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Fizessen elõ 
a Biharországra!

A Biharország folyóiratot minden hónapban házhoz viszik
a Reggeli Újság lapterjesztõi. Elõfizetési igényét jelezheti a
biharmegye@gmail.com címen, a 0735/154–456 telefon-
számon, s munkatársaink felkeresik Önt.

Elõfizetési díjaink: 1 hónapra 4,5 lej, 3 hónapra 12 lej, 6
hónapra 20 lej, egy évre 35 lej.

Ha Ön a Biharországra és a Reggeli Újság napilap-
ra legalább 6 hónapos elõfizetést köt, egy negyedévig aján-
dékba kapja a Várad folyóiratot.

Folyóiratainkat immár a Facebookon is megtalálja, friss,
egyedi tartalmakkal. 

Naponta frissülõ anyagok, lapszámaink anyagai folyóira-
tunk on-line kiadásában: www.biharmegye.ro.

hirdetés
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Vendégjátékok

18., kedd 19 óra, Szigligeti Színház:
Rigoletto, a Szigligeti Nyári Esték kereté-
ben, Kolozsvári Magyar Opera;

23., vasárnap 19 óra, Szigligeti Szín-
ház: Anyám ajkáról a fejlõdés szó hamisan
hangzik, Trap Door Theatre, Chicago.

Nagyváradi Állami Filharmónia

A koncerteket a filharmónia Bartók–Enes-
cu termében tartják, a bérletek érvényesek, je-
gyek a filharmónia székhelyén válthatók.

Június 6., 19 óra: szimfonikus hangver-
seny. Mûsoron: P. I. Csajkovszkij: Rómeó és
Júlia – nyitányfantázia; R. Schumann: a-moll

gordonkaverseny, op. 129.; Sz. Prokofjev:
Rómeó és Júlia – részletek a balettzenébõl.
Vezényel: Jankó Zsolt, közremûködik Rãzvan
Suma – gordonka.

Június 13., 19 óra: szimfonikus hang-
verseny. Mûsoron: W. A. Mozart: A színigaz-
gató – nyitány, K. 486.; J. B. G. Neruda: Esz-
dúr trombitaverseny; F. Mendelssohn-
Bartholdy: I., c-moll szimfónia, op. 11. Vezé-
nyel: Alfonso Saura (Spanyolország), közre-
mûködik Robert Chambers (USA) – trombita.

Június 20., 19 óra: évadzáró hangver-
seny. Mûsoron: M. I. Glinka: Nyári éj Madrid-
ban – nyitány; J. Rodrigo: Concierto de
Aranjuez – gitárra és zenekarra; G. Bizet:
L’Arlésienne I., II. – zenekari szvitek. Vezé-
nyel: Romeo Rîmbu, közremûködik Stan
Zamfirescu – gitár.

Programajánló júniusra

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!
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Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is színes
rendezvényekkel ünnepelték a nagyszalontai-
ak a város megalapításának évfordulóját, im-
már a 407.-et. Május utolsó és június elsõ
napjaiban a gyerekek és a felnõttek is változa-
tos kínálatból válogathattak. A hagyományos
programok mellett újdonságok is várták az ün-
neplõket a háromnapos rendezvényen: volt
fogathajtó verseny, nõi foci, repülõmodellezõ
verseny, íjászbemutató, kártyabajnokság, mo-
toros kaszkadõr show, s nem maradhatott el a
bográcsgulyásfõzõ verseny sem. Az idén elsõ
alkalommal kézmûves vásárt is rendeztek, volt
tûzijáték, a piactéren felállított nagyszínpadon
pedig fellépõk egész sora szórakoztatta a kö-
zönséget, a helyi tehetségek, táncosok, éne-
kesek mellett például az Akces, a Narcotic
Sound vagy a Piramis együttes.

| Balázs Anita

Háromnapos vigasság
Nagyszalontán

Zenés, táncos
felvonulás nyitotta
a 2013-as
Szalontai Napokat

Az Arny Dance
Táncstúdió
legkisebbjei
a Szalontai Napok
színpadán

A Bocskai-díjas
Toldi
néptánccsoport

Ékszereket, ízletes
sajtokat,

mézeskalácsot,
képeslapokat

kínáltak
a kézmûvesek

a városháza
mellett felállított

sátrakban

A Romániai Magyar Nyugdíjas Szövetség szervezte
bográcsgulyásfõzõ versenyt a nagyszalontai RMDSZ
csapata nyerte

A magyarországi
Szõlõsi Péter, azaz
Pepe elképesztõ
motoros kaszkadõr
bemutatója

A Szamuráj SK
növendékeinek

karatebemutatója
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Románián kívül az anyaországból és Németor-
szágból is érkeztek szép számban a Berettyószép-
lakról elszármazottak összejöveteleire. Az idén a
fõszervezõ Drozdovszky László volt, s helyben dr.
Horváth Géza volt a legfõbb segítsége. Besegített
továbbá a helyhatóság részérõl a polgármester,
Nicolae Tivadar és Bagosi Barna alpolgármester.

