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A koncerteket a filharmónia Bartók–Enescu Termében tartják, a
bérletek érvényesek, jegyek a filharmónia székhelyén válthatók.
Május 99., 119 óóra: versenymûvek hangversenye. Mûsoron: C. M. v.
Weber: B-dúr kvintett klarinétra és vonósokra, op. 34., G. Bottesini:
Gran dou concertate – hegedûre, nagybõgõre és zenekarra; E.
Grieg: a-moll zongoraverseny, op. 16. Vezényel: Romeo Rîmbu, köz-
remûködik Cristian Marin – klarinét, Ciprian Mînecan-Parghel – he-
gedû, Ioan Antonio Sekaci – nagybõgõ, Munkácsi Dóra – zongora.
Május 116., 119 óóra: szimfonikus hangverseny. Mûsoron: B. Smeta-
na: Az eladott menyasszony – nyitány, Donizetti-, Bellini-, Verdi-, Puc-
cini- és Anzoletti-operaáriák; B. Grigoriu: Muzica (Valurile Dunãrii);
B. Smetana: Moldva – szimfonikus költemény; A. Dvorák: Szláv tán-
cok, op. 48., no. 1., 7. és 8. Vezényel: Constantin Adrian Grigore,
közremûködik Andreea-Nicoleta Tudorancea (Olaszország) és Erika
Bonadiman (Olaszország).
Május 223., 119 óóra: szimfonikus hangverseny. Mûsoron: J. Srauss: A
cigánybáró – nyitány; P. Sarasate: Zigeunerweisen; M. Ravel: Tzi-
gane; Pavane egy infánsnõ halálára; I. Sztravinszkij: Pulcinella –
szvit. Vezényel: Arthur Arnold (Hollandia), közremûködik Kosztándi
István – hegedû.
Május 330., 119 óóra: szimfonikus hangverseny. Mûsoron: P. I. Csaj-
kovszkij: 1., b-moll zongoraverseny, op. 23.; Évszakok, op. 37a (A.
Gauk hangszerelése). Vezényel: Valentin Doni, közremûködik Horia
Maxim – zongora.

A Hajdú-Bihar Megyei Lovas Katonai Hu-
szár Hagyományõrzõ Egyesület a III. Érmelléki
Huszárokosítóra invitálja az érdeklõdõket má-
jus 11-én, szombaton Álmosd–Létavértesre.
A megnyitón helyi idõ szerint reggel 9 órakor
az egyesület elnöke, Csontos János hagyo-
mányõrzõ (hö.) fõhadnagy és Szabó Ödön ér-
melléki RMDSZ-es parlamenti képviselõ kö-
szönti az egybegyûlteket, majd Meleg Vilmos
színmûvész nemzet, haza, hazaszeretet témájú
irodalmi összeállítása következik.

A továbbiakban a székelyföldi katonai ha-
gyományõrzésrõl értekezik Miholcsa József
hö. alezredes, a marossárpataki 15. Mátyás
huszárezred parancsnoka, Székely Tibor hö.
ezredes, a Magyar Huszár és Katonai Hagyo-
mányõrzõ Szövetség elnöke, a Nemzeti és a
Székely vágta fõkapitánya pedig a magyar ka-
tonai és huszárhagyományok ápolásának fõ
feladatairól tart elõadást. Ibrányi András deb-
receni lótenyésztési fõfelügyelõ a híres ma-

gyar ménesekrõl és lófajtákról, például a nóni-
uszról tart elõadást, az erdélyi lovakról pedig a
marosvásárhelyi dr. Kelemen Atilla, a Román
Lovas Szövetség Fogathajtó Szakágának elnö-
ke értekezik. A huszárló idomításához, a csi-
kóneveléshez Rákóczi Lajos érköbölkúti tanár,
lótenyésztõ és Kelemen Melinda, a román fo-
gathajtó válogatott szövetségi kapitánya ad
hasznos tanácsokat. Gavrucza Tibor székely-
hídi nyugalmazott református lelkipásztor
„kincskeresõ” érmelléki sétára kalauzolja el a
hallgatóságot, Gellért Gyula bihardiószegi re-
formátus lelkész az 1604-es álmosd–diószegi
csatát, Somogyi Sándor bagaméri történelem-
tanár pedig a Lenkey-huszárok 1848. májusi
hazatérését idézi fel.

Szabadtéri programok is lesznek délután: a
székelyhídi Pusztai Farkasok íjászbemutatót
tartanak, utána Antal József hö. hadnagy és
Adorján Csaba hö. százados lókiképzésbõl és
díjlovaglásból tart bemutatót.

Érmelléki huszárokosító

Most megteheti, hogy hússal etes-
se kutyáját! 
Fõtt csirkedarabok és darált húsok
kilónként 3 lejtõl a Pet Shop Natural-
ban, Nagyvárad, Ady Endre u. 41/A,
telefon: 0772/174-985. 
Ne feledje, a kutya húsevõ állat! 
A kutyák húst vennének! (X)
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Az osztrák ÖMV többségi tulajdonában lévõ
Petrom vállalat, amelynek egyötödét a gazda-
sági minisztériumon keresztül az állam, másik
egyötödét pedig a Tulajdonalap birtokolja,
több mint fél évszázada kezdte kitermelni a
kõolajat Berettyószéplakon. Ez a lelõhely adja
a vállalat napi kõolajtermelésének egytizedét,
ám kimerülõben van. Amint az illetékes szak-
emberek elmondták, a termelési szint fenntar-
tása érdekében további kutakat fúrnak, új
technológiát fognak alkalmazni, egyúttal csök-
kentik a kitermelés energiafelhasználását és
környezeti hatásait.

Az erõsen marketingjellegû bemutatón
Mariana Gheorghe közgazdász, a cég igazga-
tótanácsának elnöke elsõsorban azt ecsetelte,
hogy mi mindent köszönhet az ország közvet-
lenül és közvetve a legnagyobb (40 százalékos)
hazai piaci részesedésû kõolaj- és földgázkiter-
melõ vállalatnak. A legnagyobb délkelet-euró-

pai ilyen cég több lábon áll, kitermelés mellett
finomítással, üzemanyag-forgalmazással és
energiatermeléssel (a brazi-i erõmûben) is fog-
lalkozik. Tavaly a 40 millió lejes profitjának 85
százalékát újra befektette, ezzel együtt Romá-
nia legnagyobb adóbefizetõje volt. Az elnöknõ
meg is jegyezte, elvárta volna, hogy a kor-
mány konzultáljon velük az idei költségvetés
kialakításakor…

Biharban is a legnagyobb adóbefizetõ,
egyúttal az elmúlt öt évben 300 millió lejjel a
legnagyobb beruházó is volt az ÖMV Petrom.
Emellett félmilliót költött az egészség-
ügyi ellátás fejlesztésére, környezetvé-
delmi projektekre és az oktatás támo-

Szondák földjén
Berettyószéplakon új fúrásokba kezd az ÖMV Petrom

Ünnepélyes külsõségek között,
a nagyváradi Hilton szállóban, megyei
és helyi politikusok, törvényhozók,
önkormányzati és közintézményi elöljárók
jelenlétében prezentálta a kõolajipari
vállalat elnöke és termelési igazgatója,
hogy milyen beruházásokat indítanak
Berettyószéplakon.

Széplak határában fél évszázada folyik a szénhidrogének kitermelése

Cornel Popa,
Mariana Gheorghe
és Gabriel Selischi
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gatására. A hiltonbeli rendezvényen is
két tanulmányi ösztöndíjat adtak át. Az
ÖMV Petrom a legnagyobb magán-

munkáltató a 20 ezer alkalmazottjával, de
partnereivel és beszállítóival további 60 ezer
embernek ad munkát. Megyénkben 1500 fõt
foglalkoztat. Alkalmazottainak száma növe-
kedni fog a most induló, 200 millió eurós be-
ruházással. A tervek szerint 105 új kutat fúr-
nak, ebbõl 40-et a tavaly világrekordernek el-
ismert vízszintes technikával. Új salaktárolót
és víztisztítót is építenek 2015-ig. A befekte-

téstõl azt remélik, hogy további 20 évig több
tízmillió hordónyi kõolajat tudnak felszínre
hozni a lelõhelyrõl.

A protokolláris rendezvényen nem tehettek
fel kérdéseket az újságírók. A megjelent nota-
bilitások, sõt szinte egész Bihar megye nevé-
ben Cornel Popa megyei tanácsi elnök hálá-
san üdvözölte a beruházást, mindenben támo-
gatást ígért a befektetõnek. Nem esett szó ar-
ról, hogy pontosan mit fed az „új technológi-
ák alkalmazása”, és Gabriel Selischi belföldi
termelési igazgató is hallgatott arról, mit szol-
gált a világrekorder vízszintes fúrás. Ez pedig
a kõzetrepesztéses kitermelési módszert jelen-
ti, ami ellen a környezetvédõk már országszer-
te tiltakoznak. Biharban maga a tanácselnök
háborgott, amikor tudomására jutott, hogy
palagáz kutatására és kitermelésére kapott
koncessziót egy másik, az orosz Gazpromhoz
köthetõ vállalat. Nos, a Petromnak, amely fél
évszázada helyben van, nem kell engedélyt
kérnie a környezetet, az ivóvízkészletet, a ta-
lajt és az emberi egészséget veszélyeztetõ „új
technológiák” alkalmazására, a romániai tör-
vények ugyanis nem tesznek különbséget a ki-
termelés módjai között. Akinek hagyományos
fúrótoronyra van engedélye, az kõzetrepesz-
téssel is dolgozhat.

| Máté Zsófia

Tüntettek a palagáz-
kitermelés ellen

Április elején mintegy kétszázan tüntettek a
Bihar megyei prefektúra elõtt a palagáz kiter-
melése ellen. A tüntetõk molinókat hordozva
és jelszavakat skandálva tiltakoztak a hidrauli-
kus törés módszere és a palagáz kitermelése
ellen. Ilyen feliratokat lehetett olvasni: „Nagy-
várad nemet mond a hidraulikus töréssel való
palagáz-kitermelésre”, „No fracking way!”,
„Nem a vállalat hozza a törvényeket!”, de Vic-
tor Ponta-ellenes jelszavakat is skandáltak.

A kétórás megmozdulás vége felé megjelent
a tiltakozók között Claudiu Pop prefektus, aki-
nek hivatalában a tüntetõk képviselõi megír-
ták és átadták a palagáz kitermelésének leállí-
tását és betiltását követelõ petíciójukat.

| F. N. L.

Politikusok,
önkormányzati

és közintézményi
elöljárók hallgatták

az „olajosok”
prezentációját
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Nem számít adókötelesnek évente legtöbb
húsz köbméter fa eladása, amelyet magánsze-
mély az erdészeti törvénykönyv elõírásainak vagy
tulajdonostársuláson keresztül termelt ki. Fizetés
típusú jövedelemnek számít a civil vagy szakmai
ügyvédi társaságot koordináló ügyvéd díjazása és
a hazai vagy külföldi kiküldetések idején, február
1. után kapott juttatások azon része, amely leg-
alább 2,5-szeresével meghaladja a közintézmé-
nyek dolgozóinak részére megszabott összeget.

Ha valaki értékjegyeket kap ingyen vagy tulaj-
donrészt örököl, azok vásárlási árát nullának te-
kintik, tehát nem kell adózni utána. Az erdészeti
tevékenységbõl és halgazdálkodásból származó
jövedelmeket a törvénykönyv II. fejezetébe fog-
laltak szerint adóztatják. Adókötelesek azok a
mezõgazdasági tevékenységek, amelyekre elõre
meghatározott adóalapot állapítottak meg, a tör-
vénykönyv II. fejezetébe foglaltak szerint.

Agrárjövedelmek

Ha valaki természetben kapja az árendába
adott földje után a juttatásokat, az adóalap meg-
állapításához a terményeknek a megyei tanács
által megszabott átlagárát veszik figyelembe; az
adóbefizetés módjáról a felek döntenek.

Mezõgazdasági tevékenységbõl (egyéni vagy
társulási formában) származó jövedelemnek szá-
mít a növénytermesztésbõl, a faiskolából, szõlõ-
ültetvénybõl stb. és az állattenyésztésbõl vagy fel-
dolgozatlan állati eredetû termék eladásából szár-
mazó bevétel. A feldolgozott mezõgazdasági ter-
mékek eladása szabadfoglalkozásnak minõsül,
ennek szabályai szerint kell adót fizetni utána.

Az egyénileg vagy társulás tagjaként mezõgaz-
dasági tevékenységbõl szerzett, elõre meghatáro-
zott adóalap szerint kiszámított jövedelmek után
a törvénykönyv VII. fejezetébe foglaltak szerint
kell adót fizetni. Ha az adózónak csakis ilyen be-
vétele van, nem kell könyvelést vezetnie, de a jö-
vedelem után attól függetlenül kell adót fizetni,
hogy igazolták-e a termékek eladását vagy sem.
Ha a földterület vagy az állatállomány nagysága
május 25. után változik, az nem változtatja meg
az elõre meghatározott adóalap, illetve az évi
adóköteles jövedelem összegét. Közös költségek
esetén, melyek különbözõ adóügyi rendelkezé-
sek alá esnek, az egyes adóalanyokra esõ kiadá-
sokat a földterületek nagyságával vagy az állatok
számával arányosan osztják el.

A mezõgazdasági tevékenység utáni jövedel-
mek adóalapját idén február elsejétõl ez év de-
cember 31-ig állapították meg. A 16 százaléknyi
jövedelemadót az adóhatóság számítja ki. Az
olyan mezõgazdasági tevékenységet folytatónak,
akinek elõre meghatározott adóalap szerint szá-
mítják ki a jövedelmét, május 25-ig kell az az évi
bevallást benyújtania; ha jogi személyiség nélküli
társulás tagjaként tevékenykedik, a bevallást an-
nak a félnek kell benyújtania, aki a törvényes elõ-
írások betartásáért vállalt felelõsséget. Az adókat
két részletben fizethetik: az elsõ felét október 25-
ig, a második felét pedig december 15-ig.

Külföldiek romániai jövedelme

Az adótörvénykönyv szerint Romániában
szerzett jövedelemnek számít a Románián kívül
nyújtott szolgáltatások közül a következõkért ka-
pott bevétel: menedzsmentszolgáltatások, ta-
nácsadás, marketing, mûszaki ellenõrzés, kuta-
tás, tervezés, reklám, valamint az ügyvédek, mér-
nökök, építészek, közjegyzõk, könyvelõk, könyv-
vizsgálók által nyújtott szolgáltatások.

Az állandó romániai lakhellyel nem rendelkezõ
adófizetõtõl 50 százalékos adót vonnak le, ha
olyan országban kapja meg az innen származó jö-
vedelmét, amellyel Romániának nincs adatszol-
gáltatási egyezménye, még akkor is, ha a
két ország között létezik a kettõs adózás
elkerülésérõl szóló megállapodást. A ren-

Változott
az adótörvénykönyv

Az adótörvénykönyv április elsejétõl
hatályba lépett módosításairól
tájékoztatott a Bihar Megyei Közpénzügyi
Igazgatóság. A 2012-ben szerzett, nem
munkakönyves állásból származó
jövedelem bevallásának határideje
május 25. E napig mindenki rendelkezhet
adója 2 százalékának felhasználásáról.



gazdaság

2013. május Biharország 7

delkezés a következõ jövedelmekre vonat-
kozik: romániai vállalkozástól kapott osz-
talék vagy kamat; nem hazai, de állandó

romániai székhelyû vállalkozástól kapott kamat,
jutalék vagy kezelési költség; a Romániában vagy
azon kívül nyújtott szolgáltatások, kivéve a nem-
zetközi fuvart és az ehhez kötõdõ szolgáltatáso-

kat; a Romániában végzett szabad foglalkozások-
ból származó bevétel (orvos, ügyvéd, mérnök,
fogorvos, építész, könyvvizsgáló és hasonlók), ha
nem egy állandó székhelyen, illetve egy vagy
több, 12 hónapon belül 183 napot nem megha-
ladó idõszakban szerzi jövedelmét a külföldi.

| Fried Noémi Lujza

Együttmûködési megállapodást kötöttek a
parlamenti pártok Bihar megyei vezetõi és tör-
vényhozói arról, hogy közösen lépnek fel a fo-
gyasztói hiteleket szabályozó törvény megváltoz-
tatása érdekében. A dokumentumot a megyehá-
zán látták el kézjegyükkel. Elõtte többen is indo-
kolták a változtatás szükségességét.

A közös nyilatkozatban is feltüntetett adatok
szerint a jegybank kimutatta, hogy a romániai
pénzintézetek a hiteleik 20 százalékát nem képe-
sek behajtani, s ez 350 millió eurós veszteséget
jelent számukra. A lakossági hitelek esetében
egyenesen katasztrofális a helyzet: a lakásra fel-
vett jelzálogkölcsönök 90 százalékát nem tudják

törleszteni az adósok, a jelzálogra felvett fogyasz-
tási hiteleknek pedig 80 százalékánál regisztrál-
tak 90 napon túli késedelmes törlesztést.

A jogszabály-módosítással a kezdeményezõk
azt tartják szem elõtt, hogy a gazdasági válság
káros hatásait a pénzintézetek ne háríthassák tel-
jes egészében a lakosságra, ezért javasolják,
hogy a valutában felvett hiteleket lehessen átszá-
mítani lejre, de nem a mostani, hanem a kölcsön
felvételekor érvényes árfolyamon. Továbbá lehe-
tõséget adnak az elõre hozott törlesztésre, illetve
a késedelmes kamatok törlesztésére is, szintén
lejben.

| M. Zs.

MUNKABALESETEK TÖRTÉNTEK
MÁRCIUSBAN Márciusban össze-
sen 370 vállalkozást ellenõriztek a
Területi Munkaügyi Felügyelõség
(ITM) munkatársai; 230 esetben a
munkaügyi, 140 esetben pedig a
munkabiztonsági elõírások betartá-
sát vizsgálták. Az elsõ kategóriában
216, a másodikban 290 bírságot
szabtak ki.

Az év harmadik hónapjában a fel-
ügyelõség adatai szerint négy munka-
baleset történt, ezek áldozatai idõle-
gesen elvesztették a munkaképessé-
güket. Április elsején 17 105 munka-
adó szerepelt a felügyelõség nyilván-
tartásában, náluk 157 630-en dol-

goztak, a Bihar megyei egyéni munka-
szerzõdések száma pedig 171 877
volt. A felügyelõségen márciusban két
kollektív elbocsátást jelentettek be,
áprilisban és májusban körülbelül
210 embert bocsátanak el mûszaki
vállalkozásoktól és cipõgyárakból.

Március 6–7-én autószerelõ mû-
helyeket ellenõriztek, a munkaügyi
elõírások betartását 14, a munkabiz-
tonságiakét 17 vállalkozásnál vizs-
gálták. Két munkaadónál négy feke-
temunkást találtak, a két büntetés
értéke 40 ezer lej, emellett 29 sza-
bálytalanság megszüntetésérõl is
rendelkeztek. A munka-egészségügyi
vizsgálatok során 47 szabálytalansá-

got találtak, 42 figyelmeztetést és öt,
29 ezer lej összértékû pénzbüntetést
szabtak ki, egyebek mellett a megfe-
lelõ munkaruha hiánya és az elsõse-
gély-dobozok hiányos tartalma miatt.

Március 19–21. között pékségeket
ellenõriztek, szám szerint 13-at. Egy
feketemunkást találtak és 26 munka-
ügyi szabálytalanságot, összesen
16 100 lej pénzbírságot szabtak ki. A
munka-egészségügyi elõírások be
nem tartása (például a védõfelszerelé-
sek nem viselése, a munkagépek kar-
bantartási adatainak hiánya) miatt 27
figyelmeztetést és egy négyezer lej ér-
tékû pénzbírságot szabtak ki.

| F. N. L.

Segítenének
a valutahiteleseken

A valutában felvett kölcsönök törlesztése
miatt nehéz helyzetbe jutott polgárok
helyzetét segítené az a törvénytervezet,
amelynek elõterjesztéséért a Bihar megyei
RMDSZ-esek kezdeményezésére
összefogtak a megyei politikai alakulatok.

Megyei pártelnökök,
képviselõk

és szenátorok írták
alá a megyeházán

a megállapodást
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A határ menti üzleti kapcsolatok megszilárdí-
tása, kibõvítése érdekében a Hajdú-Bihar Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara a nagyváradi
önkormányzattal közösen pályázott a határ
menti fejlõdést szolgáló Európai Térségfejleszté-
si Alapnál egy-egy vállalkozástámogató köz-
pont létrehozására Nagyváradon és Debrecen-
ben. A megközelítõleg 4 millió euró értékû pro-
jekt 81,55 százalékát adta az EU, 10 százalék
volt a vezetõ partner, 4 pedig a társpartner ön-
része.

A záró eszmecserén a Continental szállóban
részt vett Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkamara általános alel-
nöke, Mircea Mãlan váradi alpolgármester és a
két projektfelelõs, Kiss András kereskedelem-
fejlesztési fõmunkatárs, illetve Ioana Popa. A
házigazda szerepét Marius Moº, a városháza
külföldi finanszírozású projektekért felelõs igaz-

gatóságának vezetõje töltötte be. Természete-
sen megjelentek az érdekelt vállalkozói érdek-
képviseletek reprezentánsai is. Ioan Lucian, a
Bihar Megyei Vállalkozók Szövetségének elnö-
ke emlékeztetett arra, hogy az általa irányított
szervezet kezdeményezte a projektet, ám anya-
giak hiányában átadta helyét az önkormányzat-
nak, amely vállalta a partnerként rá esõ költsé-
geket (megközelítõleg 4,7 millió lejt), és a hely-
színt is adta.

Az ugyancsak EU-s alapból felújítás alatt álló
vár belsõ udvarában lévõ C épület második
emeletén kapott helyet a központ, közel 1100
négyzetméteren. A helyszínen meggyõzõdhet-
tünk róla, hogy a kivitelezõ, a várban egyébként
is dolgozó Constructorul Sãlard igényes, pon-
tos munkát végzett a határidõig meglévõ há-
rom hónap alatt. A mûemlék épületegyüttes stí-
lusát megtartva teremtettek korszerû környeze-
tet a majdani üzleti találkozóknak, konferenci-
áknak. Irodákat, szinkrontolmács-helyiséggel is
ellátott tanácstermeket, könyvtárat, gyûléster-
meket alakítottak ki. Arról nem tehetnek, hogy
az épület többi részének – így a tetõnek – a fel-
újítása még várat magára, ugyanis a C épületre
a pénz a várbeli projekt II. részével érkezik csak.

