÓL kaptunk levelet.

Grosics Judit
születésnapja
családi körben
2011 áprilisában

A hajdani pap-
kisasszony

születésnapján,
2010

novemberében
a Grosics gyerekek

szüleikkel 

Kedves Olvasónktól
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Családi fotó 



élnek. Egyikük Brassóban, egy Temesváron,
egy Nagyváradon és a legfiatalabb Szalárdon,
az ottani református lelkipásztor feleségeként.

Velük és az õ gyermekeikkel, kik a mi gyer-
mekeinknek másod-unokatestvérei, és a gyer-
mekeik gyermekeivel, kik a mi unokáinknak
harmad-unokatestvérei, élõ családi kapcsola-
tunk van.

Minden évben, szinte minden hónapban
összejövünk, születésnapokon, húsvét ünne-
pén, s ezeken a családi együttléteken Édes-
apánk mindig velünk volt. Utoljára épp egy
évvel ezelõtt, húsvétkor. Már nagyon gyenge
volt, mégis eljött, erejét összeszedve. Mikor
biztattuk, hogy ne hagyja el magát, hiszen itt
vannak az unokák, dédunokák, csak annyit
mondott: „Hát mit gondoltok, miért jöttem el?
A család a legfontosabb”.

A szüleink szerelme igaz szerelem volt, a
körülmények, az akkori rendszer okozta, hogy
ez a két csodálatos, de naiv ember nem tudott

megbirkózni a nehézségekkel, s végül a válás-
ban látták a megoldást. Késõbb mindketten
megbánták, de akkorra már az életük útjai
szétváltak.

Szívszorító történet, sokszor gondolok arra,
érdemes lenne megírni, hogyan alakult a falu-
si pap legkisebb leányának és a dorogi bá-
nyász fiának az élete, miután a sors kiemelte
õket, magasra repítette, majd leejtette.

Remélem, nem veszik túlzásnak, hogy kül-
dök néhány képet.

Az elsõ egy régi, megfakult fotó gyermek-
korunkból, a második édesanyánk 80. szüle-
tésnapján készült négyünkrõl, a harmadik
szintén azon a napon, a közvetlen család,
gyermekek, unokák, dédunokák – akkor még
csak 4; a negyedik az én 60. születésnapo-
mon, középen az õsz asszony édesanyánk, és
az ötödik az utolsó együttlét tavaly húsvétkor.

Barátsággal,
Grosics Judit

visszacsatolás|

Grosics Gyulával
tavaly húsvétkor
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…és a tágabb
család 



Jó húsz éve alakult meg az Arany János Iro-
dalmi Kör, hogy összefogja a hajdúváros iroda-
lomkedvelõ lakosait. Égisze alatt megannyi
versfelolvasás, író-olvasó találkozó zajlott le. Az
évek múlásával a kör mûködése elcsendesedett,
lassan megszûnt az irodalmi fészek munkája, de
az igény a hasonló tevékenység iránt nem csil-
lapodott. Ezt a vágyat ismerte fel az RMDSZ
nagyszalontai szervezete, amikor a város neves
költõje, Arany János születésének évfordulóján
kezdeményezte a kör újjáalakítását.

Mûködése delén az irodalmi kör tagsága
rendszeresen ülésezett az Arany Galéria föld-
szinti termében, ez adta az ötletet, hogy az új-
jáalakuló gyûlésre is ott kerüljön sor. Arany Já-
nos születésének évfordulóján a Csonkatorony
tövében gyûltek össze a város irodalomkedve-
lõi, mindazok az érdeklõdõk, akik szerettek vol-
na részesei lenni az irodalmi kör megújulásá-
nak. A megjelentek elõször megkoszorúzták az
Arany János Emlékmúzeum faliszobrát, majd
az egykori tanácskozóteremben folytatódott az
alakuló ülés.