A fõszervezõ gondolt egy nagyot, és megaján-
dékozta az elszármazottakat és otthon maradotta-
kat egy néptáncgálával. Mivel a lánya a Kecske-
mét Néptáncegyüttes aktív tagja, és õ maga is jó
kapcsolatokat ápol az együttessel, meghívta a
magyarországi táncosokat egy berettyószéplaki
bemutatóra, s erre azok köszönettel igent mond-
tak. A község elöljárói meghívták a testvértelepü-
lés, Mezõkövesd néptáncegyüttesét. Õk is elfo-

gadták az invitálást, így alakult ki a parádés nép-
táncgála. A talpalávalót a kecskeméti Hírös zene-
kar húzta.

A mezõkövesdiek egy idõsebb, tapasztaltabb
csoporttal léptek fel, természetesen matyó népvi-
seletben, mely még látványosabbá tette produkci-
ójukat. A csoportot Kiss Mátyás mutatta be a kö-
zönségnek. A kecskemétiek két csoportot is fel-
vonultattak, összességében 60 személlyel. Mûvé-
szeti vezetõjük Lukács László és Lukácsné Haránt
Eszter, akik a Népmûvészet ifjú mesterei, a mûvé-
szeti asszisztens pedig Böde István. A fiatalok na-
gyobb része a kecskeméti Kodály Zoltán Mûvé-
szeti Szakközépiskola tanulója, néhányan pedig a
budapesti Táncmûvészeti Iskolába járnak. Bemu-
tatták a Kárpát-medence legszebb magyar tánca-
it, de bihari román és cigánytáncot is jártak.

A táncosok produkciója magával ragadta a kö-
zönséget, gyakran hangzott fel nyíltszíni taps és
vastaps. Tartalmas, szívet melengetõ estét szerez-
tek a közönségnek. Az elõadás után reggelig tar-
tó bálon szórakozhatott tovább, akinek kedve
volt.

| Szõke Ferenc

Néptáncgála
Berettyószéplakon

A Berettyószéplakról elszármazottak az otthon
maradottak segítségével hagyományt akarnak
teremteni a település szülöttei rendszeres
találkozásának. Elsõ alkalommal a külföldön
élõk Budapestre hívták össze a találkozót,
de úgy érezték, szülõföldjükön lenne
ennek varázsa, ezért a többi összejövetelt már
Berettyószéplakon tartották.

A kecskemétiek
együtt táncoltak
a mezõ-
kövesdiekkel

Hálás volt
a közönség
az elõadásért

Botolót is
bemutattak

a kecskemétiek

Ajándékot kaptak
a fellépõk
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Szeptemberre elkészülhet a megye hosszú
távú, 2014–2020-ra vonatkozó fejlesztési ter-
ve, melynek kidolgozását májusban kezdték el.
A 90 ezer eurós terv kidolgozásának részlete-
irõl Cornel Popa megyei tanácselnök, Ioan
Mang alelnök, valamint a tervet elkészítõ két
cég, a RomActiv Business Consulting és a
Geastrategy & Consulting képviselõje, Robert
Pavelescu és Alexandu Gotcã tájékoztatta a
sajtót.

Mint elhangzott, adatgyûjtéssel kezdik a
munkát, több közvitát is szerveznek majd a
terv várható tartalmáról, a végleges tervben
pedig konkrét fejlesztési projektek is szerepel-
nek majd a lehetséges támogatási, pályázati
források megjelölésével. Életképes, használha-

tó tervet készítenek – hangzott el –, mely a
megye összehangolt fejlõdésének alapjául
szolgálhat majd.

| F. N. L.

Készül a megye
fejlesztési terve

Mang, Popa,
Pavelescu, Gotcã

Áprilisban összesen 422 vállalkozást ellenõriztek a Bihar Megyei Területi
Munkaügyi Felügyelõség munkatársai; 241 esetben a munkajogi, 181 eset-
ben pedig a munkabiztonsági elõírások betartását vizsgálták. Az elsõ kategó-
riában 209, a másodikban 413, azaz összesen 622 bírságot szabtak ki. Az
év negyedik hónapjában a felügyelõség adatai szerint hét munkabaleset tör-
tént, ezek áldozatai egy idõre munkaképtelenek lettek.

Április elsején 17 175 munkaadó (hetvennel több, mint márciusban) sze-
repelt a megyei nyilvántartásban 158 184 foglalkoztatottal, a Bihar megyei
egyéni munkaszerzõdések száma pedig 172 613 volt. Utóbbiak száma közel
750-nel emelkedett a márciusihoz képest. A felügyelõségen áprilisban há-
rom kollektív elbocsátást jelentettek be, májustól augusztusig körülbelül 219
embernek mondanak majd fel textil- és cipõipari vállalkozásokban.