A váradi önkormányzat öt éven át fogja mû-
ködtetni a központot, négy vállalkozói érdek-
képviselet kaphat benne helyet, eddig három –
a Bihar Megyei Vállalkozók Szövetsége, a Bihar
Megyei Cégek Egyesülete és a Kis- és Közepes
Vállalkozások Országos Szövetségének helyi
képviselete – már le is tette a két évre vonatko-
zó menedzseri tervét. A negyedik partner a Bi-
har Megyei Kereskedelmi és Iparkamara lehet.

Érdeklõdésünkre Miklóssy Ferenc elmondta,
hogy a debreceni székhelyû hajdú-bihari iparka-
marának évek óta hagyományosan jó a kap-
csolata mind a váradi, mind a Bihar megyei ön-
kormányzattal, nemcsak az itteni társintéz-
ménnyel, illetve közvetlenül a romániai vállalko-
zásokkal. A román–magyar kereskedelmi for-
galom tavaly elérte a 7 milliárd eurót. Összeha-
sonlításként megemlítette, hogy a ma-
gyar–orosz forgalom 10 milliárd eurós volt, és
annak legnagyobb tétele az energiaimport. A
fejlõdést viszont szükségesnek látja Miklóssy Fe-
renc, aki szerint Románia schengeni csatlako-

Vállalkozókat
segítenek a várban

Elkészült a nagyváradi várban
a román–magyar határ menti EU-s
programból finanszírozott nonprofit
Vállalkozássegítõ Központ. A projektzáró
szeminárium után helyi és magyarországi
üzletemberek a sajtó kíséretében bejárták
a létesítményt.

A vártemplom tõ-
szomszédságában,
a második
emeleten van az új
központ
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zása, az észak-erdélyi autópálya megépítése és
a Várad–Debrecen vasúti összeköttetés megte-
remtése adná hozzá a lendületet. A most át-
adott központnak a kapcsolatteremtésben, az
információk áramoltatásában van szerepe – tet-
te hozzá.

Kiss András több hivatalos adattal szolgált a
kétoldalú kereskedelmi forgalom természetérõl.
A Magyar Nemzeti Bank kimutatása szerint
2011 elsõ félévének végéig 774,4 millió euró
magyarországi tõke áramlott Romániába, s az
év szeptemberében a romániai külföldi befekte-
tõk rangsorában Magyarország a 14. helyet
foglalta el, közvetlenül az Egyesült Államok mö-
gött. A külföldi érdekeltségû romániai cégek
számát tekintve azonban Magyarország már a
harmadik volt a rangsorban Olaszország
(31 115) és Németország (18 614) mögött
11 134 vállalkozással.

A magyar export 2,9 milliárd eurót, az im-
port pedig 1,47 milliárd eurót tett ki. A kivitel-
ben a feldolgozott termékek jelentették a legna-

gyobb tételt egymilliárd eurót meghaladó mér-
tékben, a behozatalban pedig a gépek, beren-
dezések 710 millió euró értékben. Ez az árufaj-
ta azonban a Romániába irányuló magyar ex-
portban 936 millió eurós tételként szerepel. A
harmadik legjelentõsebb magyar exportcikk az
élelmiszer, ital és dohányáru, ebbõl 2011 au-
gusztusáig 422,1 millió eurónyi jött be Romá-
niába. Magyarország második legnagyobb kivi-
teli partnere Románia, utóbbinak pedig az ötö-
dik legnagyobb célországa Magyarország. A ro-
mániai import szempontjából dobogós, harma-
dik helyen áll Magyarország, de utóbbiban csak
a hetedik a sorban Románia.

A hazai Cégjegyzék szerint a vállalatok szá-
ma alapján a legtöbb magyarországi érdekelt-
ség a Székelyföldön (39 százalék), illetve a ha-
tár menti megyékben (30 százalék) mûködik, de
a cégek által befektetett tõke alapján a Székely-
földre (39 százalék) és Bukarestre meg Ilfov me-
gyére (34 százalék) koncentrálódik, és a határ
mentén már csak 5 százalékot tesz ki. A befek-
tetések ágazati megoszlását tekintve 44,3 szá-
zalékkal a kiskereskedelem bizonyult eddig a
leginkább preferált üzletágnak. A bankszektor
28,8 százalékot, az ipar 14, a szolgáltatás 6, a
nagykereskedelem 3 százalékot tesz ki. Az épí-
tõipar, az idegenforgalom és a szállítás a befek-
tetések nagyjából 1-1 százalékát élvezi, a mezõ-
gazdaságba pedig mindössze 0,4 százaléknyi
beruházás érkezett. A statisztikákból is látszik,
van helye a fejlõdésnek.

| Máté Zsófia

A magyar és román
üzletemberek

bejárták
a helyszínt

A legkorszerûbb
technikával

szerelték fel az
irodákat

… és
a gyûléstermeket 

A középkori
várfalak között
komfortos
környezet várja
a vállalkozókat
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– Püspök úr, a tanácskozáson mennyire
körvonalazódtak a kitûzött elképzelések, mi
lesz e találkozó hozadéka?

– Úgy gondoltuk, meghívunk minden olyan
helyi vagy megyei önkormányzatba megválasz-
tott felelõs embert is, akitõl a polgármesterek
függenek, és aki hathatósan hozzá tud járulni a
problémák megoldásához. E meggondolásból
hívtuk meg a megyei tanácsok tagjait, a parla-
menti képviselõket és szenátorokat is. Ugyan-
akkor megüzentük: jó lenne, ha a lelkész is el-
jönne a polgármesterével. A jelenlét várakozá-
sainkon fölüli volt, nyolcvannégy résztvevõt re-
gisztráltunk. A Szilágyságból például csak két
polgármester hiányzott, a Bihar megyeiek is
nyolcvan százalékban jelen voltak. És oda-visz-
sza el tudtuk hinni, hogy igenis, le lehet ülni
beszélni a problémákról, a lelkésznek nem kell
tartania a közigazgatásban hatalmat kapott
embertõl, és az önkormányzatiakkal is sikerült
elhitetnünk, hogy az egyház sem akar mást,
mint ami az erdélyi magyarság érdeke. Olyan
kérdések kerültek napirendre, hogy miért kell
összetartanunk az erdélyi jövõ alakításában; mi
az, ami a legnagyobb gondunk jelenleg, vagyis
a restitúció kérdése. Amikor közös kezdemé-
nyezésként megajánlottuk az egyházi kórházat,
nagyon jólesett, hogy Cseke Attila képviselõ
kijelentette: ez nemzeti ügy! Felvetõdött egy
pragmatikus kérdés is, a pályázatok ügye. Er-
dei Dolóczki István képviselõ olyan gyakorlati
dolgokat vetett fel, amiket jó tudni. Ami a
restitúciót illeti, az új törvény egészével nem ér-
tünk egyet, mert lelassítja, központosítja a pro-
cedúrát, túlbonyolítja azt.

– Hadd ejtsünk szót arról is, hogy a kon-
ferencia elõtt váratlan ellenkampány indult,
elõbb több „kiságyú”, végül a „nagyágyú” is

megszólalt. Ön szerint a folyamat ellenzõi
miért indítottak össztüzet?

– Amikor kirobbant, abban a pillanatban
azonosítani tudtam, hogy mi zajlik a háttérben.
Nem gondoltam, hogy ez az ártatlan konferen-
cia ennyire felkavarja a port. Feltételezem, azt
gondolták egyesek, hogy most az RMDSZ
szoknyája alá fog bebújni a református egyház,
holott mi mindenkit meghívtunk, a más pártok
színeiben tisztségbe kerülteket, a függetleneket
is, el is jöttek néhányan. Ha valaki elolvasta a
napirendi pontokat, rájöhetett, hogy ezek
alapvetõ kérdések, s részünkrõl a számon kérõ
magatartás körvonalazódott. A másik, unos-
untalan megfogalmazott vád – világos dolog,
hogy a Néppárt, az EMNT oldaláról Tõkés
László felõl érkezett –, hogy mi egy másik
irányba, az imilyen-amolyan RMDSZ felé in-
dultunk el. Amikor átvettük az egyházkerület
vezetését, felmértük, milyen lehetõségeink
vannak. Pontosan érzékeltük azt, hogy Ma-
gyarország irányába is gondjaink vannak, hogy
nem mindenütt vagyunk szimpatikusak, nem
mindenütt fogadják el a pályázatainkat. Azt is,
hogy a Nyugat is lecsökkentette a támogatást.
Mi marad nekünk? A román kormány. Meg-
mondom õszintén, az utóbbi esztendõkben te-
kintélyes összegû pályázatainkat fogadtak el.
Elkezdtünk most több olyan uniós projektet,
amire eddig nem volt lehetõségünk. Több mint
félmillió eurót kapunk egy olyan határon át-
nyúló programra, amelyik a mi oldalunkon öt
mûemlék templomot tesz rendbe, kicsi gyüle-
kezetekben, ahol semmi remény nincs arra,
hogy valamit mozdíthatnak. A másik: a
Szatmár megyei tarnai gyülekezetben már alig
él néhány hívünk, viszont gyönyörû parókia
van, ott egy ifjúsági központot építünk ki. Ah-
hoz, ha jól emlékszem, 400 ezer eurót ka-
punk. Büszkén mondom: a háromszáz körüli
templomunkból kétszáznyolcvan rendben van.
Most is több mint száz pályázatunk van. Egy
olyan német diakóniai koncepciót hozunk be,
amely, ha beindul, akkor egy igazi cigánymisz-
sziót létesítünk. Nagyvárad mellett Székelyhí-
don, Diószegen, Szentjobbon és Hegyköz-
szentimrén lesznek a hálózatnak pontjai. A
Lámpás alapítvány koordinálja ezt a tevékeny-
séget. Visszatérve az eredeti felvetésre: mi
nem a politikai tapadás okán kezdtünk keresni
olyan lehetõségeket, amelyek során ezeket az
egyházépítõ, közösségépítõ pályázatokat el

Jókedvû egyházunk legyen
A Királyhágómelléki Református
Egyházkerület elnöksége tanácskozásra
hívta a Partium magyar önkormányzati
elöljáróit és bukaresti parlamenti
képviselõit. Sokatmondó tény, hogy több
polgármester a helybeli lelkipásztor
kíséretében érkezett a találkozóra. CSÛRY
ISTVÁN püspök, a KREK fõpásztora
nyilatkozott az értekezleten elhangzottakról.
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tudjuk nyerni. Kikkel tehetjük ezt meg? Hát
nem a polgármesterekkel és más illetékesek-
kel?

– Egyáltalán mi van ennek a támadásnak
a hátterében?

– Azzal vádolnak bennünket, hogy eltértünk
az eddigi egyházi politikától. Most deklarálta is
Tõkés László, hogy a 2003-ban Szatmárné-
metiben történtekre hivatkozva emelt vádat el-
lenünk. Akkor vált külön az RMDSZ-tõl, és
most emlékeztet arra, hogy abban mi is „elõ-
kelõ” szerepet töltöttünk be. Ezt nem is akar-
juk tagadni, de nem mi távolodtunk el a szat-
márnémeti gondolattól. Ott nem arról volt szó,
hogy létrehozunk egy pártot, hanem egy ösz-
szetartó ernyõszervezetet vagy egy miniparla-
mentet, ahol mindenkinek helye van. Amikor
észrevettük, hogy ez elkezd a pártosodás irá-
nyába menni, azt mondtuk: ez így nem lesz jó,
nem ezt ígértük a híveinknek. Tõkés Lászlónak
nagyon rosszulesett, amikor egyszer kijelentet-
tem, hogy az Erdélyi Nemzeti Tanács alultelje-
sített, és az ügyet az egyháznak vissza kell ven-
nie a kezébe. A számok beszélnek: az EMNT
támogatta Néppárt az országos megméretteté-
sen 0,62 százalékot ért el. Az RMDSZ is fur-
csán nézte a közeledésünket, hogy az az egy-
ház teszi, amelyik eddig támadta a Szövetsé-
get. A másik dolog: nem kis bátorsággal kije-

lentettük, amikor a Fidesz ellen próbáltak han-
golni bennünket: mi vagyunk a Fidesz meg-
hosszabbított keze. Lehet, megcsonkított te-
kintéllyel, de hitelesen ki tudjuk mondani, hogy
mi keresztények és nemzetiek vagyunk. A kon-
ferencián tartott beszédemben kikeltem az el-
len, hogy üres szavakkal hangoztassuk keresz-
tény és nemzeti voltunkat. Miként állíthatja ezt
magáról az, aki megtámadja az egyházát, a
püspökét, és a nemzetet darabolja? Bennem
van annyi szelídség, hogy csupán miután két-
szer-háromszor megrúgtak, csak akkor reagál-
tam rá. Mi kiadtunk egy nagyon visszafogott
közleményt. Nem akarunk sárdobálást, nem
akarjuk az egyházat cégéreztetni, azt akarjuk,
hogy jókedvû egyházunk legyen, hogy felsza-
badultan éljünk.

– Az össztûz elindítói bizonyos személyek
meghívása miatt is kifogást emeltek, példá-
ul Seres Dénes képviselõ ellen. Merthogy a
zilahi Wesselényi gimnázium ügyében õt
tartják vétkesnek. Mi a jelenlegi helyzet?

– Fontos, hogy most sok ember elõtt jött elõ
ez a téma. Kiderült, hogy amikor elkezdõdött
az iskola visszaszerzése, az egyház részérõl egy
nagyon gyatra dokumentációt tettek le. Húzó-
dott a megoldás, amennyire húzódott, 2008-
ban jutottunk el addig, hogy hamarosan kedve-
zõ döntés születik. Közben kormányváltás tör-
tént, és ismét kudarcot vallottunk. Az igazság
az, hogy a tulajdonlás problémáját két nagyon
eltérõ szemszögbõl nézték. Az egyik azt mond-
ta, hogy az egyházé, nem kell igazolni, ott van
a magyar emberek névsora, akik építtették, a
másik azt, hogy közbirtok inkább – akár a
Mikó gimnázium. Én hiszem, ez az ügy meg
fog oldódni, de azt nem, hogy azonnal. Ami a
restitúciós törvény egészét illeti, tény, hogy
Romániának nincs pénze, tény, hogy nem
mernek ellentmondani a restitúciónak, viszont
a kettõt úgy olvasztották egybe, hogy tíz év is
beletelhet, amíg rendezõdik az ügy. És ott van
a kárpótlásnak a dolga. Egy nagyon értékes in-
gatlan esetében akár húsz év is eltelhet, ha úgy
akarják. Seres Dénes elmondta: uraim, téved-
tetek, és mi sem voltunk mindig olyan helyzet-
ben, hogy küzdeni tudtunk volna. Antal János
az elõadásában azzal vádolta meg a képviselõt,
hogy nem használták ki a külföldi nyomást.
Tényleg, amikor a NATO-csatlakozás, illetve az
EU-ba való felvétel megtörtént, akkor mindig
volt egy kis elõrelépés. Igen, bekerültünk az
Európai Unióba, de könyörgöm, valakinek
személyesen kellene szorgalmaznia, hogy az
újabb lépések megtörténjenek.

| Szilágyi Aladár
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Poklostelek elsõ írásos említése 1213-ból
maradt fenn. Akkor a falu még a Berettyó túl-
oldalán terült el. 1674-ben települt át a lakos-
ság a jelenlegi helyre; templomot építettek, de
az 1790-es tûzvészben leégett az istenháza.
Helyére az eredeti formában emelték az újat
1798–1799-ben, de sajnos, mint késõbb kide-
rült, a megégett és károsodott tetõanyag fel-
használásával. Ez az üszkös tetõszerkezet vég-
képp megpecsételte a templom sorsát, folya-
matos javítgatásra ítélte. Az istenháza téglából
épült, 184 négyzetméteren, zsindelytetõvel.
Önerõbõl valósították meg, adományokból és
önkéntes munkával, majd néhány év múlva,
1808-ban sikerült felhúzniuk a tornyot is.

Az egyik fõ fallal már 1860-ban gondok vol-
tak, de csak 1891-ben javították meg, szintén
adományokból és kölcsön felvételével. 1922-
ben újrazsindelyezték a tetõt, majd 1942-ben

ismét kölcsönt vettek fel átfogó javításra. Ekkor
cserélték le a zsindelyt cserépre, a torony fede-
lét pedig bádogra, majd 1976-ban a tetõ csere-
pét bádogra. Közben belsõ fejújítást is végez-
tek, kicserélték az elhasználódott padokat. A
tûzvészben károsodott anyag folyamatosan
gondokat okozott. Tulajdonképpen szélmalom-
harcot folytattak a református hívek templomu-
kért, s az végül olyan állapotba került, hogy ta-
valy január óta alkalmatlan lett az igehirdetésre.
Kénytelenek voltak lezárni és „átköltözni” a
gyülekezeti házba.

Eredetileg a gyülekezeti ház református fele-
kezeti iskola volt, majd a „minden a mienk” idõ-
szakában állami iskola lett. Mindenki ragaszko-
dik a tulajdonához, az egyház is visszakérte a
volt iskolát, akkor még nem is gondolva arra,
hogy rövidesen az lesz az istenháza. A templom
felújítása nagyon sokba kerül, de mindenkép-
pen meg akarják menteni, hiszen a falu szimbó-
luma, a lakosoknak a szívéhez nõtt, ott keresz-
telkedtek, konfirmáltak, és hallgatták évtizede-
ken keresztül Isten igéjét. Még a fiatal nemze-

Templom nélkül,
nagy tervekkel

A közigazgatásilag Vámoslázhoz tartozó
Poklostelek kis település, gazdagnak sem
mondható, szerényen húzódik meg
a Berettyó partján Micske és Sárszeg
között. A fõút sem szeli át, éppen csak
rákacsint a falu végére. Békés,
szorgalmas, zömében református vallású
magyar emberek lakják, akiknek fõ
zászlóhordozójuk az egyház.

A poklostelkiek
ragaszkodnak
a jobb sorsra

érdemes
istenházához

A gyülekezeti ház
tölti be a templom

szerepét
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dék is ragaszkodik a megmentéséhez. Egy új
nem pótolhatná a sok verítékkel, odaadással
épített régit.

A felújítás a számítások szerint nem keve-
sebb mint 558 ezer lejbe kerül. Ezt önerõbõl a
falu lakossága nem tudja elõteremteni, ezért se-
gítséget várnak a helyi és a megyei önkormány-
zattól, mindenhonnan, ahová pályázatokat tud-
nak benyújtani. Az elõbb említettek eddig is se-
gítették a települést, és a poklostelkiek remélik,
nemsokára ünnepi istentiszteletet tarthatnak a
biztonságosra felújított templomukban.

A templom folyamatos javítása mellett az el-
múlt években lakhatóvá kellett tenni a parókiát,
s ezzel egyidejûleg, a helyi és a megyei tanács
segítségével, sikerült egy régi épületet felújítani,
hogy méltó otthont adjon az iskolás gyerekek-
nek. Nem sokan vannak, ezért az elemiben ösz-
szevont osztályokba járnak mind a magyar,
mind a román tagozatos nebulók. Ezenkívül itt
kapott helyet az óvoda is. A magyar tagozat
2000-ben indult újra, közel két évtizedes kiha-

gyás után. Miután Sárszegen megszûnt az isko-
la, az ottani gyerekek is Poklostelekre ingáznak
iskolabusszal.

A javítások azonban, úgy látszik, török átok-
ként sújtották a poklostelkieket, mivel a „le-
használt” gyülekezeti házat is renoválniuk kel-
lett. Ezt idén áprilisban sikerült befejezniük, és
az átadási ünnepi istentiszteleten Csûry István,
a Királyhágómelléki Református Egyházkerület
püspöke hirdette az igét. Ezen alkalommal ne-
vet is kapott a gyülekezeti ház. A névadó Lip-
pai József egykori tiszteletes, aki 33 évig
(1943–1976 között) szolgálta a közösséget.
Életét, életmûvét Erõs Joó Enikõ helyi tisztele-
tes asszony ismertette a hallgatósággal.

Ugyanezen a napon avatták fel a világhábo-
rús hõsök emléktábláját, mely régi adóssága
volt már a falunak. Az esõ világháborúból 19, a
másodikból 11 hõsi halott nevét örökíti meg,
alatta idézet Jeremiás siralmaiból: „Emlékezz,
Uram, mi történt velünk!” Darabont Tibor
ottományi lelkipásztor, az Érmelléki Reformá-
tus Egyházmegye képviseletében, és Cseke At-
tila parlamenti képviselõ avatta fel. Kevéssel ez
elõtt avatták fel a gyülekezeti ház udvarán a
poklosteleki születésû Szarukán János nemzet-
õrségi fõhadnagy emléktábláját, aki hõsi halált
halt a 48-as szabadságharcban.

Két éve egy mûvelõdési házzal is gyarapo-
dott a közösség: felújították a vissza nem igé-
nyelt Mayr-kúriát. Hálából a kultúrotthont Mayr
Máriáról nevezték el, aki hosszú ideig tanítósko-
dott a faluban, és közmegbecsülésnek, közsze-
retetnek örvendett. Szabó István volt pokloste-
leki diák, késõbbi szalacsi tanító és iskolaigaz-
gató, jelenleg ottományi lakos, úgy gondolta,
hogy Mayr Mária megérdemelne egy emléktáb-
lát egykori házuk falán. Elkészíttette, egyezte-
tett a helybeliekkel, akik örültek az ötletnek. Ezt
a táblát leplezte le Erõs Joó Enikõ tiszteletes
asszony és Tripó István polgármester. Mayr
Mária tevékenységét az ötletgazda méltatta, ki-
emelve kedvességét, igazságosságát, majd
Tripó István mondott köszönõ-köszöntõ beszé-
det.