Török László polgármester, a városi
RMDSZ-szervezet elnöke köszöntötte az egybe-
gyûlteket, s néhány szóban felvázolta az irodal-
mi kör életre hívásának és mûködtetésének
fontosságát. „Az irodalmi körnek ma már egy-
fajta mûvészeti egyesületként kellene mûköd-

nie, olyan szervezetként, amely összefogja a vá-
ros különbözõ mûvészeti ágaiban tevékenyke-
dõket, mindazokat, akik munkájukkal szeretné-
nek hozzájárulni a város gyarapításához, illetve
igényük van arra, hogy elképzeléseik megvaló-
sításához támogatást kapjanak. Az elgondolás
szerint a kör égisze alatt különbözõ munkacso-
portok mûködnének, külön-külön felölelve pél-
dául a zene, a tánc, a képzõmûvészet területén
tevékenykedõket, az egyes csoportok vezetõi
pedig rendszeres találkozókon közös elképzelé-
seket fogalmaznának meg, hogy milyen prog-
ram, célkitûzés megvalósításában szeretnének
segítséget kapni” – mondta az elöljáró.

Az új irodalmi kör általános irányelveinek is-
mertetése után az elnökség megválasztása kö-
vetkezett. A jelenlévõk egyhangú szavazatával a
tisztségbe Balázs Izolda magyar nyelv és iro-
dalom szakos tanárt választották. Az új elnök
ígérte, mindent megtesz azért, hogy jól mûkö-
dõ, tevékeny irodalmi köre legyen a városnak.
„Megtisztelõ a feladat, és köszönöm a bizalmat,
hogy rám bízták a kör irányítását. Legjobb tu-
dásom szerint fogom irányítani kis csapatunkat,
ugyanakkor várom a javaslatokat, ötleteket,
nyitott vagyok minden építõ véleményre” –
mondta az újonnan megválasztott elnök.

Az alakuló ülésen kijelöltek öt munkacsopor-
tot is, majd kötetlen beszélgetéssel, illetve a kö-
zeljövõre vonatkozó tervek megfogalmazásával
folytatódott az esemény.

Balázs Anita

|kultúra

A ’90-es években nagy sikerrel mûködött
a hajdúvárosban az Arany János nevével
fémjelzett irodalmi kör, de idõvel
megszûnt. Nemrégiben újjáalakították.

Újjáalakult az irodalmi
kör Nagyszalontán

Csoportképen is
megörökítették
az eseményt 
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Török László városi RMDSZ-elnök köszöntötte
az érdeklõdõket a Csonkatorony udvarán



Pihentet és feltölt
a masszázs

Lazítás
és feltöltõdés
a masszázs
eredménye

Kolozsváron 2012-ben szerzett képesítést a
fiatal masszõr. Dani Zsolt a sportegyetemmel
párhuzamosan végezte el a masszõrtanfolya-
mot. Szalontai szalonjában zuhanyozhatnak is a
vendégek, és akár meglephetik ismerõsüket a
nála beváltható masszázsutalvánnyal.

– Miért érdemes idõnként meglátogatni a
masszázsszalont? Milyen jótékony hatásai
vannak a masszázsnak?

– Enyhíti a stressz hatásait. A stressz által ren-
geteg negatív inger ér bennünket, ami fej-, hát-,
nyakfájást okozhat, gyengíti a koncentrálóké-
pességet, szorongást, depressziót válthat ki.
Emellett a masszázs megnyugtatja az idegeket,
szabaddá teszi a légzést, oldja a feszültséget, se-
gít az ellazulásban, így jobban alhatunk.

– Mi a helyzet a méregtelenítéssel? Ebben
is segít a masszírozás?

– Igen, mivel nagy hatása van az ereinkre.
Akár a többszörösére is növelheti a testszövetek
vérellátását, ettõl jobb lesz a sejtek oxigén- és
tápanyagellátása. Emellett az érintés és az élén-
kebb vérkeringés a nyirokrendszer mûködését is
serkenti, amitõl javul a lerakódott salak- és mé-
reganyagok kiválasztásának és elszállításának a
hatásfoka. Elõsegíti a bõr rugalmasságának, fe-

szességének a megtartását, a masszázzsal levál-
nak az elhalt hámsejtek a bõr felületérõl.

– Milyen típusú masszázsok közül választ-
hatnak a szalonban a vendégek?