Április 26–27-én pékségeket és száraztészta-gyártókat ellenõriztek,
összesen 12 vállalkozást. Két cégnél találtak feketemunkásokat, amiért a
bírság összesen húszezer lej volt, és öt figyelmeztetést is adtak. Különféle
munkajogi hiányosságokat – például az éjszakai munka vagy a túlórák el
nem számolása – 17 esetben találtak, ezek pótlásáról is rendelkeztek a
munkaügyi felügyelõk. A munka-egészségügyi elõírások betartását hét cég-
nél vizsgálták, s összesen 11 figyelmeztetést és két, nyolcezer lej összértékû
pénzbírságot róttak ki.

Április 30-ig összesen 514 munkáltató igényelt formanyomtatványt a nap-
számosok nyilvántartására, és 119-en nyújtották be a felügyelõségre a vonat-
kozó kimutatásukat.

| (fried)

Több támogatást
kértek
állattartásra

Az április 30-i határidõ lejártáig 1436
állattenyésztõ kérvényezett támogatást
összesen 309 395 juh és kecse után, tá-
jékoztatott a Mezõgazdasági Kifizetési és
Intervenciós Ügynökség Bihar megyei
központja. A támogatást kérelmezõk szá-
ma nõtt tavalyhoz képest, akkor ugyanis
1307-en kértek támogatást, megközelí-
tõleg 280 ezer állatra.

Örül annak, hogy nõtt a támogatást
kérelmezõ állattartók száma, jelentette ki
Florian Pavel, az ügynökség megyei igaz-
gatója, és azt is pontosította, hogy ezen
kérelmek esetén április 30. volt a végsõ
leadási határidõ. Az igénylõknek legalább
augusztus 3-ig meg kell tartaniuk azokat
az állatokat, amelyekre támogatást kér-
tek, emlékeztetett az igazgató, majd hoz-
zátette: a kérvények nyomán a helyszíni
ellenõrzéseket megkezdték, és augusztus
3-ig folytatják.

| F. N. L.

Több lett a munkáltató
és az alkalmazott
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A törvény 4. bekezdése értelmében a jog-
szabály azokban az esetekben alkalmazható,
amelyekben a visszaszolgáltatási kérelmeket a
törvényes elõírásoknak megfelelõen benyújtot-
ták a károsultak, de még nem történt meg a
visszaszolgáltatás, per folyik itthon, vagy az Eu-
rópai Emberi Jogi Bíróságon felfüggesztették a
pert a Maria Atanasiu és mások Románia elle-
ni perben született 2010. október 12-i határo-
zat alapján. A jogszabály szerint a természetbe-
ni visszaszolgáltatás az elsõdleges, de ha ez
nem lehetséges, illetve ha a tulajdonos elidege-
nítette a restitúcióhoz való jogát, a kárpótlást a
jelen törvény úgynevezett pontokkal teszi lehe-
tõvé.

Kárpótlás a földtörvények alapján

Az új restitúciós jogszabály szerint a törvény
életbelépésétõl számított 30 napon belül a pre-
fektus rendeletének alapján minden közigazga-
tási egységben létre kell hozni a földek felleltá-
rozását végzõ helyi bizottságot. A 8. cikkely
szerint a törvény életbelépésétõl számított 120
napon belül ezeknek a bizottságoknak köteles-
ségük összesíteni a meg nem oldott visszaigény-
lési kérelmeket, hogy megállapíthassák, mek-
kora földterületre van szükség a kárpótlási eljá-
rás lezárásához. Amíg ez az összesítés el nem
készül, a megyei és bukaresti földalap-bizottsá-
gok felfüggesztik a birtoklevelek kibocsátását, a
helyi biztosságok a birtokba helyezést és más
adminisztratív intézkedéseket, kivéve a végleges
és jogerõs bírósági ítéletek végrehajtását. A he-
lyi és megyei földosztó bizottságoknak 2016.
január 1-jéig kell elbírálniuk az összes vissza-
szolgáltatási kérelmet, elvégezni a birtokba he-
lyezést és kibocsátani a birtokleveleket.

A földtörvények alapján összeállított és a
Központi Kárpótlási Bizottság titkárságán ikta-
tott kártérítési igényeket a törvény életbelépé-
sétõl számított 36 hónapon belül kell elbírálni.
A jogosultak választhatják azt is, hogy a tör-
vény hatálybalépésétõl számított 60 napon be-
lül iratcsomóikat a Központi Kárpótlási Bizott-
ságtól visszaküldjék a helyi bizottságokhoz a
természetbeni visszaszolgáltatás érdekében.
Szintén hatvan napon belül kérhetik irataik
visszaküldését a helyi bizottságokhoz azok,
akik nem értékesítették a Központi Kárpótlási
Bizottságtól megkapott kárpótlási értékjegye-
ket.