A felsoroltakból kiviláglik, hogy kis és arány-
lag szegényebb közösség is képes nagyot alkot-
ni, ha megvan a megfelelõ hozzáállás és akarat.
A poklostelkiek mertek nagyot álmodni, és
elõbb vagy utóbb mindig meg is valósították ter-
vüket. Jelenlegi álmuk, hogy a felújított istenhá-
zában tartsanak majd ünnepi istentiszteletet;
egyházi és polgári vezetõik segítségével valószí-
nûleg valóra is válik. Jóravaló emberek õk,
megérdemlik.

| Szõke Ferenc

A gyülekezeti ház
udvarán

emléktábla õrzi
egy helybeli 48-as

hõs nevét

A Mayr-kúria falai
között a
mûvelõdési ház
mûködik

Az iskolát szépen
rendbe tették
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A Nyíló Akác rendezvénysorozat elindítója
és az elsõ kilenc fesztivál fõszervezõje volt
Nyakó József. Úgy véli, a mostani Nyíló Akác
mögé az elõzõ évekhez képest jobban felzár-
kózott a közösség, a vállalkozói szféra anyagi
támogatóként erõteljesebben van jelen. Az
idei fõszervezõ Borbély-Simon Csaba, az ön-
kormányzat kulturális referense, de kollektív

munka jellemzi a mostani fesztivált. Igyekez-
nek elegyíteni a könnyed szórakozást az érték-
hordozó programokkal, hogy mindenki meg-
találja a kedvére valót. A polgármester kiemel-
te a kínálatból az autentikus népzenét játszó
debreceni Bakator együttes fellépését, õk
szombaton a fõtéri vigadalomban muzsikál-
nak. Igyekeznek változtatni a Nyíló Akácnak a
kiadványokban, reklámanyagokban megjele-
nõ arculatán is. Protokollcsomagot készíte-
nek, ami a rendezvényen kívül a térség nép-
szerûsítését is szolgálja. Ugyanakkor a Széche-
nyi téri színpad környékét is rendezettebbé va-
rázsolják – mondta Nyakó József polgármes-
ter.

| D. M. E.

Nyíló Akác –
huszonegyedszer

Május 16–19. között rendezik meg az idén
Érmihályfalván a Nyíló Akác fesztivált.
NYAKÓ JÓZSEF polgármester nyilatkozott
lapunknak az újdonságokról, és közöljük
a programot is.

A rendezvény programja
Május 16., csütörtök: 8 órától haszon-
és díszállat-seregszemle a Móka-parti
színben; 10 órától tavaszi vásár a pia-
con; 11-tõl a Gödörben tanácskoznak A
vidék jövõje a Partiumban címmel.

Május 17., péntek: 10 órától kispályás
minifocitorna a Praszler Gyula Stadion-
ban; 11 órától tanácskozás Szociális
együttmûködés határok nélkül címmel
a szociális otthonban; 11.30-tól kézilab-
dameccsek a városi sportteremben;
13.30-tól Sillye Judit Holdpermet címû
kötetének bemutatója a Bartók Béla
Mûvelõdési Házban; 14 órától ugyanott
Kristófi János festõmûvész kiállításá-
nak megnyitója; 16 órakor lesz a ren-
dezvény hivatalos megnyitója a Széche-
nyi téren; 17 órától Thurzó Zoltán zon-
goramûvész hangversenye helyi és me-
gyei festõmûvészek közremûködésével
a Bartók Béla Mûvelõdési Házban; 18
órakor kezdõdik a Nyíló Akác hangja ve-
télkedõ a Széchenyi téren; 19 órakor
ugyanott Elena Serb popénekes lép
színpadra; 19 órakor kezdõdik a kórus-
találkozó a kultúrházban; 19.30-tól Mo-
hácsi Brigitta ad könnyûzenei koncertet
a fõtéren, ezt 20 órától a Playtime rock-
koncertje követi, 21 órakor lép színpad-
ra a nap sztárvendége, Tóth Gabi (Ma-
gyarország); 22 órakor kezdõdik a Gö-
dörben a retróbuli; 22.30-tól pedig a ha-

gyományos Erdei zsibongó diszkójába
várják a fiatalokat az akácos erdõbe.

Május 18., szombat: 10 órakor nem-
zetközi nyugdíjas-találkozó kezdõdik a
kultúrházban, 12 órakor az aranylako-
dalmasokat köszöntik; 10.30-tól kerék-
páros és görkorcsolya ügyességi ver-
seny lesz a Praszler Gyula Stadionban;
14 órakor indul ugyanitt a lovasparádé,
ugyanekkor a városi strandon veterán
motorok találkozója lesz; 16 órakor In-
dul a mese vonat a Bóbita együttes
(Magyarország) elõadásában gyerekek-
nek a Széchenyi téren; 17 órakor
ugyanott néptáncgála kezdõdik Ide lá-
bam, ne oda! címmel, fellép az Újfigu-
rás táncegyüttes (Nyíregyháza); 18 óra-
kor a Máté Imre Városi Könyvtárban
nyitják meg az Érmellék Fotóklub kiállí-
tását; ugyanakkor a fõtéren az Ama-
zonÁsz ad könnyûzenei koncertet, utá-
na modern tánc; 19.35-kor borverseny
kezdõdik a Gödör Gastróban; 20 órakor
Alex Velea könnyûzenei elõadó lép fel a
Széchenyi téren; ugyanekkor kezdõdik
a Móka színjátszó csoport A három sár-
kány címû elõadása a Bartók Béla Mû-
velõdési Házban; 21 órától egyórás
koncertet ad a fõtéren a nap sztárven-
dége, Wolf Kati (Magyarország), 22 órá-
tól Érmelléki vigasság kezdõdik ugyan-
ott a Bakator népzenei együttessel

(Debrecen); és 23 órától nyit az Erdei
zsibongó az akácos erdõben.

Május 19., vasárnap: 9 órakor kezdõ-
dik a Gasztronómiai versenyfutás elne-
vezésû fõzõverseny a városi strandon;
9.30-tól Airsoft fegyverbemutató lesz a
piacon; 10 órakor kezdõdik a Kezes-lá-
bas családi nap és játszóház a Bartók
Béla Mûvelõdési Házban; 13 órakor fa-
vágó show lesz a városi strandon; 17
órakor az Aladin Hero Team bemutató-
ját láthatják a Széchenyi téren; ugyan-
ekkor komolyzenei koncert lesz a római
katolikus templomban, fellép Thurzó
Zoltán, a Jubilate Deo kórus, Cormos
Viktória és Thurzó Sándor József;
17.30-kor a székelyhídi Tini Dance Cen-
ter produkciója látható a Széchenyi té-
ren; 18 órától ugyanitt megválasztják a
Nyíló Akác Szépét; 18.30-tól a kultúr-
házban Aranyosi Péter és Kun Zsolt hu-
moristák szórakoztatják a közönséget;
20 órától a fõtéren a Dreamers, 21 órá-
tól Antal Timi koncertezik, 22 órakor lép
színpadra a nap sztárvendége, a Mag-
na Cum Laude együttes (Magyaror-
szág); végül tûzzsonglõrök bemutatója
után 24 órakor tûzijátékkal zárul a ren-
dezvény.

A mûsorváltozás jogát a szervezõk
fenntartják.
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A hetvenes-nyolcvanas években egyre több
település igyekezett ilyen-olyan fürdõt létesíte-
ni, az ingyen kapott altalajkincset hasznosítani.
Késõbb intézményeket, magánházakat fûtöttek
termálvízzel, sõt az üvegházakban is használni
kezdték. A legnagyobb gondot az elhasznált
vízmennyiség jelenti, ugyanis most már elõírás
van arra, hogy a felhasználó köteles azt vissza-
juttatni a föld alá. Ez viszont jóval költségesebb
eljárás, mint a kitermelés, s emiatt nemigen tö-
rõdnek a használt termálvíz elvezetésével. Így
aztán a környezetszennyezésnek ez a módja
gyakori a megye eme fertályán.

Az említett évtizedekben jobbára az akkori
mezõgazdasági termelõszövetkezetek mûköd-
tették a falusi fürdõhelyeket. Akkoriban nem
voltak valami komfortosak ezek a létesítmé-
nyek, de annál népszerûbbek a falusi emberek
körében. Éradonyban inkább gödör volt, mint
medence, míg Csokalyon a sok nyavalyára
gyógyírt hozó, szinte perzselõen forró vizû
strand a kúria udvarában kapott helyet, s a
szebb idõket látott épületben a vendéglátás zaj-
lott, többnyire csórékolbász, korsós sör volt a
menü. Idõvel mindkettõ bezárt, az utóbbi ingat-
lan épületét visszaigényelték a tulajdonosok.

Érmihályfalván évtizedes gond a strandhi-
ány. A város tulajdonában levõ létesítményt
többször is próbálták újraindítani. Egy vállalko-
zónak bérbe is adták a strandépületet; õ szóra-
kozóhelyet alakított ki, a szerzõdésben szerep-
lõ strandfelújítási kötelezettségének viszont
már nem tett eleget. Nyakó József, a város
polgármestere kérdésünkre elmondta, hogy
rövid távú terveik között nem szerepel a strand
újraindítása. Ennek egyetlen oka a pénzhiány,
de van egy középtávú fejlesztési tervük strand-
létesítésre, ami némi reményre adhat okot.

Székelyhídon a téesz építette strand ma
magánkézben üzemel. Jelenleg folynak a tava-
szi nyitásra való elõkészületek, festenek, má-
zolnak mindent, amit a tél tönkretett. Hosszú
éveken át diszkót is mûködtettek az üdülõhe-
lyen, de a gyakori rendbontások miatt három
éve már megszüntették. Aki igényli, a helyszí-
nen faházakat bérelhet, sátorozni is lehet, va-
lamint konyha is mûködik a strandon.

A térség legközkedveltebb fürdõhelye
Hegyközszentmiklóson található. A helyi
református egyház üzemelteti. A szép környe-
zetben elhelyezkedõ vendéglátóhelyre távoli vi-
dékekrõl is érkeznek látogatók. Televízió,
internet várja a vendégeket, büfé üzemel, de a
szabad tûznél való sütés-fõzés is engedélyezve
van. Egyre több szervezett csoport keresi fel a
kis falucskát, ifjúsági táboroknak is gyakorta
helyszíne a létesítmény. Újításnak számít, hogy
télen-nyáron nyitva tartanak, jól fûtött vendég-
szobákban adnak szállást.

| D. Mészáros Elek

Érmelléki strandkörkép
Az Érmelléknek mindig is gazdag
termálvízkészlete volt. A határ menti
kõolajlelõhelyek utáni kutatás során
a furatokból gyakran forró gyógyvíz tört
a felszínre. A kialakított fürdõhelyek egy
része ma is várja a látogatókat.

Hegyköz-
szentmiklóson

télen-nyáron
nyitva tartanak

Érmihályfalván
felveri a gaz

a medencéket
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Margitta megyei jogú városnak két mûködõ
termálvizes strandja van. A régebbi, Termal
Strand néven ismert, igen látogatott volt, fõ-
leg mielõtt megépültek volna a környéken a
kisebb-nagyobb, hasonló kvalitású fürdõhe-
lyek. Az 1960-as évek közepén kezdték építe-
ni, lakossági összefogással.

Rengeteg adománnyal és közmunkával se-
gítették a helybeliek a kivitelezést, mivel szük-
ségét érezték egy civilizált fürdõzõ helynek.
Végül 1968-ra elkészült a strand, és megnyi-
tották. Három medencéje volt: kettõ a felnõt-
tek, egy a gyerekek számára. Akkor még hi-
deg vízzel töltötték fel, s a nap melege tette al-
kalmassá õket fürdõzésre, úszásra. Öt év eltel-
tével fúrásokat végeztek a városban, és ter-
málvízlelõhelyre bukkantak. Éltek a lehetõség-
gel, és bevezették a strandra a termálvizet. Et-
tõl kezdve a látogatók száma megsokszorozó-
dott. Nemcsak a meleg víz miatt vált közked-
veltté, hanem azért is, mert a magyar tévé
adása ebben a térségben fogható volt. Renge-
teg turista érkezett az ország magyarok lakta
megyéibõl sátorral, lakókocsival. A strandhoz
saját faházikók is tartoztak, ezekben is lakhat-
tak a vendégek.

A strand mellett elkezdték megépíteni a
100 férõhelyes szállodát, s rekordidõ alatt el is
készült. Nyáron a strandnak köszönhetõen
mindig tele volt. A földszintjén a kórház fizio-
terápiás kezeléseket végzett, a két fürdõme-
dencében pedig fürdõkezeléseket. Ez a részleg
is mindig csúcsra volt járatva a víz gyógyító
hatása miatt. Jöttek ide reumatikus, idült moz-
gásszervi, periferikus idegrendszeri betegsé-
gekkel, valamint csonttörések, ficamok utóke-
zelésére. A strand a város tulajdonát képezte,
és Margittán kívül az egész környékrõl ide jár-
tak gyógyulni.

Változás a rendszerváltás után történt, ami-
kor a helyi tanácsosok hagyták magukat „elal-
tatni” azoktól, akiknek érdekei így kívánták, és
a privatizálás keretében, 1993-ban magánkéz-
be engedték a létesítményt. Akkor még több
tulajdonosa volt, késõbb a többségi részvényes
felvásárolta társainak a részét. A kórház in-
nentõl bérleti díjat fizetett az általa használt
helyiségekért.

A strand mûködött tovább, de a városi ve-
zetõség már semmibe sem szólhatott bele. Ezt
az állapotot akarták megszüntetni azzal, hogy
az önkormányzat épít egy szabadidõközpon-
tot, mely magában foglal egy termálstrandot
is. A projektet a PHARE finanszírozta 3,8 mil-
lió euró értékben. Az elsõ tervek szerint az er-
dõszélen épült volna meg, késõbb objektív
okok miatt áthelyezték a helyszínt a volt hely-
õrség területére.

Margitta strandkalandjai
Két termálvizes létesítménnyel várja
a kikapcsolódni, lubickolni vágyókat
a Berettyó menti város: egy önkormányzati
és egy magántulajdonú stranddal.

A Termal Hotel
egyik medencéje
már áprilisban is
fogadta
a fürdõzõket 
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Többszöri határidõ-módosítás után, végül
tavaly júliusban nyitotta meg kapuit a fürdeni
vágyók elõtt az új strand. Két medencéje van,
egy 100 és egy 600 köbméter ûrtartalmú. A
szabadidõközpont 7,2 hektáron terül el, van
benne parkoló, játszótér és egy kis röplabda-
pálya is. A szolgáltatásokat kiszervezték; terü-
leteket adtak bérbe, ahol a kereskedõk, szol-
gáltatók felépíthetik saját építményeiket. Most
tesznek alkalmassá egy nagyobb területet sá-
torozásra, hétvégeken mûködik a klub, ahol a
fiatalság szórakozhat. Elõször tavaly szervez-
ték meg ott a város napját, és mivel sikeres
volt, ezután is ez lesz a helyszín. Egyelõre ke-
vés az árnyékot adó lomb, de az elültetett fák
nagy része megfakadt, így hamarosan lesz ho-
vá bújni a tûzõ nap elõl.

Május elsején nyitotta meg kapuit a szabad-
idõközpont, hétfõnként 13–21, a többi napo-
kon 9–22 óra között tart nyitva. A felnõttjegy
ára 10 lej, a nyugdíjas-, diák- és gyerekjegy
pedig 5 lejbe kerül. A csak délutánra szóló

jegy még olcsóbb. Bérlet is váltható, s ez mi-
nél hosszabb idõszakra szól, napra lebontva
annál olcsóbb. A Termál Strand is május else-
jén nyílt meg, de csak a hosszú hétvégére. Tel-
jes üzemben csupán június elsején indul. A
nyitvatartási idõ és az árak nagyjából meg-
egyeznek a szabadidõközpontbeliekkel.

| Szõke Ferenc

A szabadidõ-
központ egyik

medencéje

A városi strand
fáinak még nõniük
kell

A Termal Strand
fõépületét
felújították
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– Tulajdonképpen mi is ez a Fidem?
– A Fidem a fidelis latin szóból ered, ami

hûséget jelent, és úgy gondoltuk, hogy ez a
megnevezés nagyon jól illik a mi egyesüle-
tünkhöz, ugyanis szeretnénk segíteni a fiata-
loknak és a középkorú embereknek akár lelki,
akár szociális téren, mindenféle gondjaik-baja-
ik megoldásában, amikkel hozzánk fordulhat-
nak. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy az embe-
rekhez igyekszünk hûségesek lenni, és termé-
szetesen a városhoz is.

– Úgy tudom, hogy ilyen típusú szervezet
mindeddig nem volt a városban, tehát a
Fidem hiánypótlónak is tekinthetõ…

– Igen, tulajdonképpen a fiataloknak és a
középkorosztály tagjainak mindeddig nem iga-

zán volt képviseletük Nagyszalontán. A Fidem
igyekszik magára vállalni ezt a szerepet, ezen-
kívül lehetõséget ad a fiataloknak és a közép-
korúaknak, hogy elmondhassák véleményü-
ket, ötleteiket, és mi megpróbáljuk érvényre
juttatni a javaslataikat.

– Mit kell tudni az egyesület mûködésé-
rõl? Mi a tevékenységi köre?

Hûségesek
a szalontaiakhoz

A nagyszalontai RMDSZ-szervezet égisze
alatt három évvel ezelõtt egy új civil
szervezõdés alakult. A Fidem nevet viselõ
egyesületrõl, annak célkitûzéseirõl SZABÓ
TÜNDE, az egyesület elnöke számolt be
lapunknak.

Környezettudatos
életmódra nevelik
a fiatalokat

Szabó Tünde hisz
a hûségben
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– Mint már említettem, elsõsorban a fiata-
loknak és a középkorosztály tagjainak igyek-
szünk programokat, rendezvényeket szervez-
ni. A Fidem Egyesület jóvoltából az utóbbi
években már számos kulturális rendezvényen
vehettek részt a város lakosai, például színhá-
zi elõadásokon, koncerteken, volt felnõttokta-
tás az internethasználatról, sportesemények.
Szerveztünk rendezvényeket a gyerekeknek,
fiataloknak is, volt elsõsegélynyújtó-képzés,
környezetvédelmi elõadás, de rendszeresen
segítünk a szociálisan hátrányos helyzetû em-
bereknek is, hogy csak néhányat említsek a
tevékenységeink közül.

– Mibõl tartja fenn magát az egyesület?
– A Fidem egy nonprofit civil szervezet, így

az anyagi forrásaink elég korlátozottak. Legin-
kább pályázati pénzekbõl fizetjük a költségein-
ket és természetesen azoknak a jó szándékú
embereknek az adományaiból, akik megtehe-
tik, hogy segítsék az egyesületet.

– Az elmúlt húsz évben rengeteg magyar
érdekeltségû civil kezdeményezés alakult
szerte az országban, sõt a megyében is, ezek
között voltak tiszavirág-életûek, voltak,
amelyek hosszabb ideig tartottak. Önök mi-
ként képzelik a következõ évtizedeket, van-
e hosszú távú stratégiájuk?

– Mindenképpen szeretnénk hosszú távra
tervezni. Az egyik ilyen hosszú távú tervünk
például az, hogy felmérjük a szalontai csalá-
dok életminõségét, illetve azt, hogy mire len-
ne igényük. Felleltároznánk, melyek azok a
problémák, amelyeket nem tudnak maguk
megoldani. Tudjuk, hogy ennek a feltérképe-
zése hosszú folyamat lesz, de szeretnénk elin-
dulni, végigjárni a családokat, meghallgatni
õket, hogy átfogó képet kapjunk arról, milyen
az élethelyzet Nagyszalontán.

| Balázs Anita

Felnõttképzést is
szerveztek

Környezetvédelmi
oktatás

Megmozgatták
a fiatalokat

Budapesti
színészek
léptek fel

kabaréestjükön
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A nagyszalontai strand a tervek szerint, az
idõjárás függvényében, idén június elsején
nyit. Az uniós normáknak megfelelõ tisztító-
rendszerrel ellátott gyermek- és felnõttmeden-
cék hûs vize igazi felüdülést nyújt a meleg,
nyári hónapok során. A nagyszalontai strandon lehetõség van

sportolásra is: lábtenisz- és röplabdapálya vár-
ja a labdajátékok szerelmeseit, akik pedig az
aktív kikapcsolódás helyett inkább a pihenést
választják, a fürdõ árnyékos teraszán kellemes
perceket tölthetnek el egy-egy hideg ital kor-
tyolgatása közben.

A hajdúváros fürdõjében kortól, nemtõl füg-
getlenül mindenki megtalálhatja a kedvére va-
ló kikapcsolódási lehetõséget; a felnõttek mel-
lett a gyerekek is remekül szórakozhatnak itt.
A legkisebbek számára hinta, mászóka és
trambulin nyújt vidám perceket, valamint ter-
mészetesen fagylalt és ropogtatnivaló is kap-
ható a teraszon. Az úszásban, pancsolásban
megéhezett strandolóknak frissen sült csóré-
kolbászt és sült krumplit kínálnak.

A nagyszalontai fürdõ tehát minden stran-
dolni vágyó számára kiváló kikapcsolódási le-
hetõséget nyújt, a strand üzemeltetõi szeretet-
tel várnak minden vendéget.

| Balázs Anita

Júniusban nyit
a nagyszalontai strand
Nyaranta kellemes fürdõben pihenhetnek
a strandolni vágyók Nagyszalontán.
A fiatalok és az idõsebb korosztály tagjai
számára egyaránt remek kikapcsolódási
lehetõséget kínál a Remus Veres Kft. által
üzemeltetett létesítmény.
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Nagyváradon a White Volves motorosklub
tagjai a közelmúltban tartottak idénynyitó felvo-
nulást, májusra az elõbbiek a szintén váradi
Black Eagles és a szalárdi Hawks MC tagjaival
együtt közlekedésbiztonsági felvonulást tervez-
nek. A szalárdi egyébként megyénk legrégebbi
motorosklubja, tudtuk meg Kindle Walter elnök-
tõl és Kõrösi Ferenc alelnöktõl, akikkel egyebek
mellett a biztonságos motorozásról és a még
várható idei rendezvényekrõl beszélgettünk.

Még szezonkezdet elõtt fontos a motorkerék-
párok mûszaki ellenõrzése (gumik, guminyo-
más, akkumulátor, fékek, fékpofák, felfüggesz-
tés, hajtólánc stb.), motorozáskor pedig a meg-
felelõ védõruha, lábbeli és bukósisak használa-
ta. Bár az utóbbi években megszervezett közle-
kedésbiztonsági motoros felvonulásoknak érez-
hetõ a hatásuk, az autósok mégis továbbra is
hajlamosak „megfeledkezni” az elsõbbségadás-
ról, ha motorost látnak, és balra kanyarodáskor
is érdemes jobban figyelniük a motorosoknak.
Iskolák és vendéglátóhelyek közelében is aján-
latos lassítani, aki pedig reggel faluhelyen mo-
torozik keresztül, figyelje, nem hajtják-e legelõ-
re az állatokat, hogy elkerülje mind az ütközés,
mind a megcsúszás veszélyét.