– Narancsbõr elleni, reflexoterápiás és sport-
masszázs szerepel a kínálatban. A narancsbõr
elleni, mint ahogy a nevében is benne van, se-
gít megszabadulni a test szöveteiben található,
toxinokat, zsírokat tartalmazó csomóktól. Az
életmódváltás jelentõs mértékben elõsegíti a ke-
zelést. A sportmasszázs fontos szerepet játszik
minden sportoló életében függetlenül attól,
hogy sérült-e vagy sem. A gyúrásnak számos
testi, élettani és lelki elõnye van. Segít elkerülni
a sérüléseket és a mozgásképesség elvesztését,
gyógyítja a sérült izomszöveteket, visszaállítja a
mobilitásukat, javítja a teljesítményt, és meg-
hosszabbítja a sportkarriert. A reflexzóna-masz-
százs úgy mûködik, hogy a kéz, láb stb. reflex-
zónáin keresztül befolyásolni tudjuk a szervek
nem megfelelõ mûködését.

– Kinek nem ajánlott a masszázs?
– Nem szabad masszírozni azt, aki lázas, fer-

tõzõ vagy daganatos, illetve szívbetegségben
szenved, csontritkulása van, menstruál, alkoho-
los állapotban van, frissen esett át traumás mû-
téten, továbbá ha vérhígító gyógyszeres kezelés
alatt áll. A test visszeres helyein sem lehet masz-
szírozni.

Balázs Anita

életmód|

Új masszázsszalon nyílt a múlt hónapban
Nagyszalontán, a Váradi út 21/A alatt.
DANI ZSOLT okleveles masszõr, testnevelõ
tanár várja mindazokat, akik a különbözõ
masszázstípusok jótékony hatása révén
szeretnének lazítani és feltöltõdni.
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Dani Zsolt a testnevelõ tanári diploma mellett
megszerezte a masszõri képesítést is



|fûben-fában

109. Nyírfa (Betula verrucosa
Ehrh.)

A nyírfafélék családjába tartozó fehér kérgû
fa, ágai lelógnak, levelei rombusz alakúak. Na-
pos domb- és hegyvidékek gerincein, erdõégé-
sek és irtások helyén, fõleg savanyú talajon
mindenfelé megtalálható. Románul mesteacãn.

A fehér nyír leveleit májusban gyûjtik. Flavo-
noid festékeket (hiperozid, kvercitrin, miricetin-
galaktozid), illékony vegyületeket és triterpéne-
ket tartalmaznak. A rügyekben zsíroldékony
flavonoid-metiléterek is találhatók.

A levél enyhe vizelethajtó hatású; a vízhajtó,
vizeletfertõtlenítõ, vesekõhajtó teakeverékek és
gyógyszergyári készítmények gyakori alkotóré-
sze. A forrázat készítésekor késhegynyi szóda-
bikarbónát tesznek a vízhez. A törzs tavaszi csa-
polásával nyert nedvet, az úgynevezett nyírfavi-
zet vagy viricset a népi gyógyászatban vesekõ
hajtására használják. Napi 3 x 1 dl virics elfo-
gyasztása vesekólikát válthat ki, ettõl a kisebb,
sima felületû, fõleg kalcium-foszfát-tartalmú kö-
vek eltávozhatnak.

A fa száraz lepárlásával nyert nyírfakátrányt
(Pix Betulae, Pix Betulina) a bõrgyógyászat-
ban rendelik ekcéma és pikkelysömör (pso-
riasis) kezelésére. A bõr faggyúmirigyeinek fo-
kozott mûködésekor (seborrhoea) a kátrányból
készített szeszes oldatot és kenõcsöt használják.
Hasonló hatású gyógyszappan is készülhet be-
lõle. A nyírfalé és a levelek kivonata hajápoló
szerek összetételében is szerepel.

Gyógynövény-ábécé

Mirhafû

Nyírfaerdõ

108. Mirhafû (Chenopodium
ambrosioides L.)

A libatopfélék családjába tartozó, Közép-
Amerikából származó, illatos, egyéves nö-
vény. Nevezik még féregûzõ libatopnak, mexi-
kói vagy jezsuita teának, rubianka libatopnak.
Román neve: tãmâiþã.