A 2001/10-es törvény alapján

Az új jogszabály 32. cikkelye 90 napos ha-
táridõt szab meg, ameddig az érintettek kiegé-
szíthetik már benyújtott iratcsomóikat. A ha-
táridõt attól kezdve számítják, amikor az érin-
tettet írásban értesítik arról, milyen dokumen-
tumok szükségesek még ügyének elbírálásá-
hoz. A határidõ az érintett vagy annak felhatal-
mazottja írásbeli kérésére 60 nappal meghosz-
szabbítható egyszer, hogyha az érintett bizo-
nyítja, hogy más intézményektõl kell a szüksé-
ges iratokat beszereznie. A meghosszabbítási
kérelmet a 90 napos határidõ letelte elõtt kell
benyújtani, mellékelve az intézkedéseket igazo-
ló iratokat; az ügyben érintett intézményeknek
kötelességük az iktatás napjától számított 30
napon belül kibocsátani az igényelt papírokat.

Az új jogszabály 33. cikkelyének elsõ bekez-
dése határidõket szab meg a visszaszolgáltatás-
ról dönteni hivatott intézményeknek is az igé-
nyek elbírálására. A terminusokat 2014. január
1-jétõl számítja. 12 hónapot ad, ha legfeljebb
2500 megoldandó kérvényük van; 24 hóna-
pot, ha 2500 és 5000 közötti a megoldandó
kérvények száma; 36 hónapot kapnak azok,
amelyeknek több mint 5000 igénylést kell elbí-
rálniuk. A Központi Kárpótlási Bizottság titkár-
ságán iktatott kérvényeket a 2013/165. számú
törvény életbelépésétõl számított 60 hónapon
belül, vagyis 2018 májusára kell elbírálni.

| Fried Noémi Lujza

Megjelent
a restitúciós törvény

Érvénybe lépett a 2013/165. számú törvény,
mely a kommunista rezsim idején elkobzott
ingatlanok visszaszolgáltatási folyamatának
lezárását célozza. A Hivatalos Közlönyben
május 17-én megjelent jogszabályról a Bihar
Megyei Prefektúra tájékoztatott.
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A szervezõk kitettek magukért ez alkalommal
is, minden korosztály megtalálhatta a számára
megfelelõ mûsort, elõadást, bemutatót. Még az
idõjárás is kevesebbet „gonoszkodott”, mint
máskor, a négy nap alatt mindössze egy rövid,
de kiadós zápor próbálkozott – kevés sikerrel –
elverni a szabadtéri program közönségét.

A május 16-i nyitónap, a hagyománynak
megfelelõen, a Móka-parti színben megtartott
haszon- és díszállat-seregszemlével indult. Az ér-
tõ gazdaszemek a gyerekek örömteli csivitelése
közepette mustrálták a jószágokat. Miközben
gyermekszemek nyíltak tágra a csacsi, a pónik, a

pávák láttán, nagy csinnadrattával vásári komé-
diások hívogatták a jó népet a tavaszi vásárra.

A helyiek által Gödörként ismert épületben
kiállítással egybekötött konferenciát, szakmai
napot tartott a Kárpátia Magyar–Román Keres-
kedelmi és Iparkamara keretében mûködõ Kár-
pát Régió Üzleti Hálózat nagyváradi irodája, a
vidék jövõképét felvázolva, a vállalkozók sikere-
sebb jelenlétének hathatós módozatait keresve.

A fesztivál második napján, pénteken már
sokkal pörgõsebbek voltak az események. Egy-
azon idõben több helyszínen is akadt látnivaló.
A Szociális-egészségügyi Központ fennállásának
tizedik évfordulója alkalmából nemzetközi szak-
mai napot tartottak. A mûvelõdési házban Sillye
Judit elsõkötetes szerzõ Holdpermet címû ver-
seskönyvét mutatták be. A méltatás feladatát
Boros József magyartanár vállalta, a versekbõl
pedig szakavatottak tolmácsolásában szemez-
gethettek a jelenlévõk. Kristófi János festõmû-
vész egészségi okokból nem lehetett jelen tárla-
tának megnyitóján, ezért fia, Kristófi Kristóf in-
tézte, szervezte a kiállítást, hogy a beharango-
zott vizuális élménytõl ne fosztassék meg a mû-
értõ közönség.

Nyerõ volt
a huszonegyedik
Nyíló Akác

Szerencseszám, új évtized kezdete,
sokféleképpen lehet definiálni az idei év
legnagyobb érmelléki programkavalkádját,
a 21. alkalommal megrendezett
érmihályfalvi Nyíló Akác fesztivált. Tény,
hogy a bõség zavarával küszködõ sajtós
kapkodhatta a fejét, hová, melyik
rendezvényre menjen el, hogyan
igyekezzen helyesen válogatni a kínálatban
szereplõ mintegy félszáz esemény közül.