Június 14–16. között egyébként a három
klub nagyszabású motorostalálkozót szervez a
püspökfürdõi hullámfürdõs strandon, ahol ver-
senyekkel, koncertekkel és egyéb programok-
kal várják majd a motorosokat.

| F. N. L.

Motorostalálkozót
tartanak júniusban
Ahogy melegedett az idõ, úgy jelentek meg
az utakon a motorkerékpárosok.
A vasparipák rajongói egyesületekbe
tömörülhetnek, és rendszeresen nagyobb
összejöveteleket is szerveznek.

Szalárdiak erõs
vasparipákon

A „Sólymok”
egy korábbi
találkozója 

A biztonságos
közlekedésért

tartottak
felvonulást

Püspökfürdõn
találkoznak



A régi idõkben ezek a szakemberek a türe-
lem, a pontos, precíz munka mintái voltak, hi-
szen biztos kezükben az apró szerszámokkal,
nagy odafigyeléssel keresték a hibát az órák pa-
rányi alkatrészei között. Ma már azonban egy-
re kevesebb a kliens, és az utánpótlás tekinteté-
ben sem rózsás a helyzet, ugyanis a fiatalokat
nemigen érdekli ez a foglalkozás. A nagysza-
lontai Szél Zoltán immár 42 éve dolgozik ebben
a szakmában, s mint mondja, önmagában az
órajavításból ma már nem lehet megélni.

– Ön mikor kezdett órásmesterként dol-
gozni? Milyen volt ez a szakma akkoriban?

– Aradon végeztem el a szakiskolát 1968–
1971 között, majd a nagyszalontai kisipari szö-
vetkezetnél kezdtem dolgozni. Abban az idõben
nagy szó volt, ha valaki órásmester végzettség-
gel rendelkezett, megbecsült szakma volt,
ugyanis a segédmunkások például egyáltalán
nem dolgozhattak ebben a mesterségben, mini-
mum a szakmunkás végzettség volt szükséges
ahhoz, hogy valaki órás legyen.

– S mikor kezdett magánvállalkozásba?
– 1991-tõl, a szövetkezet felbomlása után

magánvállalkozóként folytattam a munkát, és
az órásmesterség mellett elkezdtem kulcs-

másolással is
foglalkozni. Ak-
koriban volt
munka bõven,
mondhatni, a
90-es évekig jól
ment a bolt, de
azután megje-
lentek a kvarc-

mestermunka
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órák, ezeket nagyon alacsony áron kínálták, és
az emberek inkább vettek egy új kvarcórát,
mintsem megcsináltassák a régi ketyegõt.

– Amikor még jól ment az üzlet, hozzáve-
tõleg hány órát javítottak meg egy hónapban?

– Volt, hogy 150 mechanikus órát is megja-
vítottunk, most viszont szinte egy év alatt sincs
ennyi, pedig akkor még három órás volt a vá-
rosban, ma már viszont csak én foglalkozom az
órajavítással. Ahogyan már említettem, a
kvarcórák megjelenése nagy csapást hozott a
mesterségre, illetve a mobiltelefonok sem segí-
tettek a helyzeten, hiszen az emberek többsége
ma már a mobilján nézi meg az idõt, és sokan
inkább csak ékszerként viselik az órát.

– Manapság tehát ebbõl a szakmából már
nem lehet megélni?

– Nem igazán, ezért nem is meglepõ, hogy a
fiatalok nem nagyon érdeklõdnek az órásmes-
terség iránt. Én már nyugdíjas vagyok, és jöve-
delem-kiegészítés céljából foglalkozom még ma
is az órajavítással, illetve a kulcsmásolással,
ugyanis pusztán az órajavításért nem lenne ér-
telme fenntartani a boltot. Az emberek manap-
ság nem nagyon járnak óráshoz, nyugaton pél-
dául mondhatni, hogy már csak hobbiszinten
foglalkoznak órák javításával. Az is jellemzõ,
hogy ma már, aki még ért az órajavításhoz, az
is inkább csak kereskedik vele, egyre keveseb-
ben vagyunk, akik még órásmesterként dolgo-
zunk, és pár év múlva már nem is hiszem, hogy
bárki is veszõdni fog még az órák javításával.

| Balázs Anita

Eljárt az idõ
az órásmesterség felett
Úgy tûnik, lassan, de biztosan még egy régi
mesterség vész a feledés homályába,
ugyanis manapság sajnos már egyre
kevesebb munkájuk van az órásoknak.
SZÉL ZOLTÁN nagyszalontai órásmester
azon kevesek közé tartozik, akik még ma
is aktívan dolgoznak.
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A rendelet szankciókat szabályoz a 211. ki-
írás, azaz a hegyvidéki területek után járó ki-
egészítõ támogatások, a 212. kiírás, vagyis a
különleges és jelentõs természeti hátránnyal
bíró területek után járó támogatások, a 214.
kiírás, az agrár-környezetgazdálkodásra vonat-
kozó kifizetések, valamint a kölcsönös megfe-
leltetés be nem tartására az I. pillér területala-
pú támogatási kérelmei esetén.

A felsorolt kiírásokra az idén benyújtott tá-
mogatási kérelmeknél figyelembe veszik, hogy
a szabálytalanság gondatlanság vagy szándé-
kosság következménye-e, ismétlõdik- és bõvül-
e, mennyire súlyos, és folyamatos-e. A gazdát
nem büntetik, ha a szabálytalanság oka kény-
szerítõ erõ vagy rendkívüli körülmény: a gazda
elhalálozása, munkaképességének hosszú távú
elvesztése, földje egy részének kisajátítása (ha
errõl a támogatási kérvény benyújtásakor nem
tudott) vagy természeti katasztrófa.

A 211-es, 212-es és 214-es kiírások esetén
hatféle szankciót alkalmaznak: a valósnál na-
gyobb vagy kisebb terület jelentéséért; a meg-
felelési követelmények be nem tartásáért; a
kérvény kései leadásáért; a kölcsönös megfe-
leltetési kritériumok be nem tartásáért; több-
éves büntetések. A kölcsönös megfeleltetési
kritériumokat a támogatást kérelmezõ gazdá-

nak be kell tartania. A támogatás és a bírsá-
gok kiszámolásához a gazdaság teljes területét
figyelembe veszik a helyszíni ellenõrzések
után. Ha a kölcsönös megfeleltetési kritériu-
mokat a gazda hibájából nem tartják be egy
naptári éven belül, az arra az évre járó támo-
gatást csökkenthetik vagy megvonhatják.

Gondatlanság esetén a bírság nem lehet
több, mint a támogatási összeg öt százaléka,
ha ugyanaz a mulasztás elõször ismétlõdik
meg, akkor legtöbb 15 százalék lehet a bírság.
Ha szándékosan szegték meg a szabályokat,
akkor a bírság összege legalább húsz százalék,
és a vétkes gazdát akár egy vagy több évre is
kizárhatják a programból.

Kérik, hogy a gazdák tegyék lehetõvé az el-
lenõrzéseket, mivel az európai szabályzás ér-
telmében visszautasítják a kérelmeket, ha a
gazda vagy képviselõje meggátolja az ellenõr-
zés elvégzését, figyelmeztetett Florian Pavel,
az ügynökség megyei igazgatója (képünkön),
aki azt is elmondta: ha az ellenõrök szabályta-
lanságokat állapítanak meg, arról írásban érte-
sítik az érintett gazdát.

| Fried Noémi Lujza

Bírságolhatják a gazdákat
A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztérium április 3-án kibocsátotta
174. számú rendeletét, melyben különbözõ
szankciókat határoz meg – tájékoztatott
a Mezõgazdasági Kifizetési és Intervenciós
Ügynökség Bihar megyei központja.

A Mezõgazdasági Kifizetési és Intervenciós
Ügynökség Bihar megyei központjának adatai
szerint 2012 végén 3139-en tartoztak az ügy-
nökségnek összesen 13,5 millió lejjel és 455
ezer lej értékû késedelmi kamattal. Az adóssá-
gokból 11,1 millió lejt és 386 ezer lejnyi kése-
delmi kamatot már beszedtek, a fennmaradt
tartozások összege 2,4 millió, illetve 69 ezer lej.

Kérik a támogatásban részesülõ gazdákat,
tartsák tiszteletben a vállalt kötelezettségeiket,

hogy ne kelljen jogtalanul megkapott összege-
ket visszaadniuk, mondta Florian Pavel, az
ügynökség megyei vezetõje. A tavalyi statiszti-
ka szerint egyébként 891 adósa volt az ügy-
nökségnek, õk valamivel több mint 9,8 millió
lejjel és 173 ezer lej késedelmi kamattal tar-
toztak, ezekbõl az összegekbõl megközelítõleg
8,4 millió, illetve 75,8 ezer lejt sikerült behaj-
tani.

| F. N. L.

Tartoznak a kifizetési ügynökségnek
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A Rozsnyai István Muzeális Gyûjtemény Léta-
vértesen található, az egyház egyik ingatlanában,
mûemléki környezetben, a klasszicizáló stílusú
Lédig-kúria parkjában. A helyszínen találkoztunk
a gyûjtemény alapítójával, hogy „megszólaltas-
sa” a régi korok tárgyait, edényeit, amelyekbõl
messzebbre mutató következtetések is megfogal-
mazhatók eleink kultúrájáról, mindennapjairól,
történelmünkrõl. Rozsnyai a nyitókérdésre, hogy
mi célból vágott bele a nem kis költséggel járó
gyûjtögetésbe, Klebelsberg Kunó egykori kultusz-
miniszter szavait idézve válaszolt: „Megmutatni
nemzeti múltunkat, nemzeti géniuszunkban az
örök értékeket, ennek révén növelni az önbizal-
mat, figyelmezni a nemzeti hibákra, fejleszteni a
nemzeti erényeket, saját értékének öntudatára
ébreszteni a magyart: ez szent feladat!”

A motiváció adott volt, az eszköz pedig apai
nagyanyjától, az Erdélyben élt Máté Katalintól
öröklõdött. Õ volt az, aki fáradhatatlanul járva a
falvakat a két világháború közötti években is
gyûjtögette Kalotaszeg népi kultúrájának tárgyi
emlékeit. Ez az elhivatottság áttestálódott az uno-
kára, aki kezdetben zsebpénzén spórolva vásá-
rolgatott. Mostanság pedig jövedelme java részét
áldozza az értékmentésre.

Az elsõ tárgyat 1993-ban vásárolta Petkes Jó-
zseftõl: egy ökörhúgyos mintájú bokályt (borivó
edény). A szélesebb spektrumú gyûjtés 2000-
ben indult, azóta közel nyolcvan magyarlakta te-
lepülésen fordult meg szerte a Kárpát-medencé-
ben. A legrégebbi darabok közé egy miskolci vi-
zeskanna, a XVI. századból való révi boroskorsó,
valamint egy Mátyás-kori kályhacsempe sorolha-
tó. Rozsnyai egy habán tálat tart a legértékesebb

portékának, értékét kétmillió forintra becsüli.
Amúgy a gyûjtemény összértékét hetvenmillió
forintra taksálja a tulajdonos. Számára igazi él-
mény, izgalommal teli várakozás egy-egy értékes
darab beszerzése. Mint mondta, mindegyik kü-
lön üzenethordozó, regél a nép évszázadairól,
örömöt, bánatot jelenít meg, de nem marad el a
humor, a népi világ élettel teli hétköznapjainak
megõrzése sem. Ezek a tárgyak többek, mint
egyszerû matériák, ezek nemzeti kultúrkincsek.

Az otthon falai, az értékrejtõ ládák hamar
megteltek, szûknek bizonyult a tér a kollekció
számára. Eljött az ideje a kerámiatárgyak köz-
kinccsé válásának. A gyûjtemény magját képezõ
nagyanyai hagyaték ma a kiállítási tárgyak mint-
egy egyharmadát teszi ki. A kalotaszegi Ketes-
den õrzött tárgyakat csak a rendszerváltás után
lehetett Magyarországra vinni. A kiállítóhely lét-
rehozására vonatkozó családi tervek megvalósí-

Múlthordozó kerámiák
Nyolcéves volt dr. ROZSNYAI ISTVÁN, amikor
családjával együtt 1984-ben áttelepült
Nagykárolyból Magyarországra. A szegedi
egyetemen szerzett gyógyszerész diplomát,
jelenleg édesanyjával közösen gyógyszertárat
mûködtet Debrecenben. A fiatalember
története szokványosnak mondható lenne,
ha nem fûzõdne nevéhez a Kárpát-medence
magyar népi kerámiamûvészetét felvillantó,
Magyarországon szinte páratlan
magángyûjtemény.

Rozsnyai István
diákként kezdte

a gyûjtést

Kalotaszegi
tisztaszoba

A néprajzi
gyûjtemény

kiállítóterme
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tására 2007-ben adódott lehetõség, amikor az
Észak-alföldi Operatív Program keretében meg-
nyílt a vidéki turisztikai attrakciófejlesztés támo-
gatási forrása. Erre az uniós támogatásra pályáz-
tak sikeresen. A hetvenmilliós beruházás az Új
Magyarország Fejlesztési Terv keretében kezdõ-
dött el 2009-ben, s a következõ év június 1-jén
már sort is kerítettek az átadásra. A 320 négy-
zetméter alapterületû intézményben kávézó is
várja a látogatókat.

A gyûjteménytulajdonos a népi kerámiáról
szóló szakirodalom áttanulmányozásával vágott
neki az életre szóló nagy kalandnak. Ekkoriban
még – egyetemista lévén – nem volt pénze ko-
molyabb vásárlásokra, de könyvtár már akkor is
létezett. Így a tárlat anyagának csoportosítását, a
kiállítóhelyen való elrendezést is szakértelemmel
maga határozta meg. Állóvitrines kiállítástech-
nikát alkalmaztak, a kerámiatárgyak a tárlókba
kerültek, tájegységenként csoportosítva.

A zilahi fazekasok már a XVI. században meg-
jelentek, valamennyi edényük mázas volt. A na-
gyobb méretû díszített butykost csak az úrvacso-
rai bor templomba vitelére használta a gazda. A
kisebb butykost és a kulacsot pálinkának, a bo-
kályt borivásra használták. Számos edényt dró-
toztattak, hogy ha szét is reped, a tartalma ne
folyjék ki. Erre voltak külön mesterek, a falvakat
járó drótostótok. A zilahi edények alapszíne fe-
hérbe hajlik, a díszítéseket zölddel, sötétlilával,
sötétkékkel, barnával, vörössel vitték fel.

A tordai kézmûvesség szintén jelentõs volt, a
XIX. században a lakosság csaknem fele iparos-
ként kereste a mindennapit. Rozsnyai szakisme-
retébõl merítve arra is fény derül, hogy a kerá-
miadíszítéseket nem a fazekasok, hanem arra
specializált asszonyok festették, akik naponta
akár félszáz tányérral is elkészültek. A tordaiak a
XIX. század legelején használt fehér alapszíntõl a
vörösbarnán, a kék-fehéren át száz év leforgása
alatt fekete alapszínre váltottak. Stíluskorszakok-
tól függetlenül kedvelt témájuk volt a madarak
ábrázolása, valamint a kettõs koronájú fa.

A Bánffyhunyadon készült kerámiák díszítési
módja eltér a zilahitól és a tordaitól. Motívumaik
régiesek: csillagok, kalász, szõlõfürt, tulipán,

szarkaláb stb. A késõbbi korszakokban õk is fe-
kete alapot használtak fehér díszítménnyel. Kalo-
taszeg az edényei mellett a kályhacsempéirõl is
híres. Különösen népszerû volt a dombormûves
díszítésû csempealakzat. Erdélyben a zöld volt a
jellemzõ kályhacsempeszín.

A gyûjteményben jelen vannak a szatmári és
a nagybányai mesterek munkái is. Õk portékáju-
kat a Nyírségben, az Avasság falvaiban, Szatmár-
németiben értékesítették. Jó felvevõpiaca volt a
magyar fazekasoknak a román lakosság, õk a
halotti torhoz használták a cserépedényeket.

Szintén jelentõs volt a székelyudvarhelyi kerá-
miakészítés. Bokályaikat madár, szarvas ember
alak díszítette, a tányérokra pedig növényi orna-
mentika került. Manapság a Székelyföldön na-
gyon kevés régi edény lelhetõ fel Rozsnyai ta-
pasztalatai szerint. Az erdélyi szászok közül is
számtalan kiváló fazekasmester került ki, nagy
hatással voltak a kalotaszegi stílusjegyek kialaku-
lására.

Az Alföld híres központja volt Hódmezõvásár-
hely és Mezõtúr. 1860-ban Hódmezõvásárhe-
lyen élt a legtöbb fazekas, számuk elérte a 450-
et. Mezõtúr mint korsókészítõ központ volt jelen-
tõs. A legnívósabb fazekasmunkák a mezõcsáti-
ak kezébõl kerültek ki. Jellemzõ termékük volt a
Miska-kancsó – 135 darabot tartanak számon
belõle, és ebbõl három, köztük a legrégebbi is, a
Rozsnyai-gyûjtemény része.

A gyûjtemény anyagaiból szemezgetve, mint
ötlet, nekem leginkább a zsoltároskönyv alakú pá-
linkáskulacs nyerte el a tetszésemet, ezt télen a hi-
deg templomban, amikor félrefigyelt a pap, meg-
meghúzták az atyafiak. Annak is örültem, hogy a
lábas szavunk eredete is világossá vált számomra,
megcsodálhattam a mindennapi használatban
közkedvelt edényünk eredetileg lábakkal készült
változatát. A kerámiatárgyak mellett egy kalota-
szegi tisztaszobabelsõ is megtekinthetõ, ez a szá-
zadforduló lakáskultúrájába nyújt betekintést.

A létesítmény látogatottsága meghaladja az
évi tízezer fõt. A Rozsnyai-gyûjtemény köré ren-
dezvények is szervezõdnek. Van idõszaki kiállító-
termük, ahol néprajzi és képzõmûvészeti tárlatok
váltják egymást. Tarczali Anikó irányításával mú-
zeumpedagógiai foglalkozásokat szerveznek, a
szomszédságban pedig ifjúsági jurtatábort építet-
tek, ahol honfoglalás kori hagyományokat eleve-
nítenek fel. Íjásztalálkozókat is szerveznek, s eze-
ken partiumi hagyományõrzõk is részt vesznek.
A jurtaszállások kibérelhetõk, de egyelõre túlje-
lentkezés van, ami az alacsony áraknak, a társult
szolgáltatásnak, a csendnek és nem utolsósorban
a gasztronómiai élményeknek köszönhetõ.

| D. Mészáros Elek

Mázas kerámiák
a tárlóban

Egy valódi lábas
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– Majd én elintézem azt az engedélyt, nem várok
tovább! – dörrentette az ajtót Puszi úrra konok
dühvel Pálpusztai Szeréna. Göndör hajkoronája,
mint kígyófészek, lobogott, keble halmai pom-
pás fújtatóként emelkedtek meg süllyedtek, és,
jaj, tartani lehetett attól, hogy mindjárt kibuknak
a szûk kis kartonblúz mély kivágásán.

A háború alatt a nagyon fiatal, de már koránt-
sem hamvas Pálpusztai Szeréna lokálokban ke-
reste kenyerét, és miután nem találta, felcsapott
parkett-táncosnak. Dizõz nem lett ugyan, ám
ügyesen táncolt és bájosan énekelt. Karrierje iga-
zán akkor kezdett felfelé ívelni, amikor egyik es-
te a törzshelyének számító Kékpapagájban meg-
betegedett Manci, aki bánatos kutyaszemeit le-
hunyva úgy, de úgy tudta búgni dohánytól resze-
lõs hangján, hogy „Ez az utolsó pohár, és aztán,
agyõ”, hogy a szeparékban a lokáltündérek zo-
kogva borultak kedvesük vállára.

Szóval Manci beteg lett, és Zaturánszki úr, a
tulaj, kétségbeesetten vakarta a fejét: ki fog itt
ma este énekelni? Botrányszagú, baljós csend ült
nyitáskor a termen, aztán Pepi úr, a vak zongo-
rista elkezdett játszani, és kisvártatva megjelent
Szeréna kisasszony. „Zerkovitzot ugye tudsz, kis
pofám?” – csapott Pepi úr vállára, mire a zongo-
rista sértetten kihúzta magát, és rákezdett.

A megszokott szomorkás dallamok helyett
csupa tûz, édes, melankolikus futamok szólaltak
meg, aztán egyszer szétnyílt a bordó bársony
drapéria, és kitáncolt Szeréna kisasszony. Mit ki-
táncolt, kiröppent, kiperdült, és a közönség fel-
hördült, mert a kisasszony idomait tarka paradi-
csommadárként flitterek és tollak díszítették
imitt-amott, bár ahogy utóbb Mici néni, aki a vé-
cés néni felelõs tisztét töltötte be a lokálban,
mondta, nem volt azon annyi toll sem, hogy a
tollas zsidó kifizette volna.

Elég az hozzá, Pálpusztai Szeréna táncolt és
énekelt, és amikor szteppelve szökdécselt, pom-
pás keblei játékos gumilabdaként ugrándoztak,
heveny szívdobogást okozva egynémely uraknál.
Így történt, hogy az elsõ este fergeteges sikere
után Zaturánszki úr állandóra alkalmazta a kisasz-
szonyt, a szomorú szemû Manci napjai kiteltek,
mehetett virágárus kislánynak két utcával odébb.

Színpadrengetõ sikert akkor ért el Szeréna
kisasszony, amikor egyik este olyan vehemenci-
ával adta elõ kedvenc zeneszerzõje dalát, hogy
annál a résznél, mikor azt búgta, „Gyere Jose-
phine, gyere Josephine, csókolom a szádat”, és
hozzá pajzánul rázva tollas hátsóját, tánclépések-

kel közeledett a színpad elejéhez, az avítt deszkák
közül egy nem bírt ellenállni ennyi bájnak, és
nagy reccsenéssel beszakadt. Szerencsére nagy
baj nem történt, kidõlt a színpad eleje, Szeréna
kisasszony meg elegánsan landolt Z. úr ölében.

A félreértések elkerülése végett el kell monda-
ni két dolgot: elõször is, a kisasszony akarva sem
eshetett volna jobb helyre, ugyanis Z. úrnak szé-
pen prosperáló szesz- és likõrgyára volt, másod-
jára, meg sem igen ütötte magát, mert az emlí-
tett úr igen jól ki volt párnázva a megfelelõ he-
lyen, magyarán tekintélyes pocakkal rendelke-
zett.