A meleget szereti. Szára piros, 50–75 cm
magas, elágazó, szórt levelei hosszúkásak, fo-
gazottak, sárgászöldek. Virágzata csomókból
összetett füzér. Apró magvai feketék. Ma már
iparilag termesztik, a virág barnulásakor, a
magvak érésekor aratják. A levágott föld felet-
ti részekbõl desztillálják az illóolajat (Aether-
oleum Chenopodii). Ez 60–80 százalékban
aszkaridolt, egy peroxid szerkezetû, gyûrûs
monoterpén-származékot tartalmaz. Bélfér-
gesség kezelésére, fõleg az állatgyógyászatban
használják.

Embernél az orsógilisztával és a bányászfé-
reggel szemben a leghatásosabb, adagja fel-
nõtteknél 0,60 g, egy óra alatt két részben.
Zselatinkapszulában kell bevenni. Erõs drog,
ezért csak egy hónap múlva ismételhetõ a ke-
zelés. A levelébõl készült tea étvágyjavító, vi-
zelethajtó, de hurut és asztma kezelésére is
használták.
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Sonkás csigakalács

Hozzávalók: a tésztához: 50 dkg liszt,
2,5 dkg élesztõ, 2,5 dl tej, 1 teáskanál cukor,
2 tojás, 1 teáskanál só; a töltelékhez: 20
dkg sonka, 4-5 fõtt tojás, 1 csokor snidling, 1
teáskanál só, 1 mokkáskanál õrölt fehér bors,
1/2 mokkáskanál szerecsendió, 10 dkg vaj.

Elkészítés: A tésztához a tejet meglangyo-
sítjuk, összekeverjük a cukorral, belemorzsol-
juk az élesztõt, majd hozzákeverjük a kissé fel-
vert egész tojásokat. Öntsük a sóval összeke-
vert lisztbe, dagasszuk meg, majd langyos he-
lyen kelesszük 45 percig. A megkelt tésztát
lisztezett felületen nyújtsuk 1–1,5 cm vastag
téglalappá, kenjük le 6 dkg olvasztott vajjal,
egyenletesen szórjuk meg az apróra vágott
fõtt tojással, sonkával és snidlinggel, ízlés sze-
rint sózzuk, borsozzuk, hintsük meg õrölt sze-
recsendióval (ez el is hagyható). Tekerjük fel a
tésztát, a tekercset szeleteljük fel kb. kétujjnyi
vastagra. Belisztezett pengéjû késsel köny-
nyebb a szeletelés. Egy 25 cm-es tortaformát
kenjünk és lisztezzünk ki, majd egymás mellé
rakjuk bele a tekercsszeleteket. Langyos he-

ínyenceknek|

lyen 30 perc alatt kelesszük újra, majd kenjük
le a megmaradt olvasztott vajjal a csigák tete-
jét. Helyezzük elõmelegített sütõbe, és köze-
pes hõmérsékleten süssük 40-45 percig. A sü-
tõbõl kivéve hagyjuk pár percig a formában,
majd helyezzük rácsra, és hûtsük langyosra.
Tálcán tálalva, tormával vagy fokhagymás tej-
föllel kínáljuk.

Skót fasírt

Hozzávalók: 3 keményre fõtt tojás, 1
nyers tojás, 35 dkg darált marha- vagy birka-
hús, ízlés szerint só, bors, 4 kávéskanál finom-

ra vágott petrezselyemzöld,
kevés szerecsendió, 1 citrom
reszelt héja, majoránna, ba-
zsalikom, 10 dkg zsemlemor-
zsa, a sütéshez olaj.

Elkészítés: A kemény to-
jásokat megtisztítjuk. A darált
húst összedolgozzuk a petre-
zselyemmel, a szerecsendióval
és a citromhéjjal, hozzáadjuk
a majoránnát és a bazsaliko-
mot. Nedves kézzel bevonjuk
a masszával a tojásokat, meg-
forgatjuk a felvert nyers tojás-
ban és a zsemlemorzsában.
Felhevített olajban, 4-5 perc
alatt kirántjuk. Sült burgonyá-
val, fejes vagy uborkasalátával
fõételként tálalhatjuk.