Fõtéri zsibongó
a nyitónapon

Nyakó József polgár-
mester nyitotta meg

a rendezvényt
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Délutánra már nyüzsgött a sokaság a Széche-
nyi téren felállított szabadtéri színpad környékén.
Szellõ rángatta sörsátraknál gépzene bömbölt, a
hangzavarban kurjongató vagy éppenséggel egy-
kedvûen szemlélõdõ árusok kínálták portékáikat.
Legtöbben a lacikonyhák körül sertepertéltek, a
csórékolbász, a flekken, a sült csirkecomb illatá-
nak nehéz volt ellenállni. A gyermekeket legin-
kább a bóvliárusok sátrai csalogatták, no meg a
vattacukor is kuriózum volt sokaknak.

Zsivajt elnyomó induló csendült, a Syluette
menettáncosai nyitották meg a köztéri felvonu-
lást, a Széchenyi téri színpadnál Nyakó József, a
város polgármestere ajándékcsomaggal köszön-
te meg a menettáncosok „hûségét”, hisz eddig
mind a 21 alkalommal kivették részüket a feszti-
váli hangulat fokozásából. Az elöljáró ünnepélyes
fesztiválnyitó beszéde után Kiss Sándor, az
RMDSZ megyei szervezetének elnöke köszön-
tötte az ünnepség résztvevõit, majd Cseke Attila
és Szabó Ödön parlamenti képviselõk léptek a
mikrofon elé. Beszédet mondtak még a külföld-
rõl érkezett testvértelepülések elöljárói: Szögedi
Anna, a felvidéki Tornalja és Nyíri Béla, a ma-
gyarországi Nyírbátor polgármestere.

Nagy izgalommal várt esemény volt a Nyíló
Akác Hangja döntõje, ahol az elsõ helyre a
mihályfalvi származású, de a magyarországi Me-
zõzomboron élõ Fodor Jennifert érdemesítette a
zsûri. Második, illetve harmadik helyre a bihar-

diószegi Sándor Ferencet, valamint a helybéli
Kovács Nikolettet rangsorolták. A diószegi
Czentye Kitti és az érsemjéni Venkli István külön-
díjas lett. Miközben a mûvelõdési házban az
érmihályfalvi, a margittai, a szalacsi, a székelyhí-
di és a nyírbélteki kórusok teremtettek mulatós
hangulatot, a szabadtéri színpadon hazai és ma-
gyarországi könnyûzenei elõadók csápoltatták a
fiatalokat.

Szombaton délelõtt 17 aranylakodalmas párt
köszöntöttek. Turucz Mária megyei tanácsos e
szép gesztus elindítójaként szólt a fél évszázados
hûségben élõkhöz, majd Nyakó József mint a
korszellemmel ellentétes követendõ példáról be-
szélt a hûségrõl.

Az idén is megrendezték az igen népszerû fo-
gatmustrát a Praszler Gyula Stadionban. Pom-
pás látványt nyújtottak nemcsak a felsallangozott
lovak és kidíszített kocsik, de a népviseletbe öltö-
zött csinos kocsikísérõk is. Az élményt fokozták
a fogatok felvonulását felvezetõ menettáncosok,
valamint a jelen lévõ bihardiószegi huszárok.

A lómustra mellett italmustrára is sort kerítet-
tek, a borászok nedûikkel csatároztak, miközben
a debreceni Bakator népzenei együttes vigasság-
ra hangolta a közönséget. A Móka színjátszó
csoport a polgármester megbecsülését is be-
kasszírozta egy óriási virágcsokor képében a telt
házas színházi elõadás megkezdése elõtt.

Vasárnap a strand udvarán a Gasztronómiai
versenyfutás címmel megtartott fõzõversenyen
negyven ételféleséget tálaltak fel a „fakanálbetyá-
rok”; a konyhamûvészet nemzetközi hírû szemé-
lyiségei segítettek eligazodni az ízkavalkádban.

A komolyzene kedvelõinek igazi csemegét
nyújtott Cormos Viktória templomi koncertje,
közremûködött Thurzó Sándor József, Thurzó
Zoltán és a Jubilate Deo kórus. Késõ este a fõté-
ren felállított színpadon Nyakó József megkö-
szönte a szervezõk munkáját, és berekesztette a
négynapos rendezvénysorozatot. Messze hordta
a szél a tûzijáték hangját, villogott az égbolt. Az
erdei zsibongón pörgött a hajnal.

| D. Mészáros Elek

Diószegi huszárok
is megjelentek

A parádés fogatok
a Praszler

stadionban
vonultak fel

A strand volt
a fõzõverseny
helyszíne

Kicsi emberhez
kicsi ló

Helyi és vendég
tánccsoportok

ropták a szabadtéri
színpadon
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– A jelen dolgai elõtt, kérem, foglalja ösz-
sze a kisváros históriáját!