Innentõl fogva Szeréna kisasszonynak nem
voltak anyagi problémái, az esti mûsor után,
amelyben Z. úr gyönyörködött immár bal szélsõ
szeparéjában, könnyû pezsgõzés következett kis
libamájas vacsorával, majd a pár elegánsan elvo-
nult, átadva helyét az irigykedõknek. Igen, az
urak Z. úr éjszakáit irigyelték, a hölgyek meg a
kisasszony nappalait, de hát ez a világ már csak
ilyen, s ahogy Mici néni mondta volt örök érvé-
nyû szavakkal, inkább legyen száz irigyed, mint
egy sajnálód.

Rosszindulatú feltételezéseket elkerülve sie-
tünk leszögezni, kettõjük viszonya bár eleinte ér-
dek alapon indult, késõbb átváltott az elfogadás
és a megbecsülés langyos állóvizévé. Szeréna kis-
asszony elfogadta az úr mániáit, mit tudnak úgy
oda lenni a férfiak azért a kis lökdösõdésért, Z.
úr meg szó nélkül állta a kalapos, a fehérnemûs,
a cipész, a fodrász és egyéb nõi bolondériák
számláit. Pár hónap múltán kis lakályos szerelmi
fészket rendezett be kettõjüknek távol a világ za-
jától, és ha nem köp a levesébe a történelem, je-
len esetben a háború, még el is vetette volna ma-
gát vele. Volt már ilyen a világon.

Elég az hozzá, hogy a háború végéhez köze-
ledve egy napon Z. úr, magához véve kicsiny
páncélkazettáját, úgy döntött, nem kívánja meg-
várni, amíg az ellenséges hatalmak megszabadít-
ják mindenétõl, ezért egy hajnalban lelépett, hát-
rahagyva gyárat, házat, Szerénát.

Szeréna kisasszony pechjére legyen szólva, ez
idõ tájt éppen beteg édesanyját látogatta, ezért
hazatérve könnyek között konstatálta, elrepült az
aranytojást tojó tyúkocska. Bánatát jelentõs mér-
tékben csökkentette Z. úr gavalléros búcsúaján-
déka, mely párnája alatt lapult: egy szép smarag-
dos garnitúra, négy pár selyemharisnya és egy
kis elefántcsont markolatú pisztoly, amolyan nõi
csecsebecse.

Hölgyválasz
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Az ajándékokat akár a jövendõ túlélõ készleté-
nek is tekinthetjük, ugyanis az elkövetkezendõ
hónapokban Szeréna kisasszonyt a pisztoly több
ízben is megmentette kóbor és részeg katonák
erõszakos udvarlásától, bár egyszer egy fiatal és
szemmel láthatólag halálosan elkeseredett kiska-
tonának szánalomból adta oda magát. A sma-
ragdos ékszereket egyenként tette pénzzé a ne-
héz idõkben, az utolsó darabon akkor adott túl,
mikor Puszi úr leánykája lázban feküdt egy man-
dulagyulladás okán.

A háború után nehéz idõk jártak a lokálokra,
az új rend elvtársai nem tûrték a régi úri világ lé-
ha szórakozását, a lokálok közönséges italmérés-
sé alakultak, már amelyiknek sikerült talpon ma-
radni. Puszi úr egzisztenciája az Aranysárkány-
ban rendíthetetlen volt, személyes jó barátságot
ápolt a városparancsnokkal; az alkalomadtán el-
küldött figyelmességek, egy fél disznó vagy hízott
liba, esetleg pár üveg válogatott borocska pedig
csak elmélyítették azt. Engedélyét az elsõk között
írta alá a vezetõség, és az Aranysárkány változat-
lan cégtáblával mûködhetett tovább.

Pálpusztai Szeréna elõször fejmosó kisasz-
szonyként helyezkedett el egy fodrászatban, de
mivel az üzletvezetõ egy hét múlva kikezdett ve-
le, úgy döntött, továbbáll. Nem is a kikezdés bõ-
szítette fel, hanem annak a módja. Ugyanis a fej-
mosó székek az üzlet hátsó részében helyezked-
tek el, a fõnök úr pedig jártában-keltében mindig
megpaskolta a kisasszony gusztusos hátsóját, az-
tán már durván markolta, késõbb bele is csípett.
Míg egy szép napon, amikor tele volt a fodrászat,
ráadásul a szövetkezet elnökének hitvese is ott ült
talpig csavarókban kese haján a bura alatt, a fõ-
nök úr különösen durván csípett egyet Szeréna

kisasszony hátsóján. Erre õ a teli fejmosó csöb-
röt elegáns mozdulattal a fõnök úr fejére borítot-
ta, majd irtózatos pofonnal kínálta meg a követ-
kezõ szavak kíséretében: „Ahova pacsi, oda pu-
szi, hát nem tanított meg anyád?!”

Közös megegyezéssel mondott fel, és a kisasz-
szony hamarosan Puszi úr kocsmájában szédítet-
te a vendégeket. Nem is volt olyan nehéz azokat
elszédíteni, elég volt, ha kicsit mélyebben hajolt a
sörcsap fölé, vagy székre állva pókhálózott a pult
fölött, egybõl meglódultak a férfifantáziák. Tódult
a sok szomjas elvtárs munka elõtt, alatt és után,
ki csak egy fröccsre, ki egy felesre, ki csak azért,
hogy megnézze, ma milyen passzentos a blúz a
kisasszonyon. És mégis, Szeréna kisasszony nem
volt megelégedve a forgalommal, ezért egy alka-
lommal felvetette, mi lenne, ha zenés-táncos es-
tekkel színesítenék az Aranysárkány mindennap-
jait.

Az ötletet tett követte, Szeréna elõásta Pepi
urat, zongorát is szereztek, és megkezdõdtek a
zenés esték az Aranysárkányban. Meglódult a
forgalom, a régi dalok könnyekig elérzékenyítet-
ték a közönséget, bár Szeréna kisasszony már
nem táncolt pailettes fellépõ ruhájában, de szíve-
sen dalra fakadt. Igen ám, de egyvalamirõl elfe-
ledkeztek, engedélyt kérni a megyei pártirodától.
Ahonnan egy napon pecsétes papír érkezett,
melyben a megyei párttitkár közölte, engedély
híján azonnal bezáratja bizonytalan idõre a fent
nevezett kulturális intézményt.

Puszi úr ájuldozott, Szeréna kisasszony csak
nevetett, felvette a legszûkebb szoknyáját és a
legkivágottabb blúzát, és rövid kihallgatást kért a
párttitkár elvtárstól. Aki kopasz volt, tömzsi, és
feltûnõen hasonlított egy elvtársára, akit késõbb
ütemes tapssal köszöntöttek a személyi kultusz
ájult éveiben. A kisasszony sikerrel járt, mond-
hatni mellbedobással gyõzött, mert másnap már
tárt kapukkal várta az Aranysárkány a kultúrára
és seritalra szomjas dolgozókat.

Ám egyik este, egy különösen kedves tangó
közepén – „Isten veled, Budapest, te édes, isten
veled, fényes éjszaka”, búgta Szeréna kisasszony
könnyes szemmel – nyílt az ajtó, és belépett a
párttitkár elvtárs. A levegõ megfagyott, a vak Pe-
pi tovább verte a zongorát, a párttitkár elvtárs
pedig emelt hangon kérte számon, miért nem a
beígért csasztuskák szórakoztatják a dolgozókat.

Puszi úr hebegett-habogott, de Szeréna kisasz-
szony magabiztos léptekkel sétált az elvtárshoz,
melleit annak orra alá tolva, mélyen szemébe
nézve, biliárdgolyó fejét keblére ölelve ellent-
mondást nem tûrõ hangon így szólt:

– Hölgyválasz!
| Szilágyi Perjési Katalin
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A közel háromórás gálaesten a szegedi, te-
mesvári, végvári táncosok, valamint a nagy-
szalontai Toldi, a margittai Gyöngyvetõk, a
micskei Görböc, a mezõtelegdi Pacsirták Nép-
táncegyüttes mellett felléptek a Csillagocska
kis táncosai is. A házigazda tisztségét Szobosz-
lai Gáspár István mezõtelegdi református lelki-
pásztor látta el, õ indította útjára egy évtizede
néhai Nagy Albertnek, a Szeged Táncegyüttes
vezetõjének támogatásával Mezõtelegden a
néptáncmozgalmat, mellyel még Temes me-
gyei szolgálata alatt találkozott.

Az est során megemlékeztek Nagy Albert-
rõl is, az ünnepelteket pedig Biró Rozália sze-
nátor és Szabó Ödön parlamenti képviselõ kö-
szöntötte. Biró Rozália köszönetet mondott a
Szoboszlai–Gáspár házaspárnak a munkáju-
kért, és megajándékozta õket, valamint a
tánccsoportok vezetõit egy-egy szép kivitelû
albummal. A szenátor köszönetet mondott

azoknak is, akik fáradtságukat félretéve az el-
múlt tíz évben cselekedtek a közösségért azzal,
hogy „teremtették a szépet”. Szabó Ödön
szintén köszönetet mondott a szülõknek és
pedagógusoknak a munkájukért, elmondta, ez
az a munka, amelyet mindig érdemes volt és
lesz támogatni, majd megjegyezte, itt nem azt
keressük, ami elválaszt, hiszen egy színpadon
lép fel a tulipán és a csillag.

Az est végén ismét színpadra szólított nép-
tánccsoportok egy dél-alföldi össztánccal bú-
csúztak a közönségtõl.

F. N. L.

Virágzott a Bihari Tulipán
A tízéves Bihari Tulipán néptáncmozgalmat
ünnepelték helyi és más megyékbõl, illetve
az országhatáron túlról érkezett táncosok
a nagyváradi Szigligeti Színházban.
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„Feldmann úr uszodája a kicsinyek és na-
gyok nem kis örömére néhány nap óta a füröd-
ni kívánók számára készen áll. Ez intézet célsze-
rûségénél fogva, kívánatos lett volna, ha a vá-
rosi hatóság a közönség érdekében alkalma-
sabb helyet jelölt volna ki számára” – írta 1868.
június 3-án is a Nagyváradi Lapok. Már ebben
az idõben is azt kifogásolták, hogy ez a hely
nem alkalmas a fürdésre. Az itteni uszoda
1907-ig mûködött. Igaz, akkor már egy jó ide-
je volt egy komoly vetélytársa is, a Bunyitay li-
get környékén létesített Pankolits-uszoda, ez is
a Sebes-Körös vizében.

A nyári kánikulában nemcsak a Feldmann-
féle uszodában, hanem annak közelében is fü-
rödtek az emberek, ráadásul meztelenül –
ahogy arról beszámolt az egyik felháborodott

cikkíró: „A helybeli lapok tavaly – azaz 1869-
ben – több ízben fölszólaltak már az ellen, hogy
a Kishídhoz nem messze, hol legtöbben fordul-
nak meg a közönségbõl, paradicsomi kosztüm-
ben szoktak igen sokan mindkét nembõl füröd-
ni, be sem várva, hogy kissé alkonyodjék. Vilá-
gért se kívánjuk, hogy e forró idõben eltiltsanak
bárkit is a hideg víz élvezetétõl; de a járókelõ
közönség megkímélése tekintetébõl kérjük
rendõrségünket, mutasson ki ez egészen
mezitlen faunok és nimfák számára valami tá-
volabbi helyet a központtól (…). Este seregen-
ként (legalább is 30-an) fürödnek a Kis-féle ház
mellett, oly lármát csapva, hogy a hídon járóke-
lõk megállanak és bámulják ezen »holdvilágos
éjjelente« igen idillikus falusi, de nem nagyvá-
rosba való jelenetet.” (Nagyvárad, 1870. július
13.) Ez idõ alatt a Feldmann-féle uszodában
mind a nõk, mind a férfiak nyakig beöltözve, a
közerkölcsnek megfelelõen hûsültek a nyári ká-
nikulában. A „paradicsomi tabló” a hídon felül,
a mostani Lévay-ház mentén volt látható.

Volt, aki nemcsak a járókelõk állítólagos
szörnyülködését váltotta ki, hanem – mint a vá-
ros egyetlen pecsétvésõje – bele is halt a fürdés-
be. No nem a „nimfák” látványától, hanem
egyszerûen csak belefulladt a vízbe. Az errõl
szóló egykori hírbõl arra lehet következtetni,
hogy a pecsétvésõ mester szomorú végét a für-
dés csak tetézte, annak okát másban kell keres-
ni, ugyanis a cikk szerint: „Városunk egyetlen
pecsétvésõje Herz J. kuruzslás áldozata lett.
Meghülvén, vén banyák tanácsára fagylaltot
evett, azután a Körösbe ment fürdeni, azután
még valami obszkurus pirulákat, miket nem az
orvos rendelt, vett be, minek következménye az
lõn, hogy meghalt, és akkor kívánt orvost, mi-
dõn már késõ volt.” Mindezt a Nagyvárad kö-
zölte 1870. július 16-án.

De térjünk vissza az uszodához. Nem volt az
egy állandó építmény, mert dr. Feldmann Ja-
kab minden õsszel lebontatta a gerendákból és
deszkákból összetákolt uszodáját, hogy tavasz-
szal újból felépíttesse ugyanazokból az anya-
gokból, csak a korhadásnak indult deszkákat
cserélte ki. Ha nem volt szerencséje,
egy-egy áradás elmosta az egész alkot-
mányt, utána kezdhetett mindent elölrõl. 

Nagyvárad elsõ uszodája –
fürdés a Körös vizében
Nagyvárad földrajzi fekvése szerencsésnek
mondható, hisz a Sebes-Körös ivóvízzel
látta el a várost. Még a XIX. században is
közvetlenül innen vitték fõzésre a vizet,
akkor még annyira tiszta volt a folyó.
Csak a kolerajárványok idején tiltották meg
a használatát. A Körös vizét nemcsak itták,
fürödtek is benne. A legrégibb folyóvízi
uszodát a Körös (ma Tudor Vladimirescu)
utca eleje mentén Feldmann Jakab
létesítette még 1855-ben.

Így nézett ki
a városháza
melletti
folyószakaszon
a Feldmann-féle
uszoda valamikor
a XX. század
hajnalán
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Következzék két rövid hír a természeti
katasztrófákról, és azok következményei-
rõl: „Feldmann Jakab úr uszodája – mely

a múlt havi felhõszakadás által összetöretve elso-
dortatott – pár nap múlva föl lesz állítva újólag.
Nagy részben új faanyagokból leend, mert a tu-
lajdonos nagyon kevés részt tudott megmenteni
uszodája roncsaiból.” (Nagyvárad, 1873. június
8.) „Feldmann úr uszodája – mely ezelõtt már
hat héttel csaknem készen volt, midõn a május
10-i borzasztó felhõszakadás azt is szétrombolta
és elvitte – ismét készen áll a Körösön. Az eltik-
kasztó, forró napokban mily jótékony hatással
van az üde víz testünkre, talán fölösleges is mon-
danunk…” (Nagyvárad, 1873. június 24.)

De lássuk, hogyan is készültek egy-egy nyári
idény kezdésére. Példaként szolgáljon az 1871.
esztendõ, ahogy arról a Nagyvárad július 5-én
beszámolt: „Feldmann úr uszodája a Körösön
már csaknem elkészült. Némi kisebbszerû
igazitnivalók vannak még ugyan hátra, de már
fürödni széltében lehet, s tegnap igénybe is vet-
ték számosan. Feldmann úr mindent elkövetett,
hogy a közönség rendelkezésére oly uszodát lé-
tesítsen, mely a legkényesebb igényeket is kielé-
gítse. S ez sikerült is temérdek költséggel. A ka-
binok száma még egyszer annyi, mint tavaly
volt, mert a Körös utca felõli rész is – igen ügye-
sen kombinálva – végig építtetett. Szóval a fel-
szerelés semmi kivánni valót nem hagy fenn.
Úszómesterek is vannak az úszni tanulók rendel-
kezésére. Hogy a hideg víz mily egészséges, s
mily jótékony hatású s testedzõ: felesleges talán
mondani. Épp azért ajánljuk a tanítók s szülék fi-
gyelmébe a már megnyitott uszodát, hol mérsé-
kelt árért a gyermekek egész biztonságban s fel-
ügyelet alatt élvezhetik tikkasztó hõségben a hi-
deg víz üditõ hatását, s nyugodtan lehet a szüle,
tanító, hogy a gyermek, illetõleg tanítvány biztos
helyen van, s nem eshetik rajta semmi szeren-
csétlenség.”

Miközben az uszodában való fürdést a ható-
ság is támogatta, ugyanezt a szabadban, a Kö-
rös egyes szakaszain már nem, ahogy arról az
egyik helyi napilap is írt: „A fõkapitány úr egy
rendeletet bocsátott ki, melynek értelmében a
[Sztaroveszky utcai] Nagyhíd felett Olasz József
korcsmája mellett az olaszi parton, mint veszé-
lyes helyen a Körös folyóban a fürdés szigorúan
eltiltatik.” (Nagyvárad, 1871. július 8.)

Feldmann Jakab azon törte a fejét, hogy a
szokásos szolgáltatások mellett mindig valami új-
jal is kecsegtesse az embereket. Egy kis sörcsar-
nokot is berendezett az uszoda mellett a közön-
ség kényelmére. Erre írták az újságban azt, hogy
az úszásban kifáradtaknak jól fog esni, ha

Gambrinus nedvével fölfrissíthetik ellankadt ide-
geiket. (Nagyvárad, 1875. július 1.)

Akadtak a Feldmann-féle uszodában „rendel-
lenességek” is, melyeket a tulajdonos igyekezett
kiküszöbölni: „Az uszoda hátsó része új deszka-
kerítéssel záratott el a napokban, a »nyilvános-
ság« elõl, amennyiben a tulajdonos észrevette,
hogy a nyitott helyen kivülrõl nemcsak látni, de
valósággal be is lehet jutni az uszoda belsejébe,
akadván apró kis sportkedvelõk, kik csupa
»juxból« [mókából] a vizben felúszva, az uszodá-
ban kedvök szerint megzuhanyozták magukat.”
(Nagyvárad, 1883. augusztus 1.)

És amire nem volt addig példa, 1885 június
elején nem adta meg a hatóság az uszoda mû-
ködési engedélyét: „Az uszoda megnyitására az
ott levõ rendetlen, sõt életveszélyes állapotok
miatt nem adatott meg az engedély. Illetékes
helyre ama véleményt terjesztette a tanács,
hogy Feldmann Jakab engedélye visszavo-
nassék, s nevezett uszodatulajdonos az uszoda-
állítástól mindenkorra eltiltassék.” (Nagyvárad,
1885. június 9.) Néhány nap elteltével: „A váro-
si törvényhatósági bizottság tárgyalta az uszoda
ügyét. Bizottság helyszíni szemlét tartott és meg-
állapította, a felsõ öltözõk használhatók, ha cö-
löpökkel megerõsítik azokat. A bizottság java-
solta az uszoda megnyitási engedélyének meg-
adását.” (Nagyvárad, 1885. június 13.) Úgy tû-
nik, hogy Feldmann Jakabnak sikerült a hiá-
nyosságokat felszámolnia, mert 1886-tól to-
vábbra is évente felállította és mûködtette az
uszodáját. Ám 1894-ben mozgalom indult a vá-
rosban egy új uszoda létesítéséért. Ugyanis nem
tartották célszerûnek a régi uszoda helyét a gya-
kori nyári csekély vízállás miatt. (Nagyvárad,
1894. május 29.)

1899 tavaszán az alábbi hír jelent meg az
egyik napilapban: Pankolits Károly ácsmester
kérvényt adott be a tanácshoz, hogy engedé-
lyezze a városligeti part mellett egy uszoda felál-
lítását. A tanács javasolta a közgyûlésnek az en-
gedély megadását azzal a feltétellel, hogy az
uszodát tutajokra helyezzék, kellõ megerõsítés
mellett. Árvíz esetén a kárt a tulajdonos térítse
meg. „Feldmann Jakab, akinek szerzett jogait
érzékenyen érinti ez az engedély kiadása, bead-
ványt intézett a közgyûléshez, melyben jogos in-
dokaira tekintettel az engedély kiadását megta-
gadni kéri.” (Nagyváradi Napló, 1899. március
30.)

Ebben az évben még sikerült az öreg vállalko-
zónak megakadályoznia, hogy konkurens fürdõ
is üzemeljen a Körösön, de 1900-ban már kiad-
ták az engedélyt Pankolits Károlynak is, aki az
alábbi hirdetést jelentette meg az újságban:
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„Van szerencsém a nagyérdemû közönség szí-
ves tudomására juttatni, miszerint sem költsé-
get, sem fáradságot nem kímélve, a városliget-
ben [a késõbbi Bunyitay ligetben] egy, a mai kor
legmagasabb igényeit is teljesen kielégítõ uszo-
dát rendeztem be, s azt folyó hó 17-én a nagy-
érdemû közönség szíves rendelkezésére bocsá-
tom, s a mai naptól jegyek a pénztárnál váltha-
tók. Uszodám rendkívüli elõnye abban nyilvánul
meg, hogy felette semmiféle csatorna vagy
szennyvizes befolyás nem létezik, s így valódi
tiszta friss folyású hegyivíz van állandóan me-
dencéimben. Az uszoda két elsõ (férfi és nõi) és
két második osztályra van osztva, s így berende-
zés tekintetében még a fõvárost is túlszárnyalja.”
(Nagyvárad, 1900. június 17.)

Egy kis dicséret azért kijárt az idõs uszodás-
nak is a sajtótól: „Feldmann bácsi egyik legnép-
szerûbb alakja Nagyváradnak. Egész esztendõn
át azonban óvatosan kitér mindig a kedves öreg
úr az ovációk elõl, mikor azonban kitûzi az õ Kö-
rösön fekvõ birodalmának tetejére a nemzetiszí-
nû zászlót, megnyitja uszodáját, szinte elvárja az
elismerést. Az kijár neki mindenkitõl, de rá is
szolgál Feldmann bácsi. Mit bánja õ a hullámzó
politikai életet, õt csak a Körös hulláma érdekli.
Szaklapokat olvas tíz hónapon keresztül, fürdõk-
kel lép érintkezésbe, s tapasztalatait értékesíti
aztán uszodája részére. Így az idén teljesen újon-
nan rendezte be azt, megcsináltatta praktikusan
az öltözõket, a medencéket, az úszódeszkákat,
úgy hogy igazán megfelel a mai kor igényeinek
uszodája, mely a mai nappal nyílt meg, s melyet
jólélekkel ajánlhatunk mindenki figyelmébe.”
(Nagyvárad, 1899. június 22.)