Tojáspörkölt

Hozzávalók: 2 evõkanálnyi étolaj, 10 ke-
mény tojás, egy nagy fej hagyma, só, 2 evõ-
kanál pirospaprika.

Elkészítés: Az olajon sárgára pirítjuk az
apróra vágott hagymát, majd rászórjuk a

paprikát, s feleresztjük. Bele-
tesszük a megtisztított, fel-
szeletelt kemény tojásokat,
sózzuk, és összerottyantjuk.
Puha kenyérrel vagy bármi-
lyen körettel (rizs, tészta, no-
kedli, tarhonya stb.) kínáljuk.
Vegetáriánusok is fogyaszt-
hatják.
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Húsvéti maradékokból
Általában több ételt készítünk húsvétra,
mint amennyit elfogyasztunk. No meg
ha sok tojást hoznak haza a család férfi
tagjai, a rakott krumplit pedig már unjuk,
kipróbálhatunk másfajta recepteket is.
Íme néhány.



VÍZSZINTES: 13. Kicsi. 14. Delon francia
filmszínész személyneve. 15. Vonzó (táj). 16.
Kétkerekû taliga. 18. Helyiség hangversenyek
és színielõadások céljára. 20. Alvásfázis. 21.
Menyasszony. 22. Rövid idõ alatt. 24. A jel-
zett idõtõl. 26. Részvénytársaság (röv.). 27.
Bojtos fejfedõ. 28. Szófaj. 29. Antonov gépé-
nek betûi. 30. Középnehéz elemi részecskék
összefoglaló neve. 32. Márai Sándor színmûve

– névelõvel. 34. Felsõcsernátonhoz közeli vár
volt. 36. Az õ számára. 38. A türkmén szõ-
nyegek legfinomabb fajtája. 39. Felfogja. 41.
Belgrádi hegycsúcs. 43. Vicc csattanója. 44.
Katonai és politikai szövetség volt (1954–
1977). 46. … … fakó! (szólás). 48. Natasa
egynemû betûi. 49. Biztat. 51. Udvarház
(rég.). 53. Õ – Párizsban. 54. Szenvedés. 56.
Mintadarab! 57. Saját kezûleg. 58. Vuk apja.
59. Kiváló chilei zongoramûvész (ARRAU).
61. A napfény … – Szabó István filmje (1999).
62. Manilában van! 64. A norvég fõvárosba
való. 66. Egyhangú, lehangoló. 68. Alak, for-
ma. 70. Alattomosan gonosz. 72. Étlap. 73.
Állatház.

FÜGGÕLEGES: 2. Testedzés. 3. Abba az
irányba. 4. Jelrendszer. 5. Ford-modell. 6. Állat

fekhelye. 7. Rádiólokátor. 8. A
nikkel és az erbium vegyjele. 9.
Végtelenül inog! 10. E, e, e. 11.
Ókori húros hangszer. 12. Far-
mermárka. 17. Táplálékot nélkü-
lözõ. 19. Ösztönöz. 23. Övezet –
névelõvel. 25. Azonos fajú növé-
nyek helye. 27. A vas vegyjele.
28. Igevégzõdés. 29. Nyilvános
értekezlet. 30. Tapogatózva keres-
gél. 31. Kacag. 32. Atoll Óceáni-
ában (AILUK). 33. Ászokhordó
nyílása. 35. Megtervez és létrehoz.
37. A Déli-Bakony legmagasabb
hegye (601 m). 40. Szeszes ital
(tréfásan). 42. Ógermán rovásírás
– névelõvel. 45. Kezdõpont. 47.
Mondabeli brit király névváltozata.
50. Erõs zsineg. 52. Vita egyne-
mû betûi. 55. Arcvonal. 57. Saj-
náló. 58. Egyetlen egyedbõl ivarta-
lan szaporítással leszármazott
egyed. 59. Fasorral szegélyezett
széles út (ék. h.). 60. Lóri betûi.
61. Látványosan emelkedik. 63.
Elém. 65. Kiegészítõ ruhadarab.
67. Részben kimûvelt! 69. Római
1500. 71. Kicsinyítõ képzõ.