– Biharkeresztes az egyik legrégibb település
a környéken, hiszen 1214-bõl származik az elsõ
írásos dokumentum a helységrõl, amikor még a
Fancsal nevet viselte. Érdekes, hogy a város
többször is nevet változtatott. Osváth Károly le-
írása szerint amikor a falu a váradi prépost tulaj-
donába került, elõször a Mezõkeresztes nevet
kapta, ám mivel kiderült, hogy egy Heves me-
gyei település is ezt a nevet viseli, elõször Mezõ-
biharkeresztesre változtatták, majd egyszerûsí-
tették: 1912 óta Biharkeresztes a neve. Járási
székhely volt mindig, vásártartási joga is volt. A
trianoni határ meghúzásakor Magyarországhoz
került, el kellett szakadnia vonzáskörétõl, Nagy-
váradtól. Van egy földút Keresztes határában,
amely ma is a Váradi út nevet viseli. Egykor a
legtöbb gazda Váradon értékesítette terményeit,
és ezen az úton szállították Bihar megye köz-
pontjába. Az országhatár 1921-es kijelöléséig
hasonló volt a helyzet az oktatás terén is, a
biharkeresztesi diákok a polgári iskolába Nagy-
váradra jártak. Akár gyalog is megtehették és
meg is tették ezt az utat. E vidéknek a jelenlegi
országhatár meghúzásáig Nagyvárad volt a köz-
pontja. A helyzet változásának a negatívumait
ma is érzékelik az itteni települések, hiszen Deb-
recen 60 kilométerre van tõlünk. Nincs olyan

közvetlen kapcsolatunk vele, mint egykor Vá-
raddal volt.

– Milyen volt ez a kapcsolat 1990-ig, és mi-
lyen napjainkban?

– A 90-es évekig inkább csak egy-egy rokonlá-
togatásban nyilvánult meg, nem volt egyszerû do-
log – fõleg romániai részrõl – átkelni a határon.
1990 után az átjárás könnyebbé vált, ma már
elég hozzá felmutatni a személyi igazolványt. Ez
ismét közelebb hozta településünket Nagyvárad-
hoz, a kapcsolat fõleg kulturális téren élénk. Vá-
rosnapok közös ünneplése mellett intézményes
kapcsolatok is kialakultak. Sok keresztesi lakos-
nak bérlete van a Szigligeti Színházba. Az oktatás
terén például módszertani programot cseréltünk .
Kezdetben csak a pedagógusok találkoztak, ké-
sõbb a diákok is különbözõ vetélkedõkön, és szer-
veztek közös nyári táborokat is. A borsi Tamási
Áron Általános Iskola és a Biharkeresztesi Gim-
názium közösen nyújtott be EU-s pályázatot, trak-
torvezetõi képzést szerveztek együtt. Üvegházi
növénytermesztéssel is foglalkoztak, errõl szak-
mai konferenciákat szerveztek. Ugyancsak épülõ-
ben vannak a sportkapcsolatok. Ami nehézke-
sebben alakult, az a gazdasági kapcsolatok kiépí-
tése, de a mezõgazdaságban már vannak ered-
mények. Például az itteni, korszerû gépparkkal
rendelkezõ vállalkozók eszközeit a határon túli
gazdálkodók is igénybe vehetik.

Letelepedõk jönnek
az átutazók helyett

Nem sok olyan bihari ember van, aki
ne fordult volna meg az országhatár
közelében található Biharkeresztesen. Amíg
meg nem épült a várost elkerülõ útszakasz,
itt haladt át a Bors–Ártánd határátkelõ
zajos gépjármûforgalma. De ma már nem
csak tranzit település, a városháza
nyilvántartása szerint az elmúlt években
600 személy telepedett át a határ romániai
oldaláról. BARABÁS FERENCCEL, a 4200
lakosú Biharkeresztes élén második
mandátumát töltõ polgármesterrel
Deák F. József beszélgetett.
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– Mit gondol, ha Románia is csatlakozik a
schengheni övezethez, ezek a kapcsolatok
erõsödni fognak?

– Ha innen elkerül a schengeni határ kele-
tebbre, akkor Nagyvárad biztosan visszakapja a
hajdani centrum jellegét. Máris érzõdik ez a kisu-
gárzás, de akkor még inkább fog. Nem véletlen
az, hogy városunkban nem telepedett le ipar.
Voltak kezdeményezéseink, de ha egy nagyváros
mellett van egy hatalmas ipari park, akkor tõle öt
kilométerre nem érdemes másikat létrehozni. Én
úgy gondolom, a határ eltûnése után a gazdasá-
gi együttmûködés is erõre kap. Valószínûleg a
mezõgazdaság fogja elindítani ezt a folyamatot,
de látok lehetõséget a feldolgozóiparban is.

– Manapság mi biztosítja a biharkereszte-
siek megélhetését?