Nem sokáig élte túl Feldmann Jakab az új
uszoda létesítését, 1902-ben már a felesége mû-
ködtette a városháza melletti uszodát. „Özv.
Feldmann Jakabné uszodája minden kényelem-

mel újjá van alakítva, ahol Gulyás András úszó-
mester, ki már 45 éve ezen a pályán mûködik,
pár nap múlva a közönség rendelkezésére áll.”
(Nagyváradi Napló, 1902. június 8.)

A Feldmann-féle uszoda végnapjai 1904-ben
kezdõdtek, amikor a városháza közelsége miatt
visszavonták, majd ideiglenesen csak meghosz-
szabbították az engedélyét. (Nagyváradi Napló,
1904. január 21., június 22.) Az uszoda vég-
órái címmel 1904. október 12-én egy kis cikk
jelent meg a Nagyváradi Naplóban, amelyben
tudatták, hogy a Feldmann uszoda befejezte
utolsó szezonját, s többé már nem építhetik fel.
Aztán 1905-ben egy újabb évre mégis engedé-
lyezték a Feldmann-féle uszoda felállítását.
(Nagyváradi Napló, 1905. május 9.) Özv.
Feldmann Jakabnénak megadatott, hogy meg-
nyithassa az immár fél évszázados uszodáját.
(Nagyváradi Napló, 1905. július 1.)

A következõ évben is még megnyílt a Feld-
mann-féle uszoda, de 1907-ben özv. Feldmann
Jakabné mellett megpályázta ezt a helyet
Wégner Mór is, de végül az özvegy kapott enge-
délyt. (Nagyváradi Napló, 1906. június 13.,
1907. március 15.) Ekkor utoljára kapott enge-
délyt Feldmanné, mert 1908-ban már csak a
Pankolits-uszodáról írt a helyi sajtó. (Nagyvára-
di Napló, 1908. május 31.)

„Nem lesz második uszoda, annak ellenére,
hogy a lakosság ígényelte ezt” – írta a Nagyvá-
radi Napló 1909. május 6-án. Nem is lett, mert
1910 júniusában már csak a Pankolits-féle uszo-
dát nyitották meg, és két évre rá elhunyt özv.
Feldmann Jakabné is. (Nagyváradi Napló,
1912. október 8.) Így ért végett egy olyan léte-
sítmény története, amely több mint egy fél év-
század alatt a váradiak egyik kedvenc nyári szó-
rakozóhelye volt.

| Péter I. Zoltán

A város elsõ valódi
strandja – ahogy
akkor nevezték,
a szabadfürdõ –

1933-ban létesült

aa rrééggii VVáárraadd
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Technikai és mesterségbeli tudása, a népi
kultúra szemlélete, gondolkodása – lehetõség
hasznos és szép tárgyak készítésére, hitelesen
és mûvészi szinten. Tárgyait az anyag és a for-
ma összhangja jellemzi. A népi kultúrából vesz
át elemeket, s ezeket továbbfejleszti, hogy a ma
emberének személyiségére teremtsen lakás- és
tárgyi kultúrát, a kor igényeinek megfelelõen.

Felhasználja a fa természetes formáját,
hogy a tárgyak szinte maguktól bomoljanak ki
az anyagból. Munkáinak jellemzõje az egysze-
rûség, a hasznosság és a szépség egysége. Al-

kotásain a fa erezete, természetes szépsége
tölti be a díszítõ funkciót. A faesztergált tár-
gyak alapvetõ követelménye, hogy tömör, ter-
mészetes fából készüljenek – a kemény fafajtá-
kat részesíti elõnyben.

Hasznos dísztárgyak
faragója
Almási János belényesi népi iparmûvész

A börvelyi (Szatmár megye) születésû
Almási János a házassága révén került
Belényesbe. Az általános iskola elvégzése
után faipari szakiskolában kitanulta
a bútorasztalos szakmát. Tevékenységét
a börvelyi kendergyárban kezdte, majd
több faipari cégnél is dolgozott.
Szülõfalujában csodálatos tárgyi kultúrával
körbevett világban élt. Hobbiként kezdte
a fa mûvészi feldolgozását –
faesztergálással kezdett el foglalkozni.
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Elmondása szerint arra törekszik, hogy a
természetes formát minimális alakítással har-
monikus használati tárggyá tegye. Saját készí-
tésû géppel dolgozik, saját mûhelyében, ahol
megcsodáltuk az esztergált és faragott tárgya-
kat. Készít használati tárgyakat: fûszertartót,
tálcát, poharakat, bonbonniere-eket, lapos tá-
lat, sótartót, kupa formájú tárgyakat. Legked-
vesebb dísztárgya a maga készítette fagomba.
Sikernek örvendenek a fából készült lépcsõk,
ezeket megrendelésre készíti, és mindig az
adott környezethez illeszti a formát, ezért
egyedinek tekintik minden munkáját.

Rendszeresen vesz részt megyei, regionális
és országos népmûvészeti kiállításokon, bemu-
tató foglalkozásokon. Több önálló kiállítása volt
már Belényesben, de Szatmárnémetiben is,
ahol munkái, alkotásai elismerésnek örvendtek.

Kézmûves vásárokon és kiállításain azt is bemu-
tatja a saját maga alkotta gépen, hogyan ké-
szülnek a dísztárgyak. Sikereit a gyakorlati alko-
tómunka eredményének tekinti, a hagyományt
követve, egyben új utakat is keresve.

| Miklós János képzõmûvész
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„Egymilliárd üti a gülleniek markát, ha valaki
megöli Alfred Illt. (…) Nos, nem feledtem a
múltat, most pedig igazságot akarok, igazsá-
got – egymilliárdért.” Ennyit szán arra Claire
Zachanassian, Friedrich Dürrenmatt XX.
századi német nyelvû svájci író drámájának,
Az öreg hölgy látogatásának a hõsnõje,
hogy valaki vagy valakik megöljék elsõ és
egyetlen szerelmét. Aki negyvenöt évvel az-
elõtt elárulta szerelmüket, hamis tanúkkal tá-
masztva alá, miért nem vállal(hat)ja Klara szü-
letendõ gyermekének apaságát, majd miután
a fiatal nõ arra kényszerült, hogy terhesen el-
hagyja a várost, pénzért benõsült a helyi sza-
tócsboltba. Akik az aljas perben közremûköd-
tek, már megfizettek: a két hamis tanút a világ
két „végérõl” felhajtotta, megvakíttatta és ki-
heréltette, majd Koby és Loby néven cirkuszi-
hoz hasonló kíséretébe sorolta, a per bíráját
pedig Bobyként fõkomornyikjává „ütötte” a
hölgy. Már csak a végsõ áldozat bemutatása,
Alfred halála maradt a teljes elégtételhez.

Nem tudom, létezik-e egységes antropoló-
giai vélemény arról, hogy a kezdetek kezdetén
mennyire volt érték az emberi élet: túlságosan
drága vagy túlságosan olcsó volt-e ahhoz,
hogy áldozatul lehessen/kelljen bemutatni,
odadobni az istenek kedvére, puszta kényére.
Azt sem tudom, utólag érdemes-e felállítani a
retrospektív „árlistát”, viszont a fenti példa bi-
zonyítja, az irodalom felõl közelítve, túlcivili-
záltnak kikiáltott jelenünkben megdöbbentõen
atavisztikus tettekkel szembesülhetünk. Olyas-
mivel, amit a már idézett kijelentés után Gül-
len polgármestere mond: „Zachanassianné
asszony! Egyelõre még Európában élünk. Egy-
elõre még nem vagyunk pogányok. Güllen vá-
rosa nevében visszautasítom az ön ajánlatát.
Az emberiesség nevében. Inkább szegények
maradunk, de nem mocskoljuk be magunkat
vérrel.” Szép, nemes beszéd, a gülleniek meg
is jutalmazzák hatalmas tapssal. Ám az elsõ
felvonás nem a kinyilvánított egyetértéssel ér
véget, hanem az öreg hölgy lakonikus zársza-
vával: „Én várok.”

Dürrenmatt 1956-ban írta a darabját, ami-
kor már érezni lehetett a gazdasági csoda elõ-
szeleit. A Marshall-segély hatására Nyugat-Né-
metország megkezdte a talpra állást. A tõkein-

jekció elõtti állapotot modellezi a lerobbant
Güllen. Az elsõ felvonást lezáró mondat elõre-
vetíti a gyors kibontakozást, éreztetve az erõs
hitet abban, hogy pénzért bármi megvásárol-
ható. Ahogy Güllen a legyõzött Harmadik Bi-
rodalom miniatûr mása, úgy a végkifejlet kivá-
rása az európai civilizáció „hátraarcának” le-
képzése, a visszaút az emberáldozattól az állat-
áldozatokon át napjaink virágáldozataiig.

Az „odaút” nem is volt olyan hosszú, hisz a
görög mitológiában csakúgy, mint az Ószövet-
ségben, megtaláljuk az emberáldozat kötele-
zettségének az égiektõl eredõ, önként nyújtott
feloldását. Ábrahám vérzõ szívvel ugyan, de el-
indul egyszülött törvényes fiával, Izsákkal az ál-
dozati oltár felé, az Úr viszont az útjába keríti a
bokor ágai közt vergõdõ kost, és Ábrahám
megérti a felkínált behelyettesítést. Aulisz kikö-
tõjében Agamemnon fõvezérnek kell feláldoz-
nia lányát, Iphigeniát, hogy a vihar elüljön, és
a görög hadak mehessenek tovább Trója felé.
Az áldozati máglyát meg is gyújtják, ám Arte-
misz istennõ úgy emeli ki a lángok közül a
lányt, hogy azt nemcsak a görögök, de a többi
olümposzi isten sem veszi észre. A vihar eláll,
a hadak mehetnek Trója ellen, Iphigenia pedig
Artemisz papnõje lesz a tauriszok földjén.

A késõbbi európai civilizáció bölcsõjében, a
mediterrán térségben a társadalmi fejlõdés
egy adott pontján az emberáldozatot állatok-

NÁDPÁLCA NÉLKÜL (4.)

Áldozatok oltárai

Dürrenmatt
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kal lehet helyettesíteni. Számunkra a legismer-
tebb Krisztusnak az utolsó vacsorán megkö-
tött, az új szövetséget kiteljesítõ, a megkínzott
testet és a kiontott vért helyettesítõ kenyér- és
boráldozata. A nagycsütörtöki kettõs jelképbe-
mutatás végérvényes megpecsételése pedig a
keresztre feszítés, majd a harmadnapi feltá-
madás. Ezután néhány száz éven át még dí-
vott ugyan a madáráldozat, de a keresztény-
séggel együtt terjedt el a legártatlanabb, a gyil-
kos vérontásra legkevésbé emlékeztetõ virág-
áldozat. Templomokban, temetõkben egy-
aránt. Ami nem azt jelentette, hogy az általá-
nos szeretet megülte a keresztény világot. A
háborúkat ilyen-olyan jelszavakkal fejelték
meg, különbözõ eszmékkel címkézték, de az
emberáldozat kifejezést kerülték.

Dürrenmatt darabjának második felvonásá-
val kezdetét veszi a beharangozott várakozás,
ami Ill számára a szakrális kivégzést, a gülle-
nieknek viszont a várva várt felvirágzást jelenti.
Az emberek elkezdenek költekezni: már nem-
csak létszükségleteikre, hanem a jólét kellékei-
re is gondolnak – mindent hitelre. Mert elõbb-
utóbb jön a pénz. Alfred Ill megpróbál tenni
valamit e közhangulat ellen, de rájön, szélma-
lomharc volna. És belenyugszik a sorsába, már
azt várja õ is, hogy beteljesedjék a végzet. Köz-
ben Claire testõrei naponta hordják a maguk-
kal hozott koporsóra a friss virágot, illetve a
ketrecbe zárt fekete párduc folytonos morgása
jelzi a virág- és emberáldozat köztes állapotát.
Mintegy fõpróbaként a güllenieknek le kell va-
dászniuk a párducot, ami valahogy kiszabadult.
Ill boltja elõtt lövik le, nem véletlenül, hisz sze-
relmük idején Ill „vadmacskámnak”, „tündér-
boszorkámnak” nevezte Klarát, õ pedig „feke-
te párducomnak” Alfredot. A párduc leterítése
után már gyorsan következik a tényleges áldo-
zatbemutatás: a gülleniek közösen végeznek az
áldozatot már önként vállaló Illel. Miközben a

személyzet elhelyezi a koporsóban, Claire át-
adja a csekket, és indulnak is a Caprin megépí-
tett mauzóleumhoz.

Dürrenmatt tudatosan szerkesztette mûvét,
nem véletlen, hogy az ókori görög tragédiák-
hoz hasonló „kórus” szövegével fejezõdik be,
itt is egyfajta fordítottságot alkalmazva: ahogy
a Jeruzsálembe bevonuló Jézust fogadta a tö-
meg, a gülleniek a távozó öreg hölgyet bú-
csúztatják hozsannázva: „Jólétünket és szent
javainkat, / Jólétünket és szent javainkat, /
Békességünket és szabadságunkat. / Egünket
a nyomorúság éje / Ne sötétítse el többé. /
Egünket a nyomorúság éje / Ne sötétítse el
többé. / Hadd gyönyörködjünk zavartalan, /
Hadd gyönyörködjünk zavartalan / Városunk
most szerzett pompájában, / Városunk most
szerzett pompájában. / És boldog életünket
szürcsölhessük / Az ártatlanok örömével, / Az
ártatlanok örömével. / Az ártatlanok örömé-
vel. Ámen. / Ámen!”

Dürrenmatt életmûvének ismerõi nem fur-
csállják, hogy e világhírû mûvének is megírta,
ha paródiáját nem is, egyfajta parafrázisát, a
Késõ õszi esti órán címû hangjátékot. Ennek
is a kulcsa egy ember feláldozása, ezúttal vi-
szont nem a pénz, hanem az alkotás oltárán.
Hofer Nepomuk, a lelkiismeretes kisember is-
kolapéldája hiába keresi fel Korbes Mihály Fri-
gyes írót azzal, hogy kiderítette: minden bûn-
ügyi történetében valóban õ, az alkotó a gyil-
kos, Korbes kineveti a buzgó hivatalnokot.
Közli vele, ezt mindenki tudja, éppen ezért sze-
retik világszerte az írásait. Úgyhogy fölösleges
volt a rengeteg fáradozás és költség. Cinikus
nyíltsággal mondja meg neki, hogy élete még
mire szolgálhat: „A világ azt akarja tõlem, amit
adok neki, s olyannak akar, amilyenné lettem.
Bolondnak fogják kikiáltani, aminthogy õrül-
tekházába zárták mindazokat, akik ilyesmivel
kísérleteztek. Vagy azt hiszi, maga az elsõ? (…)
Bolond maga is, kedves Hofer Nepomuk úr.
Bûnös könnyelmûséggel pazarolta el megtaka-
rított pénzecskéjét. Arra ne számítson, hogy
kártalanítom. Ennél furcsábbra legyen elkészül-
ve. Kiáltson segítségért!” De hiába kiáltana: az
író ledobja hotelszobája erkélyérõl a kisembert.
Majd fogadja a szállodai portás mentegetõzé-
sét, amiért zavarta egy tolakodó, aztán hívja a
titkárát, és diktálni kezdi új mûvét.

Bevégeztetett, az alkotást irányító felsõbb
hatalmak elfogadták az újabb áldozatot. Az ol-
vasóközönség pedig ugyanúgy fogadja majd
szívébe az új mûvet, ahogy az eddigiekkel is
tette.

| Molnár Judit

Az öreg hölgy
látogatása –
jelenet a darabból
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Még teológusként ismerte meg közelebbrõl
az apátkeresztúri közösséget, ahová végzett
lelkészként került, és öt évig ott dolgozott.
Szolgált még Szolnokházán, Sándorfalván,
Monospetriben és Vedresábrányban is, majd
2003-ban gyülekezeti meghívással került
Ottományba. Immár egy évtizede ott van, ott-
honra talált. Egy gyerekkel érkeztek, azóta
még kettõ született; két kislány és egy fiú bol-
dog édesapja. Felesége Albison és Érbogyosz-
lóban kinevezett vallástanár. Otthon érzik ma-
gukat Ottományban.

– Mekkora az ottományi református kö-
zösség? Látogatják rendszeresen az istenhá-
zát?

– Közösségünk majdnem eléri az 500 fõt,
közülük 400-at tarthatunk számon egyház-
fenntartóként és mintegy 100 gyereket. A hi-
vatalos népszámlálási adatok ennél nagyobb
számot mutatnak, mert azok is bennük van-
nak, akik bár reformátusnak vallják magukat,
nem vesznek részt a gyülekezeti életben. A
templomba járók aránya nálunk sem rosz-
szabb, mint más hasonló vidéki településen,
nagyjából 15-16 százalék. A nagyobb ünne-
pekre megtelik a templom. Ilyenkor a gyere-
kek mûsorral készülnek, ezért eljönnek a szü-
lõk, nagyszülõk, közelebbi rokonok. Elmond-
hatjuk, hogy vidéken a templom mind a mai

napig a hitélet gyakorlása mellett egyben a la-
kosok találkozóhelye is. Az imént említett 100
gyermek között vannak a roma nemzetiségû-
ek is. Templomba esetleg konfirmálás elõtt
járnak, az elõkészítõkre, utána viszont ritka
vendégnek számítanak. Mondhatnánk úgy is,

Ottomány „élõ kövei”
Interjú Darabont Tibor református lelkipásztorral

Tõsgyökeres gazdálkodó családban
született 1973-ban Bihardiószegen.
Az általános iskolát szülõfalujában végezte
el, majd Nagyváradon a mai Ady Endre
Líceumban – akkor 5-ös Ipari Líceum –
érettségizett 1992-ben, egy évre rá
sikeresen felvételizett a kolozsvári
Református Teológiára. Akkoriban
épp lelkészhiány volt, ezért harmadéven
exmisszióba küldték. Így került egy évre
Bihardiószegre, Gellért Gyula esperes
mellé, és gyakorlatilag végigszolgálta
az egész Érmelléket.

Darabont Tibor tíz
éve szolgál

Ottományban 

A gyülekezeti
házban vasárnap
délelõttönként
gyermekfoglalkozás
van
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hogy „kikonfirmálnak” a templomból. Sajnos
ez elõfordul a magyar családoknál is.

– Ha visszatekint a saját gyerekkorára,
úgy látja, kevésbé templomjárók a mai gye-
rekek?

– Szerintem arányaiban túl nagy változás
nem történt. A kamaszok most is nehezen ke-

zelhetõk, és nem a templomba járást tekintik
legfontosabb feladatuknak, bár mindig akad-
nak kivételek. A legtöbben korlátaikat fesze-
getik, minden és mindenki ellen lázadoznak,
beleértve a templomba járást is. Tulajdonkép-
pen azt is figyelembe kell vennünk, hogy a na-
gyobb gyerekek nagy része a margittai ma-
gyar iskolába jár, és délutános. Ez nagyon el-
fárasztja a gyerekeket, és a hétvégét tanulás-
sal, illetve pihenéssel töltik. Pénteken este ké-
sõn érnek haza, ha a szombatot pihenésre
szánják, a vasárnap már újra a tanulásé. Ha
viszont a család rendszeresen jár templomba,
velük jön a kamaszgyerek is. Az otthoni neve-
lés ilyen téren is nagyon sokat számít.

– Milyen rendezvényekkel próbálják az
egyház berkeibe csábítani a fiatalságot?

– Fontosnak tartom annak tudatosítását,
hogy ez a közösség várja õket, kíváncsi rájuk,
és a legnagyobb mértékben nyitott feléjük.
Nevelésük érdekében az általunk Keresztúron
már kipróbált módszert alkalmazzuk: a vasár-
napi istentisztelettel egyidejûleg gyermekfog-
lalkozást tartunk a gyülekezeti házban, már
óvodás kortól kezdõdõen. Vallásórás körülmé-
nyek között bibliai történetekkel foglalkoznak,
énekeket tanulnak, kézmûveskednek. Nagy
gondot fordítunk a gyerekekkel való beszélge-
tésre, azt tapasztaljuk, hogy a mai világban ke-
vés olyan fórum van, ahol meghallgatják õket,
pedig õk igénylik ezt. A családok együtt jön-
nek, a gyerekek maradnak a gyülekezeti ház-
ban, az idõsebbek pedig mennek a
templomba. Templomozás után együtt
mennek haza. 

Az ottományi
református

istenháza 

Hozzáláttak
a templombelsõ
felújításához is
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A másik kedvelt és látogatott foglalkozá-
sunk a nyári angolnyelv-oktatás (a
Learning & Enterprises alapítvány tá-

mogatásával). Ezt úgy hat éve kezdtük el. Ame-
rikai egyetemisták tanítanak a helyi segítõkkel.
A helyet az iskola adja, a vendégoktatók ellátá-
sáról, elszállásolásáról mi gondoskodunk. Tulaj-
donképpen nálunk laknak a parókián. Ezenkívül
kedves színfoltja a nyári vakációnak a gyerek-
bibliahét. Havonta egyszer rendezünk egy „vi-
dám szombatot” közös játékkal, vetélkedõkkel,
kézmûves foglalkozással, filmvetítéssel. Ekkor
felköszöntjük azokat, akiknek éppen akkortájt
van a születés-, illetve névnapjuk. Évente egyhá-
zi szinten is megszervezzük a farsangi bált,
amelyre igen nagy kedvvel jelentkezik a gyerek-
sereg. Ünnepi alkalmakkor közös programot
szervezünk az iskolával, a tanévnyitás, illetve
-zárás mindig istentisztelettel kezdõdik. Közösen
szervezünk mûsort nemzeti ünnepeinken is.

– Élnek más vallásúak is a településen?
– A meghatározó vallás a református. Van

még egy kisebb baptista közösség, és néhány
római katolikus, õk vegyes házasság révén ke-
rültek a falunkba a környezõ településekrõl.

– Egy évtized alatt mit sikerült megvalósí-
tani?