Barabás Zsuzsa

|üdítõ

Az ismert író, költõ, festõ sikeres
drámaírója volt korának, s õ honosította
meg a novellát a magyar irodalomban.
Egyik gondolatát idézzük a vízszintes 1.
és a függõleges 13. alatt.

Márciusi rejtvényünk (Ókori bölcsesség) helyes
megfejtése: „A fösvény ember semmilyen nyereséggel
sem lakik jól”. Könyvjutalmat nyert: Hasznosi Csaba
(Margitta), Darabont Tibor (Ottomány) és Dajka Attila
(Nagyvárad).
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Kisfaludy Károly mondta

A helyes megfejtést szerkesztõségünkbe eljuttatók
között könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határ-
idõ: április 29. Postacím: Biharország, 410068 –
Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12.; e-mail:
biharmegye@gmail.com.

2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29

30 31 32 33

35 36 37 38

39 40 41 42 43

44 45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56 57

58 59 60 61

62 63 64 65 66 67

68 69 70 71 72

73Ü NR

Z

N

AC K É

I

I





6

34

1
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HA MÁR JÁRT NAGYRÁBÉN, VISSZAVÁRJUK, 
HA MÉG NEM VOLT, LÁTOGASSON EL, 

FÕZZÜNK EGYÜTT A NAGYRÁBÉI MÛVELÕDÉSI HÁZ UDVARÁN!

Nagyrábé Berettyóújfalutól és Püspökla-
dánytól, a két kistérségi központtól egyaránt
20-20 kilométerre fekszik a Nagysárréten.
Regionális rendezvényei révén országos hír-
névre tett szert. A pásztorélet õsi hagyomá-
nyai szerint Szent György napján hajtják ki az
állatokat a szabad ég alá. Így történik ez

IX. Sárrét Íze Fesztivál

Nagyrábén is, ahol juhkihajtást és birkanyírást
is láthatnak a rendezvényen az érdeklõdõk.

Április 25-re, szombatra a fõzéshez és a ha-
gyományok felelevenítéséhez kedvet érzõ ba-
ráti társaságokat, csoportokat is várják, hogy
lehetõség szerint kétfogásos menü összeállítá-
sával nevezzenek be a Sárrét Íze Fesztiválra.
Legalább egy ételnek a helyszínen kell elké-
szülnie, s a csapatoknak röviden be kell mutat-
niuk az általuk választott étkeket. Az ételeket
neves zsûri értékeli.

Nevezni a fesztiválra személyesen, levélben
és e-mailben 2015. április 20-ig lehet a követ-
kezõ címeken: Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház
és Könyvtár, 4173 Nagyrábé, Rétszentmiklósi
utca 2/a; kossuthlajos.konyvtar@t-online.hu;
bsneilike@gmail.com; telefon 54/477–334.
A borítékra írják rá: „9. Sárrét Íze Fesztivál”.

A rendezvény részletes programjáról az
alábbi helyeken tájékozódhatnak: www.
alfolditurizmus.hu; www.nagyrabe.hu; www.
facebook.com/muvhaznagyrabe.
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Április 25-én, szombaton tartják meg
immár kilencedjére a Hajdú-Bihar megyei
Nagyrábén a Sárrét Íze Fesztivált.



A Nagyvárad közelében levõ – a polgármesterek szerint a megyeszékhelyhez csatolandó – Félixfürdõ képe mára nagyon
megváltozott. Hiába keresnénk ma már az egykori vasútállomás épületét, de magát a vasutat is. A képen még vidáman te-
kintenek a nyaralók a fényképész gépe felé, így megörökíthették õket az utókor számára

Egykoron, jó száz éve még egyetlen hõforrás látta el a félixfürdõi medencéket. Igaz, akkor még nem volt ilyen sok fogyasz-
tó, és nem is fenyegetett még annak a veszélye, hogy kiapadjanak a termálvizes kutak. Annak idején tekintettel voltak a
természetes élõvilágra is, az ember megelégedett egy kúttal, éppen amint a képeslapon látható…