– A mezõgazdaságon kívül a Volánpacknak
van telephelye, ott csomagolástechnikával fog-
lalkoznak, illetve növényregeneráló szereket for-
galmaznak, mintegy negyvenen dolgoznak ott.
Van egy csökkent munkaképességûeket foglal-
koztató üzem is, továbbá egy betonelemeket
gyártó cég, de ezek mind kisvállalkozások, vi-
szonylag kevés alkalmazottal. A legfontosabb
munkaadó továbbra is a mezõgazdaság.

– Milyen szintû az oktatás?
– Középiskolai szintû, a tovább tanulni akaró

diákok érettségi után általában a Debreceni
Egyetemen folytatják tanulmányaikat. Ott szinte
bármilyen felsõfokú képzést megkaphatnak, az
orvosi, jogi, társadalomtudományi kartól a mû-
szakiig gazdag a kínálat.

– Több mint másfél évtizede évrõl évre
megszervezik a Biharkeresztesi Kiállítást és
Vásárt. Ennek mi a szerepe?

– Kezdettõl azt óhajtottuk, hogy meginduljon
a kapcsolatfelvétel a határ két oldalán fekvõ te-
lepülések vállalkozói között, erre teremtettünk
alkalmat. Én az elmúlt 16 évet úgy értékelem,
hogy e vásároknak voltak eredményeik; ha csak
a Volánpackra gondolok, ez a cég tevékenysége
nagy részét ma már a határ túloldalán végzi.
Van olyan is, hogy nagyváradi vállalkozó átköl-
tözik ide, és a cégét is itt mûködteti tovább.

– Viszonylag új jelenség, hogy sokan köl-
töznek át Romániából a határ menti magyar-
országi településekre. Ugye, ez Önöket is
érinti?

– Nem is kevesen jöttek, számuk ma már
mintegy 600 fõ. Fõleg 2006 után vásároltak itt
ingatlanokat és költöztek át. A legtöbben vissza-
járnak dolgozni korábbi munkahelyükre, de
akadnak szép számmal nyugdíjasok is, akik azért
is költöztek ide, mert kisvárosi környezetre
vágytak, ahol az infrastruktúra biztosítva van. Ez

a folyamat jelentõsen megemelte az ingatlanára-
kat. Az ma már egyértelmû, hogy ezek az em-
berek letelepedni jöttek ide. Innen könnyen el
lehet érni a határ túloldalán lévõ munkahelyre.
Figyelemre méltó, hogy nemcsak magyar, de
sok román nemzetiségû személy is átköltözött
Biharkeresztesre.

– Okozott-e különösebb gondot a városnak
ez a változás?

– Problémák mindig vannak, de kezelhetõk.
Emiatt is szervezünk idõnként olyan megbeszé-
léseket, melyekre tolmácsot hívunk. Az ilyen fó-
rumok fõ célja, hogy az önkormányzat által el-
fogadott közérdekû határozatokat, rendeleteket
mindenki ismerje meg, aki ezen a településen la-
kik. Ilyen például az ebtartási szabályzat vagy a
közterületek rendben tartása. Mi erre különös
gondot fordítunk, ezért fontos tudatosítani,
hogy mettõl meddig köteles a tulajdonos rend-
ben tartani portája környékét, különösen télen.
Az itt élõk hozzászoktak ahhoz, hogy ha leesik
a hó, kötelességük reggel hét órára letakarítani
a járdát. A hasonló témák megbeszélésére alkal-
masak ezek a fórumok.

– A közelmúltban beindult a menetrend-
szerû autóbuszjárat Biharkeresztes és Nagy-
várad között. Milyen szerepet tölt be ez a
szolgáltatás?

– Úgy fogalmaznék, jelenleg még mûködik,
de gondot okoz, hogy nem sikerült kifizetõdõvé
tenni. Megkeresett bennünket a nagyváradi He-
lyi Közlekedési Vállalat képviselõje, hogy adjunk
valamilyen támogatást, különben megszûnik a
járat. De mi olyan kicsik vagyunk Váradhoz ké-
pest, ha õk nem tudják ezt támogatni anyagilag,
akkor nem tudom, miképp tudnánk ezt mi meg-
tenni. Abban állapodtunk meg Csuzi István ve-
zérigazgatóval, hogy szervezünk egy megbeszé-
lést a nagyváradi polgármesterrel és a Hajdú-Bi-
har megyei közgyûlés elnökével, valamilyen
megoldást keresve. Egyébként nagyon jó ez a
járat. A keresztesi ember azt mondja, nem is
kellene ehhez támogatás, most a jegy túl olcsó
a mi árainkhoz képest, 350 forint egy váradi út.
A határ túloldaláról azért is veszik igénybe eze-
ket a járatokat, mert így sokkal olcsóbban jutnak
el a biharkeresztesi vasútállomásra, s nem kell a
drágább nemzetközi vonatjegyet megvenni.