– Amióta idejöttem, folyamatos renoválás-
ban, építkezésben vagyunk. Sok mindent sike-
rült felújítani, lakhatóvá, kényelmesebbé tenni:
a parókia belsejét, a gyülekezeti házat, a temp-
lomot. A templomra az elmúlt két évben közel
százezer lejt költöttünk, felújítottuk a tornyot és

a tetõt, a külsejét, beszereltettük a fûtést. Az
egyházfenntartók a felhívásra nagylelkûen ada-
koztak. A hiányzó összeget pályázatokkal te-
remtettük elõ. Kaptunk segítséget a helyi ta-
nácstól és a megyei tanácstól, de Magyaror-
szágtól is. Az egyházi tulajdonokat nagyrészt
sikerült visszaszerezni, de egy részükért még
ma is folynak az eljárások. Ami a mienk, azt
nem fogjuk hagyni.

– Mit tervez a közel-, illetve távoli jövõre?
– Mindenképpen szeretnénk befejezni a

templom belsõ felújítását. A vakolatot már le
is vertük. Utána megjavíttatni az eléggé el-
használódott padokat, az elektromos hálóza-
tot. Ehhez várjuk a helyi önkormányzat támo-
gatását. Ígéretet már kaptunk, a költségvetés
megszavazása után remélhetõleg a pénz is ér-
kezni fog. A belsõ felújítás 60 ezer lej. Nagyon
szeretnénk felújíttatni a százéves orgonánkat,
amely a szakemberek szerint ezt mindenkép-
pen megérdemelné, hiszen nagyszerû hangzá-
sa van. Szeretnénk egy közösségi házat kiala-
kítani, ha visszakapjuk a másik iskolaépületet.
Megvan az igény egy ravatalozóra, de remé-
lem, hogy ezt a terhet a polgármesteri hivatal
leveszi az egyházközség válláról, mint ahogy
tették azt más települések elöljáróságai.

– Lelkipásztorként mi a leghõbb vágya?
– Az, hogy a meglévõ épületeinket, lehetõ-

ségeinket tudjuk lélekkel kitölteni: „élõ kövek-
ként felépülni lelki házzá”, ahogy azt Péter
apostol is tanítja (1Pt 2,5/a).

| Szõke Ferenc

A parókián laknak
nyáron

a nyelvtanár
amerikai diákok

hhiittvviilláágg



Fotótanfolyam digitális géppel
Az eddigi érdeklõdésen felbuz-

dulva a nagyváradi Tavirózsa Fotó-
klub a helyi Euro Foto Art Egyesü-
lettel partnerségben újra tanfolya-
mot hirdet a digitális fényképezés
technikáját elsajátítani szándéko-
zóknak. Claudiu Szabó E.FIAP

fotómûvész tartja a foglalkozáso-
kat minden hétfõn és csütörtökön
18–20 óra között a fotóklub Sas
palotabeli székhelyén (Szt. László,
ma Unirii tér 2–4. szám, I. eme-
let). A nyolchetes kurzus május
13-án 18 órakor kezdõdik. A

tanfolyam végzõseinek legsikerül-
tebb munkáit – a hagyomány sze-
rint – kiállítják. Beiratkozás és to-
vábbi tájékoztatás a 0727/336-
946 os telefonszámon vagy a
clauszabo@yahoo.com drótposta-
címen.

kultúra
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A
pallérozott szülõk e biztatással
ösztönzik gyermeküket, hogy üd-
vözölje azt a nénit, bácsit, akivel
édesapja vagy édesanyja összefu-
tott, és beszédbe elegyedett. A

két-három éves Jancsika a feléje forduló felnõt-
tektõl eladdig a pá, baba hangcsoportot hallot-
ta. Most mit mondjon, ha szülei erre biztatják?
Azt, amivel õt köszöntötték: pá, és ha úgy ne-
velték, megpótolja kezecskéje integetésével.

Telik-múlik az idõ, és Jancsi a nagyoktól el-
sajátítja, hogy „kezétcsókolom”-ot kell mon-
dania. Viszont játszó- és iskolatársai a „szer-
busz”, „szevasz” értelmetlen szavakkal üdvöz-
lik. Serdülõkorában ezek „szeasz”, „szia” alak-
ká rövidülnek.

A töprengésre hajlamos emberekben fölve-
tõdhet a kérdés: ezzel az idegen eredetû szó-
val mit is közöltünk? Aki nem tanult latinul, ta-
lán el sem hiszi: azt, hogy szolga, teljesebben
azt, hogy szolgád vagyok. Az értelmezõ szótár
szerint a szolga fizikai munkára szerzõdtetett
alkalmazott. Reánk mosolygó barátunk igen-
igen meglepõdne, ha szó szerint értelmezné
kedveskedõ köszöntésünket.

Ámde öntsünk tiszta vizet a pohárba! Mi-
ként csöppent nyelvünkbe ez a visszásnak tûnõ
üdvözlés? Úgy, hogy a középkorban s még azt
követõen is a latin nyelv áthatotta a vezetõ ré-
teg beszédét. Amikor a beosztott, az alkalma-
zott az urasággal, gazdájával találkozott, e sza-
vakkal üdvözölte: Servus humillimus sum, do-
mine! Vagy tömörebben: Servus humillimus!
Magyarrá téve e szavakat: A legalázatosabb
szolgája (vagyok). Ez az üdvözlési szokás az

1700-as években erõsen elterjedt a köznapi
beszédben; csupán a XIX. század derekán ko-
pott ki, ámde megõrizték elsõ tagját, amelyet a
kiejtés szerint, magyar sz-szel írtak: szervusz.

Elismerem, hogy az embereknek gondot
okozott az rv hangok egymás melletti kiejtése,
és segítettek magukon: szer-
busz lett belõle. Mikszáth mû-
veiben fõként az elõkelõskö-
dõ urak üdvözölték így egy-
mást: „Hát megjöttél? Servus
sógor!” Késõbb magyar írás-
móddal: „Szervusz öcsém,
agyagos!” Móricz Zsigmond
hõsei beszédében a népies
változat, a szerbusz is feltû-
nik, sõt többes számba téve:
„Laci bácsi bejött a nyitott aj-
tón. Szerbusztok édes lelkeim!”

Az emberek közötti bizalmas
viszony alakulásával, a tegezõdés
térhódításával mindinkább terjed a
szervusz használata. Társas összejövete-
leken olykor hallható az idõsebbek vagy a nõk
részérõl: „No, akkor tegezõdjünk! Szervusz.”
Utána koccintás és puszi.

Befejezésként ideiktatom: a hatvanas, het-
venes években arra figyeltem föl, hogy tanít-
ványaim s általában a fiatalok a köszöntés ját-
szi és rövidült alakját használják: szevasz,
sziasz és szia; amikor többekhez szólnak, a
-tok-kal egészítik ki. Bevallom, ezeket nem
kedvelem, de mit tehetek a kortünet, az elfo-
gadott gyakorlat ellen?

| Dánielisz Endre

Köszönj szépen,
fiacskám!



Csodálatos sokfélesége létezik a
papírvirágoknak, közülük most a
kusudama-virágot mutatom be. Ez
az õsi japán papírhajtogatós mûvé-
szet, az origami azon változata, ahol
ragasztót is használnak.

A tavaszi napsütésben üdítõen hat
a színes papírvirágok sokasága.
Szükségünk lesz színes vagy bármi-
lyen mintás papírra (én most egy fo-
lyóirat hátlapját használtam fel), olló-
ra, hurkapálcára és jó minõségû pa-
pírragasztóra.

9×9 centiméteres papírlapokkal dol-
gozva már nem lesznek túl aprók a
szirmok. Egy virág elkészítéséhez 5 pa-
pírlapocskára lesz szükségünk, ezeket
az alábbi képek alapján kell hajtogat-
nunk. Ragasztásnál vigyázni kell, ne-
hogy összeragasztózzuk a kezünkkel a
virágok olyan részeit, ahol nem szükséges.
Fogpiszkálóval gyorsan eltávolíthatjuk a túl-
csordult ragasztót. Jó szórakozást!

TÓTH ÁGNES

Május
Libben a szélben a lepke.

Tücskök a vetésben állnak.

Táncol a szellõ nevetve,

talpa alá muzsikálnak.

Virágok illata bódít.

Részegül tõle a dongó.

Bolyhos az öltönye, hódít,

hangja oly édes, oly bongó.

Csillagos szirmomat tárom.

Százszorszép vagyok a réten.

Keresem én is a párom.

Meglelem éjjel az égen.

Sziasztok, gyerekek!
Mivel már bõven benne vagyunk a ta-

vaszban, s mindenhol napsütés és virág-
illat köszönt minket, most én is egy virá-
gokkal teli összeállítással készültem. Ha
mindent elolvastatok, lerajzoltatok, akár
barkácsolhattok is, ezúttal ugyanis pa-
pírvirágokat hoztam nektek. A jövõ hó-
napban azt is megmutatom, hogyan le-
het a kusudama-virágokból virággömböt
készíteni.

Jó szórakozást!
| Pöszirõl és virágairól gondoskodott:
Vajnági-Nagy Anikó és Balázs Anita

gyereksarok
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Pöszi köszöntõje

BARKÁCSOLJUNK!

Kusudama-virág



E
gyszer régen élt egy bölcs és boldog
király. Egy bánata volt csupán: hogy
nem születtek gyermekei. Sokat tör-
te a fejét, hogyan segíthetne magán,
míg egyszer remek ötlete támadt:

„Kiválasztom az ország legbecsületesebb gyer-
mekét, és örökbe fogadom.” Nyomban megpa-
rancsolta a szolgáinak, hogy minden gyermek-
nek adjanak virágmagvakat, és kihirdette:

– Aki ezekbõl a magvakból a legszebb virá-
gokat neveli, azt fiammá vagy lányommá fo-
gadom!

A gyerekek buzgón nekiláttak az ültetésnek,
öntözésnek, hiszen mindannyian szerettek
volna a bölcs király fogadott gyermekeként él-
ni. Szon Il is szorgalmasan öntözte a magva-
kat, de hiába teltek a hetek, bizony semmi
eredmény nem mutatkozott: a magvak csak
nem akartak kicsírázni.

„Milyen különös” – álmélkodott Szon Il, s
végül az édesanyjához fordult segítségért.

– Mi lehet az oka, hogy nem csíráznak ki a
magvaim? – kérdezte.

– Talán másik földbe kellene ültetned õket –
tanácsolta anyja.

Szon Il átültette a magvakat, de ott sem in-
dultak fejlõdésnek.

Hamarosan felvirradt a nap, amikor a ki-
rálynak meg kellett tekintenie a virágokat.
Díszbe öltözött az egész város, a sok-sok gye-
rek meg az utcára tódult, és szorongatták a
szebbnél szebb virágokat. A király sorra elha-
ladt elõttük, de bizony egy szikrányi öröm se
látszott az arcán. Az egyik ház elõtt azonban
megpillantotta a pityergõ Szon Ilt, aki üres vi-

rágcseréppel álldogált az utcán. Halvány mo-
soly derült föl a király arcán, és maga elé hí-
vatta a kisfiút:

– Hát te meg mit állsz itt ilyen búsan ezzel
az üres virágcseréppel? – kérdezte tõle.

Szon Il hüppögve mesélte el, hogyan ültet-
te el a magvakat, hogyan öntözte, gondozta,
de azok mégsem indultak fejlõdésnek. A király
ennek hallatára karjába kapta Szon Ilt, és bol-
dogan kiáltotta:

– Ez az én becsületes kisfiam!
Az emberek értetlenül nézték, mi történik,

és egyikük lármázni
kezdett:

– Miért fogadod
örökbe ezt a fiút az
üres virágcseréppel?

A király ekkor így
szólt:

– Minden virág-
mag, amit a gyerme-
keknek kiosztottam,
fõtt mag volt. Egy
sem csírázhatott ki
közülük.

Az emberek erre
helyeslõen bólogattak,
a gyermekek pedig,
akik a pompás virágo-
kat szorongatták,
igencsak elszégyellték
magukat, hiszen vala-
mennyien más mag-
vakat ültettek el.

| Koreai népmese

Virágos találós
kérdések

Kertben élek, illatozom,
Én vagyok a szépek szépe.
Aki letép, jól vigyázzon,
Tövis karcol tenyerébe!
Ki vagyok?

*
Erdõ mélyén, bokor alján
Elrejtõzve bólogat:
Hogy könnyebben rátaláljunk,
Illatával hívogat.
Mi az? 

*
Nyári réten virítok én a búzatáblában,
Szellõ ringat, hajladozom
Piros szoknyácskámban.
Ki vagyok? 

A kisfiú meg az üres
virágcserép

gyereksarok

(Rózsa)

(Ibolya)

(Pipacs)
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– Mitõl alakulnak ki az egyes beszédhi-
bák?

– Néhány kiváltó ok egészen újszülött korra
vezethetõ vissza. A beszédközpont sérülhet
szülés közben is, de nagy hátrányt jelent az is,
ha a gyermek nem tud szopni. A szoptatás so-
rán az újszülött intenzív nyelvgyakorlatokat vé-
gez, melyek elõkészítésként szolgálhatnak a
késõbbi beszédhez. Ugyancsak hátránynak
számít, ha a baba nem gagyog, vagyis nem
gyakorolja a különbözõ hangokat. Természe-
tesen az is befolyásolhatja a helyes beszéd ki-
alakulását, ha a kisgyermek nem jól hall vagy
cumizik. Hasonlóan káros hatást gyakorol a

televízió által nyújtott vizuális inger, amely a
mesélést, az éneklést, mondókázást helyettesí-
ti. A beszédhibák kialakulásának fizikai okai is
lehetnek: a szájszervek deformálódása, a nyúl-
száj vagy a farkastorok, de néha az észre nem
vett letapadt nyelv is gondot okozhat.

– Mely beszédhibák a legismertebbek?
– Minden hangnak megvan a maga beszéd-

hibája, ezek közül a legelterjedtebb a pösze-
ség, amely általában magában foglalja minden
mássalhangzó hibás ejtését. Az egyik legnehe-
zebben javuló, legkiismerhetetlenebb beszéd-
hiba a dadogás, ennek kiváltó okait a mai na-
pig nem ismerjük. Általában egy nagy sokk
(szülõktõl való elválás, ijedtség, családon belü-
li veszekedés) során kerül felszínre, idõvel ke-
zelhetõ, tünetmentesíthetõ, de újabb sokk át-
élése esetén újra elõjöhet. Bár a szakirodalom

A gyermekkori
beszédhibák

A kisgyermekkori beszédhibák sok család
életét nehezítik meg, és sok szülõ nem is
tudja, mikor, milyen esetben kell
szakemberhez fordulni, ha a gyerek
helytelenül beszél. VÉGH RENÁTA
székelyhídi születésû, jelenleg
Nagyváradon dolgozó logopédussal
a beszédhibák kialakulásáról, kezelésérõl,
megelõzésérõl beszélgetünk. Néhány
ötletet is adunk a tanácstalan szülõknek,
hogyan gyakorolhatják otthon a kicsivel
a helyes kiejtést.

Végh Renáta
logopédus

Tükör elõtt végzik
a játékos fejlesztõ

gyakorlatokat
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ismer olyan eseteket is, amikor a személy tel-
jesen kigyógyult, de nem ez a jellemzõ.

– Mikor forduljunk orvoshoz?
– Az egyetemen úgy tanítják, hogy 3-4 éves

kor elõtt nem érdemes a beszédhibákkal fog-
lalkozni. Ennek legfõbb oka, hogy a szájszer-
vek, fõleg a fogak még növésben vannak, és
az elsõ metszõfogak kibújása után a helytelen
kiejtés sokszor megszûnik. Ha mégis felmerül
a gyanú, hogy a gyermek nem helyesen ejt
szavakat, hangokat, meg lehet mutatni szak-
embernek, aki továbbirányíthatja az aggódó
szülõt fül-orr-gégészeti kivizsgálásra.

– A szülõ mivel javíthatja otthon gyerme-
kének kiejtését?

– Van néhány egyszerû gyakorlat, ezeket
akármikor elvégezhetjük. Természetesen elsõ-
sorban sokat kell énekelni, mondókázni, illet-
ve amikor a gyermek elkezd beszélni, akkor
tagoltan, egyszerû mondatokban beszéljünk
hozzá, hogy ne terheljük túl a kis agyát az in-
formációk sokaságával. A gyertyafújás, gyer-
tyaláng-táncoltatás, léggömbfújás a helyes lég-
zésre tanít, míg a száj körülnyalása (mézzel,
tejszínhabbal rá is segíthetünk), az orr meg-
nyalása, illetve a szájban cukorka keresése ar-
ra tanítja meg a gyermeket, hogy hova teheti
a nyelvét az egyes hangok kiejtésekor. Ezenfe-
lül pedig, ha bármennyire is aranyosan, de hi-
básan ejt ki szavakat, ezeket nem szabad
utánaismételni, hibásan rögzíteni benne, ha-
nem ki kell javítani.

| Vajnági-Nagy Anikó

Zenével,
mondókákkal lehet
fejleszteni
a beszédkészséget

A foglalkozáson
a nyelvöltés sem

tilos
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2009 borongós õszén, amikor egy sokak
számára ismeretlen, ám annál ambiciózusabb
szakember, Cristian Achim vette át a váradi
férfi kosárlabdacsapat irányítását, kevesen
gondolták volna, hogy alig három idény múl-
va Románia legjobb együttesei között tartják
majd számon a VSK-t. Pedig ez történt. A ki-
esés ellen küzdõ gárdából elõbb meglepetés-
csapat, majd a hazai élvonal egyik legjobb gár-
dája lett.

A 2012–2013-as bajnoki idény alapszaka-
szában sorra döntötte le az addig bevehetet-
lennek tûnõ falakat a váradi csapat. A címvé-
dõ Ploieºti-i Asesoft idegenbeli legyõzése,
majd a szinte fél éven át õrzött listavezetõi po-
zíció is bizonyította, hogy összeforrott gárdája
van a VSK-nak; ereje nem az egyéni, hanem
a csapatteljesítményben rejlik.

Éremért küzdhetnek

Az alapszakasz megnyerésérõl az utolsó
fordulóban lemaradt és csak másodikként vég-
zett váradiak a rájátszás elsõ fordulójában bi-
zonyították, nem véletlenül remekeltek a baj-
nokság elsõ felében, amelyet 14 gyõzelemmel
és egyetlenegy vereséggel zártak. Hazai pá-
lyán nem tudtak ugyan elõnyt szerezni a Ko-
lozsvári Mobitelco elleni párharcban, de így is
megõrizték esélyüket a továbbjutásra (egy ma-
gabiztos gyõzelem után egy szoros, egyetlen
pont különbségû vereség következett). A kin-
cses városban megrendezett két meccs elõtt
még a legvérmesebb VSK-szurkolók is ki-
egyeztek volna egy gyõzelemmel, amely révén
az ötödik, a Váradon sorra kerülõ találkozó
döntött volna a továbbjutásról, ám a csapat-
nak idegenben sikerült csodát tennie, s 3–1-es
összesítéssel került be a legjobb négy közé. Az
elsõ találkozón magabiztosan, a másodikon

pedig a hajrában mutatott parádés játékkal si-
került megszereznie a gyõzelmet Cristian
Achim együttesének.

A továbbjutással biztossá vált, hogy az eddi-
giekkel ellentétben a váradi csapat tagjai má-
jusban még nem mehetnek szabadságra,
ugyanis a VSK nemcsak az elõdöntõben (a
címvédõ Ploieºti-i Asesoft az ellenfél), hanem
a fináléban vagy a bronzcsatában is érdekelt
lesz (a Marosvásárhely–Medgyes párharc
gyõztese vagy vesztese lesz az ellenfél). Ráadá-
sul mivel a szintén elõdöntõs Medgyesi Gaz
Metan megnyerte a Román Kupát, ezért az
elõdöntõbe jutás európai kupaszereplést ér a
váradiaknak, még akkor is, ha csak a negye-
dik helyen zárják a finálét.

„Csapatmunkával értük el ezt a sikert, hi-
szen a játékosok, a szakmai stáb, a klub veze-
tõsége, a támogatók és a lelkes szurkolók kö-

Európai álom vált valóra
Történetének eddigi legnagyobb sikerét
érte el a Nagyváradi Városi Sportklub
(VSK) férfi kosárlabdacsapata, amely
bejutott a román elsõ osztály
rájátszásának elõdöntõjébe, így
mindenképpen éremért küzdhet
a 2012–2013-as idényben.

Hip-hip-hurrá!
A legjobb négy
között a váradi
kosárlabdacsapat

A sikerkovácsok:
Cristian Achim

edzõ (állva)
és ªerban Sere

menedzser
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zösen járultak
hozzá az elõ-
döntõbe kerü-
léshez. Nem-
csak ezért va-
gyunk boldo-
gok, hanem
azért is, mert a
legkedvel tebb
sportággá vált
Váradon a ko-
sárlabda, ezt bi-
zonyítja, hogy
szinte minden
hazai pályás
meccsünkön telt
ház volt, s nem-
egyszer fordult
elõ, hogy a ké-
sõn érkezõ szur-
kolóknak már
csak állóhely ju-
tott” – értékelte az eddigi szereplést ªerban
Sere, a VSK volt játékosa, a csapat jelenlegi
menedzsere.

A VSK keretének tagjai: Nemanja Ma-
rics (csapatkapitány), Milos Pesics, Szasa Top-
csov, Ivan Stefanovics, Zsarko Csomagics
(mindannyian szerbek), William Franklin (ame-
rikai), Daniel Dillon (ausztrál), Lázár László,
Silviu Lupusavei, Bogdan Þibârnã, Rareº Paº-
ca, Horia Hora és Andrei Ciordaº. Az idény
elsõ felében a litván Gediminas Navickas szin-
tén tagja volt az együttesnek, utána a Maros-
vásárhelyi Kosárlabdaklubhoz igazolt.

Szurkoló „oroszlánok”

Aki egyszer is élõben látta a váradi kosár-
labdacsapat hazai pályás meccsét, azt bizo-

nyára magával ragadta a VSK szurkolóinak
lelkessége, a szûnni nem akaró buzdítás. Alig
másfél évvel az után, hogy megalakult, a Vö-
rös Oroszlánok névre hallgató váradi B-közép
az ország egyik leghangosabb szurkolótáborá-
vá nõtte ki magát, ráadásul másokkal ellentét-
ben sportszerûségbõl is jelesre vizsgázott.

Az idõt, fáradságot és pénzt sem kímélõ
drukkerek több idegenbeli mérkõzésre is elkí-
sérték a kedvenceket, legyen szó 150 km-es
kolozsvári útról vagy a több mint félezer kilo-
méterre található Târgu Jiuba való kiszállásról,
amely oda-vissza közel egy napot vett igény-
be. A buzdítás mellett több látványos koreog-
ráfiával, valamint jótékonysági akciókkal is ki-
érdemelték a sportbarátok és az ellenfél druk-
kereinek megbecsülését a váradi szurkolók.

Új csarnok kell!

A sikeren felbuzdulva a VSK elnöke, Florin
Birta is elõtérbe helyezte, hogy Nagyváradnak
szüksége lenne egy új, legalább ötezer férõhe-
lyes sportcsarnokra. Az ötlet nem új, hiszen
Cseke Attila volt egészségügyi miniszter,
RMDSZ-es polgármesterjelölt, szenátor, jelen-
leg parlamenti képviselõ már a tavalyi önkor-
mányzati választási kampányában szorgalmaz-
ta a váradi sport-infrastruktúra fejlesztését,
amely révén európai szintû ismertségre tenne
szert a Pece-parti Párizs.

A váradi elöljárók többször is jelezték már,
tervbe vették egy új csarnok megépítését, ám
konkrétummal eddig még nem álltak elõ. A
Lotus bevásárlóközpont szomszédságában ta-
lálható, majd tízhektáros terület ideális lenne
az új, többfunkciós, a debreceni Fõnix Csar-
nokhoz hasonlító létesítmény megépítésére,
ám kicsi a valószínûsége, hogy el is készül, mi-
vel az említett helyre pihenõparkot tervez a
polgármesteri hivatal. Craiován nemrég adtak
át egy négyezer fõ befogadására képes csar-
nokot, Temesváron és Kolozsváron pedig már
épülõben van az új öt-, illetve hétezer férõhe-
lyes sportlétesítmény. Kosárlabdában már fel-
vettük a versenyt ezekkel a városokkal, kér-
dés, tudjuk e majd tartani a lépést az infra-
struktúra terén is.

A VSK kosárlabdázói a klub hatszoros baj-
nok s idén is esélyes vízilabdázóihoz (a bajnoki
döntõ szintén májusban lesz) csatlakozva nem-
zetközi porondon öregbíthetik majd Nagyvá-
rad hírnevét. Ennél jobb és célravezetõbb rek-
lámlehetõséget aligha lehet elképzelni.

| Hajdu Attila

„Szeretjük a VSK-t”
– olvasható
a drukkerek
angol nyelvû

transzparensein

A labdával Lázár
László, a VSK

váradi „óriása”



életmód
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Az akupresszúra és az akupunktúra a ha-
gyományos kínai orvoslás körébe tartozik.
Utóbbi, orvosok által is gyakorolt eljárás során
tûket szúrnak a szervezet bizonyos pontjaiba,
míg az akupresszúrás kezelés során ezeket a
pontokat mechanikusan, fõleg nyomással in-
gerlik. Az akupresszúrás pontok testszerte
megtalálhatók az úgynevezett meridiánok
mentén, melyek lényegében egyfajta csator-

nák, feladatuk a szervezet által felvett életener-
gia szállítása.

Egy legenda szerint egy kínai parasztembert
állandóan fejfájás gyötört, mígnem egyszer
szántás közben a véletlenül elejtett eke meg-
ütötte a nagylábujját. A lábujjában érzett fájda-
lom nem sokáig tartott, de megszûnt a fejfájá-
sa is. Amikor a fejfájás újra jelentkezett, már
szándékosan ütötte meg a nagylábujját, és a
fájdalom ismét elmúlt. Ezek után a faluban
mindenki úgy csillapította a fejfájását, hogy
valamit a nagylábujjára ejtett…

Az elmélet szerint az akupresszúrás kezelés
során a test saját energiája aktiválódik, így
szervezetünk önerõbõl képessé válik harmóni-
ába hozni magát és felvenni a harcot a beteg-
ségekkel. A kezelés nagyon hasonló a hagyo-
mányos masszázshoz, az akupresszúrás pon-
tokat általában kézzel, ujjakkal körkörösen
masszírozzák, használják a dörzsölést, a gyú-
rást, az ütögetést és a vibrációt. A kezelés köz-
ben állhatunk, ülhetünk vagy fekhetünk is.

És hogy mi mindenre jó az akupresszúra?
Egyebek mellett feszültség- és stresszoldásra,
idült és heveny fájdalmak, fej- és fogfájás el-
mulasztására, álmatlanság, fáradékonyság és
depresszió esetén, de ízületi gyulladásra,
menstruációs görcsök és emésztési zavarok
esetén is alkalmazható a módszer, amely eny-
híti a panaszokat.

| Fried Noémi Lujza

LLaazzííttááss tteessttnneekk-lléélleekknneekk ––
aa mmaasssszzáázzss ((55..))

Ígéretünkhöz híven ez alkalommal
az akupresszúrával ismerkedhetnek meg,
következõ lapszámunkban pedig
befejezésül a siatszuról olvashatnak.



1543. május 17-én jelent
meg Kopernikusz
heliocentrikus elmélete

A lengyel csillagász a halála elõtt nem sok-
kal jelentette meg fõ mûvét az égitestek moz-
gásáról. Ebben elvetette Ptolemaiosz geocent-
rikus világképét, és azt hirdette, hogy a Nap
körül keringenek a bolygók. Nikolausz Koper-
nikusz a könyvét III. Pál pápának ajánlotta, ez-
zel kerülte el az egyházi üldöztetést, mivel a vi-
lágról és az embernek a világmindenségben
elfoglalt helyérõl addig elfogadott hittételekkel
fordult szembe. Kopernikusz 1507 óta tanul-
mányozta a bolygók mozgását.

1966. május 26-án meghalt
Tamási Áron

A Kossuth-díjas író, akadémikus elsõ novellá-
ja 1922-ben jelent meg, elsõ kötete (Lélekin-
dulás) 1925-ben látott napvilágot. A kéziratot
az Egyesült Államokból küldte haza, ahová
1923-ban vándorolt ki, de három év múlva ha-
zatért. Kolozsváron telepedett le, s az erdélyi
magyar irodalmi és szellemi élet vezetõ alakja
lett. Az Erdélyi Helikon alapító tagja, Az Újság,
az Ellenzék, majd a Brassói Lapok munkatár-
sa volt. Magyarországon is elismert, díjazott
szerzõ lett; a II. világháború végén Budapesten
maradt, 1945-tõl 1947-ig országgyûlési képvi-
selõ volt. 1949–1953 között kiszorították az
irodalmi életbõl, késõbb újra publikált. Kérésé-
re szülõfalujában, Farkaslakán temették el.

1778. május 30-án meghalt
Voltaire

A francia filozófus, író és költõ, eredeti ne-
vén Francois-Marie Arouet Párizsban 83 éves
korában hunyt el. A felvilágosodás gondolko-
dójaként az ész nevében szállt harcba a feuda-
lizmus és a középkori világnézet maradványai-
val, támadásait az egyház és az igazságszolgál-
tatás önkénye ellen összpontosította. Kritikája
miatt börtönbe vetették, és többször is hosszú
számûzetésbe kényszerült. Voltaire elemzései-
ben elsõként vizsgálta összefüggéseiben a tör-
ténelmet: gazdasági, társadalmi, politikai, tu-
dományos és kulturális fejlõdés szerint.

évfordulók
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1265. május 5-én
megszületett Dante Alighieri

Az olasz költõ, filozófus eredeti neve Du-
rante Alighieri. Ifjúkorában katonáskodott,
mind humán, mind reál tudományokban jár-
tasságot szerzett, majd belevetette magát a
politikai életbe. 1300-ban Firenze priorja volt,
de nemsokára politikai ellenfelei jutottak hata-
lomra, õt pedig számûzték, javait elkobozták.
Mivel az ítélethirdetésen nem jelent meg,
máglyára ítélték. Közel két évtizedig számkive-
tettként élt sokfelé, közben írta halhatatlan
mûveit, köztük az Isteni színjátékot. Raven-
nában temették el, s hûtlen városa, Firenze az-
óta sem tudta visszaszerezni hamvait.

1950. május 13-án
megrendezték az elsõ
Forma–1-es versenyt

Az angliai silverstone-i pályán rendezett ver-
seny több mint két órán át tartott, és a mezõny
alig fele jutott el a célig: 21 indulóból mindösz-
sze 11-en látták meg a kockás zászlót. A leg-
gyorsabb közülük az Alfa Romeóval versenyzõ
Nino Farina volt; két további gyõzelmével a so-
rozat elsõ világbajnoki címét is megszerezte a
mindössze hét
futamból álló
szezonban. Az-
óta mindössze
két ország,
Nagy-Britannia
és Olaszország
r e n d e z h e t e t t
minden évben
futamot.

Májusi jeles napok

Francois-Marie
Arouet, ismertebb

nevén Voltaire 

Tamási Áron

Emilio Giuseppe
„Nino” Farina

Dante
számûzetésben
(ismeretlen festõ
mûve)



63. Kislevelû hárs (Tilia
cordata)

A mályvafélék családjába tartozó hárs nem-
zetségnek a Kárpát-medencében is honos fa-
ja. Szerte Európában elterjedt, csak északon
és délen ritkul meg, majd tûnik el teljesen. Ro-
mán neve tei pucios vagy tei cu frunzã micã.

A Kárpát-medencében jellegzetesen elegy-
fa: gyertyános-tölgyesekben, ártéri ligeterdõk-
ben és a sziklás, törmelékes élõhelyeken gya-
kori. Viszonylag igénytelen, szárazság- és ár-
nyéktûrõ, de lassan növõ fa. Leveleinek mére-
te jelentõsen függ a termõhely vízellátásától és
a hajtás jellegétõl. Júniusban virágzik.

Drog elõállításához a virágot és a hársfa-
szén porát használják fel. Hatóanyagai: illó-
olaj, izzasztó glikozidok, hesperidin, nyálka,
cukor, viasz és sók. A növényt alkalmazzák
nátha, reuma és köszvény kezelésére. Nem
szabad hosszú ideig használni, mert szívpana-
szokat okozhat.

A virág fõzete (10 g szárított virághoz 1/4
l víz) vizelethajtó, gyomorerõsítõ, görcsoldó
hatású. Ezt a fõzetet használják nátha, idült
köhögés, a tüdõ elnyálkásodása, hörghurut és
a vese okozta altesti bántalmak kezelésére.
Kúrák idején a teát mindig ágyban, forrón kell
inni. A fenti teafõzet mézzel vagy nyers cukor-
ral a nátha ellen általánosan használt házi szer.

62. Piros gyûszûvirág
(Digitalis purpurea)

Az útifûfélék családjába tartozó, erdei irtá-
sokon, sík és hegyvidéken elõforduló növény-
faj. Román neve degeþel roºu.

Európa legnagyobb részén, észak kivételé-
vel, megtalálható, kerti dísznövényként is el-
terjedt. Erõsen mérgezõ. Kétéves növény, az
elsõ évben fejlõdnek ki a levelei, a második év-
ben alakul ki virágos hajtása. Szára 50–70 cm
magas, egyenes. Levelei durvák, lándzsa ala-
kúak. Virágai 3-4 cm hosszúak, lecsüngõk és
harang alakúak. Termése toktermés, tojásdad
alakú, 1,5 cm hosszú, fekete színû.

Az orvoslásban a növény szárított leveleibõl
kinyert digitoxint alkalmazzák szívelégtelenség
kezelésére. A hatásos és mérgezõ dózis között
kicsi a különbség, ezért digitoxin alkalmazása-
kor szigorúan követni kell az orvos utasításait,
a növény házi szerként nem használható. A
mérgezés fõbb tünetei: lassú szívfrekvencia (de
késõbb szapora szívverést is okozhat), hányin-
ger, hányás, látási zavarok. Halált okozhat.

A növény tartalmaz egy digoxigenin nevû
szteroidot is, melyet jelölõanyagként (fõként
nukleinsavak jelölésére) használnak a moleku-
láris biológiai kutatásokban.

Jövõ hónapban a hidrasztiszt és a homo-
ki gyopárt mutatjuk be.

fûben-fában

48 Biharország 2013. május

Gyógynövény-ábécé

Kislevelû hárs

Piros gyûszûvirág 



l forrásban lévõ
vízzel leforráz-
zuk, alaposan ki-
n yomkod j u k .
Hozzáadjuk a
petrezselymet. A
liszteket kisebb
méretû tálba
mérjük, sóval,
borssal fûszerez-
zük, hozzákever-
jük a sütõport.
Egy nagy keverõ-

tálba ütjük a tojásokat, habverõvel folyamatosan
keverve hozzáadjuk elõször a vajat, majd a krém-
sajtot és a kemény sajtot, végül a tejet. Belefor-
gatjuk a lecsepegtetett zöldeket, majd a fûszere-
zett lisztet. Ha összeállt a tészta, evõkanállal ki-
porciózzuk, elõmelegített sütõben kb. 14-16
perc alatt világosra sütjük. Langyosan tálaljuk.

Zöldséges rizssaláta

Hozzávalók: 3 paradicsom, 1 szál póréhagy-
ma, 30 dkg mexikói zöldségkeverék, 1 konzerv
ananász, 6 nagyobbacska csemegeuborka, 20
dkg csirkemell, 10 dkg csirkemellsonka, 5 dkg
gouda vagy trappista sajt, rizs, olaj a sütéshez,
só; az öntethez: 1 nagy pohár joghurt, 1 evõka-
nál mustár, 6 evõkanál majonéz, fõzõtejszín.

Elkészítés: A rizst pergõsre, a mexikói ke-
veréket készre fõzzük. A csirkemellet kicsi koc-
kákra vágjuk, és egy kis olajon megpirítjuk,
majd tányéron hagyjuk kihûlni. Egy kis sóval
ízesítjük. A paradicsomot, az uborkát, az ana-
nászt, a sonkát és a sajtot felkockázzuk, a póré-
hagymát felkarikázzuk. Ezek mind mehetnek
egy nagy tálba. Ha a fõzött és sült hozzávalók

kihûltek, akkor
hozzáadjuk az
elõzõkhöz. Vé-
gül ráöntjük a
fentiekre a jog-
hurtos-majoné-
zes öntetet, és
jól összeforgat-
juk az egészet.
1-2 órára hûtõ-
be tesszük, hogy
összeérjenek az
ízek.

ínyenceknek
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Kéksajtos tavaszi saláta

Hozzávalók: 20 dkg zöld leveles saláta, 2
paradicsom, 1 kis csokor retek, 1 kisebb cukkini
(kb. 20-25 dkg), 1 kisebb sárgarépa; az öntet-
hez: 10 dkg kéksajt (márványsajt vagy más, kék-
penésszel érlelt sajt), 1 kis pohár natúr joghurt,
1 csapott evõkanál sovány tejföl, 1/2 csokor
friss petrezselyemzöld finomra vágva, 1/2 lime
vagy 1 kis citrom leve, ízlés szerint só, frissen
õrölt bors.

Elkészítés: A salátaleveleket alaposan meg-
mossuk, falatnyi darabokra tépkedjük. A paradi-
csomokat meghámozzuk és kis cikkekre vágjuk,
a sárgarépát tisz-
títás után nagy-
lyukú reszelõn le-
reszeljük. A ret-
ket vékonyan fel-
karikázzuk, a
cukkinit zöldség-
hámozóval vé-
kony szalagokra
vágjuk. Mindent
egy nagy salátás-
tálba halmozunk,
és óvatosan át-
forgatjuk. Az ön-
tethez a sajtot le-
reszeljük, 2 teáskanálnyit félreteszünk a díszítés-
hez, a többit tálba szórjuk, hozzáadjuk a többi
összetevõt, alaposan elkeverjük. Tálalás elõtt a
salátára öntjük, reszelt sajttal díszítjük.

Tavaszi muffin spenóttal
és medvehagymával

Hozzávalók 12 nagy vagy 20 közepes
muffinhoz: 20 dkg friss spenótlevél, 8-10
medvehagymalevél, 2 csokor petrezselyemzöld;
15 dkg finomliszt, 15 dkg rétesliszt, 3 teáskanál
sütõpor, 1/2 teáskanál tengeri só, 1/2 teáska-
nál porcukor, frissen õrölt bors ízlés szerint; 25
dkg natúr krémsajt, 5 dkg reszelt kemény sajt, 5
dkg puha vaj vagy Rama, 2 dl tej, 2 tojás.

Elkészítés: A spenótleveleket gyorsan meg-
szabadítjuk a száruktól, alaposan megmossuk
õket, és nagyjából 1 centisre daraboljuk. A med-
vehagymát mosás után hasonló méretûre, a pet-
rezselyemzöldet finomra vágjuk. A spenót- és
medvehagymaleveleket szûrõbe halmozzuk, 1/2

Vitaminpótló zöldségek

Zöldséges rizssaláta

Tavaszi muffin
spenóttal
és medve-
hagymával

Kéksajtos tavaszi
saláta



VÍZSZINTES: 12. Nino … – olasz zeneszerzõ
(1911–1979). 13. Ellenben. 14. Fordított ket-
tõs betû. 15. József Attila verse. 16. Japán
nagyváros Honsu szigetén. 18. Óhajtó. 21. …
Stewart – angol énekes, dalszerzõ. 22. Vissza:
hõemelkedés. 23. Sûrû növényzet. 25. Csa-
tornázott vízfolyás a Dunántúlon. 27. A stron-
cium vegyjele. 28. Kerékpárféle. 29. … két
apródja – Arany János költeménye. 31. Város
Romániában a Maros mentén. 32. Danny de

… – amerikai filmszínész. 34. Magánhangzók-
kal kritizál! 36. Eino … – finn költõ
(1878–1926). 38. Átírt. 40. Ilyen szakáll is
van. 41. Fõisten a germán–skandináv mitoló-
giában. 43. Kossuth-díjas balett-táncos, balett-
mester (Viktor). 45. Világvégek! 46. …
Corporation – mûszaki cikkeket gyártó japán
nagyvállalat. 49. Ízletes húsú tengeri rák. 50.
AÁH. 52. Gallusz … – magyar színésznõ, éne-
kesnõ. 53. Folyó az Ibériai-félszigeten. 54. A
ceruzabél anyaga. 56. Gyári védjegy. 58.
Északi férfinév. 60. Barnásvörös. 61. Claudio
… – kiváló chilei zongoramûvész. 62. Kenneth
Loach filmje. 63. Fohász. 65. Ökölvívó, edzõ
(Zsigmond). 67. Író, irodalomtörténész (Antal,
1901–1945). 69. Zola regénye. 71. Gally.

72. … Pacino – amerikai szí-
nész. 74. Juhtejbõl készült ter-
mék (ék. f.)

FÜGGÕLEGES: 1. Richard
Strauss operája. 2. Szállítóesz-
köz. 3. Fogyasztható folyadék.
4. A -nek párja. 5. Római
1500. 6. Frissítõt fogyasztó. 7.
Tár. 8. Érdektelennek érzett. 9.
Temes megye betûjele. 10. Ne-
mes gesztenye. 11. Részben le-
mond! 17. Kezdettõl (lat.). 20.
Széled. 24. A jelzett idõtõl. 26.
A Jupiter holdja. 28. Égbolt.
29. Állj! 30. A vadállatok és er-
dõk istennõje a rómaiaknál.
31. Római számmal 502. 33.
Szintén. 35. Verdi operája. 37.
Balogh … (1906–1996) – író,
publicista, kritikus, egyetemi
rektor Kolozsváron. 39. Ókori
görög város. 42. Hiteget. 44.
Homokszemek! 47. Magyaror-
szági énekesnõ. 48. A, a, a.
49. Rendõr. 51. Fémbõl öntött
hangszer. 53. Traktálni kezd!
55. Forrásban van. 57. Kelet-
indiai pálinka. 58. Erdélyi író,
publicista, mûfordító (Mária,
1889–1949). 61. Moszat. 62.
Gyümölcsös. 64. Friss. 66.
Ókori, trák eredetû nép. 68.
Román nõi név. 70. Római
súlyegység. 73. Céloz.

Barabás Zsuzsa

A helyes megfejtést szerkesztõségünkbe
eljuttatók között könyvjutalmat sorsolunk
ki. Beküldési határidõ: május 31.
Postacím: 410068 – Oradea, Piaþa 1
Decembrie nr. 12.; e-mail: biharmegye@
gmail.com.Bölcs gondolat

A függõleges 119. aalatti, Nagyváradon élt
költõ (1906–1993) egyik gondolatát
idézzük a rejtvényben a vízszintes 11.
és a függõleges 559. alatt.

üdítõ

Áprilisi számunkban közölt rejtvényünk (Jó tanács) helyes megfejtése:
„Tartsd magad távol azoktól, akik le akarják törni ambícióidat.” Könyvjutal-
mat nyert: Ocbarschi Gabriella (Nagyvárad) és Félegyházi Ágnes (Nagysza-
lonta). A nyereményeket postázzuk.
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Hetedszerre tartották meg a Sárrét Íze Fesz-
tivált és kilencedszerre a Szent György-napi vi-
gasságot a Hajdú-Bihar megyei Sárrét kistér-
ség fontos településén, Nagyrábén. A Szent
György-napi hagyományokat õrzõ rendez-
vényre Bihar megyei vendégeket is vártak, sza-
bad tûzi fõzõverseny színesítette a programot.

Lukács Csaba képriportja

Tavaszi felsereglés
a Sárréten

Fonott, sárkányos címer haladt a népviseletbe öltözött
fiatalok menetének élén Bai Károly võfély vezetésével

A hagyományos
juhkihajtást ekkor

tartják

Kósa Lajos
debreceni

polgármester
mellett Risztov Éva

olimpiai bajnok
hosszútávúszó is

megtisztelte
jelenlétével

a rendezvényt,
Gyarmati Sándorné

polgármester
köszöntötte õket

Pálfi Lajos nyírta
és körmözte
a birkát
Sáfián Tibor öreg
juhász figyelõ
tekintetétõl kísérve

A népzenészek
és néptáncosok
között fellépett

a micskei Görböc
együttes is

Szabad tûzön,
bográcsban

készültek
az ételek,

75 csapat mérte
össze szakács-

tudományát



Székelyhidat, az ottani egykori Magyar Királyi Járásbíróságot ábrázolja a fenti képeslap valamikor a múlt század 10-es éveiben. Az épü-
letben jelenleg iskola mûködik, a Malom utca és a Szabadság tér sarkán található (alsó kép, fotó: D. Mészáros Elek)
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