– Polgármester úr, ha jól tudjuk, Önt csalá-
di gyökerei a Sebes-Körös völgyéhez is
kötik…

– Édesapám Magyarkakucson született, apai
ágon a rokonaim most is ott élnek. Apám elvé-
gezte a tanítóképzõt Nagykárolyban, és amikor
1921-ben ide került a határ, õ mint tanító itt
maradt, így lettem én magyar állampolgár.
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Árpád-kori település Pósalaka, már
1291–1294 között említette oklevél, in Pou-
salaka formában. 1308-ban Posalaka, 1808-
ban és 1913-ban már Pósalaka formában ír-
ták. A település a Csanád nemzetség birtoka
volt, s az e nemzetségbõl származó Tamás
comes fiainak 1308. évi osztozkodásakor Ta-
más fiának, Pongrácnak jutott. 1308 után
Károly Róbert király a községet a Pázmánok
õsének, Istvánnak adományozta. 1336-ban a
pápai tizedjegyzékben már mint egyházas köz-
ség szerepelt. A török hódoltság idején Pósa-
laka elnéptelenedett, az itt élõk elmenekültek.
A 1600-as évek végén a lakosok lassan vissza-
tértek, ekkortól kezdett újra fellendülni a köz-
ség. A XIX. század elején a Huszár bárói és a
Haller grófi család birtoka volt.

Az elsõ templom 1675-ben épülhetett, va-
lószínûleg fából. Késõbb lebontották, és a he-
lyére emelték a jelenlegi istenházát – mesélte
a településen az elsõ beszélgetõpartnerem,
Pál László református lelkipásztor. „A paróki-
án ma is van egy dokumentum, mely szerint
váradi kõmûvesek építették fel az istenházát
1797-ben, s 1802-ben lett felszentelve. A
templomot az idõk során többször is javítot-
ták, újították, tetõt cseréltek, majd 1940-ben
renoválták, 2000 elején is fel lett újítva, illetve
tavaly kívülrõl festve” – mondja.

Mindenki lelkésze

A településnek a 2011-es népszámlálási
adatok szerint 376 lakosa van, ebbõl magyar
nemzetiségû 176, szinte a lakosok fele. „Iga-
zából még magyar falunak mondják

Pósalakát, úgy is van elkönyvelve itt a környé-
ken. A községközpontban, Mezõtelegden is
úgy tekintenek ránk, mint egy magyar falura,
ami azt is jelenti, hogy kevésbé foglalkoznak
velünk a községi elöljárók” – utalt a helyzetük-
re a tiszteletes. A 176 magyar lakosból 122
református – a gyermekeket is beleszámol-
va –, felekezet szerint van még 46 baptista és
néhány katolikus, továbbá pünkösdisták, akik
zömében románok, és természetesen vannak
ortodoxok is.

Az elmúlt években több ízben is jártam a te-
lepülésen. Amikor legutóbb jeleztem Pál tisz-
teletesnek, hogy szeretném felkeresni, arra
kért, hogy mielõtt Pósalakára érek, kukkant-
sak be a mezõtelegdi vásárba, ugyanis a
pósalakai asszonyok ott árulják a portékáju-
kat. Rájuk is találtunk. Három fiatal nõ –

Magyar kisvilág 
a Sebes-Körös völgyében
Pósalaka kicsi, még magyarnak tartott
település. Három kilométerre fekszik
Mezõtelegdtõl, és ugyanakkora távolságra
van Mezõtelkitõl, közvetlenül a folyót
duzzasztó gát árnyékában. Bár alig több mint
másfél száz magyar lakja, nem elöregedett,
jövõ nélküli falu ez. Deák F. József riportja.

Pál László,
a református

egyházközség
lelkésze

kislányával, Dóra
Bíborkával 
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Fetea Mónika, Varga Zsóka és Tóth Ilonka –
tejtermékeket kínált; elmondták, hogy rend-
szeresen járnak ide, megvan az állandó vevõ-
körük, így nem jelent gondot a túró-tejfel érté-
kesítése.

Mezõtelegdtõl már csak egy hajításra van
úti célunk, Pósalaka. A református parókián
már várt ránk a fiatal tiszteletes. Mivel szép az
idõ, a parókia udvarán található filagóriában
ültünk le beszélgetni.

Pál László bevezetésként elmondja, hogy a
település közigazgatásilag nem tartozott min-
dig Mezõtelegdhez. Mivel zsellérfalu volt, az itt
élõk mindig szolgáltak valakinek, vagy a
telegdi, vagy az örvéndi grófoknak. Olyan idõ-
szak is volt, amikor Örvéndhez tartozott a fa-
lu. „A gáton túl, Örvénd határában van a pó-
salakai hegy, mely szinte benyúlik Örvénd te-
rületére. Azonban több mint száz éve Mezõ-
telegd a községközpont, ennek a nagy telepü-
lésnek az árnyékában élünk. Minden szál oda
futott be régen is, és ma is. Mi valahogy egy
kicsit háttérbe szorultunk, és innen nagyon
nehéz kitörni. Pedig Pósalaka is le tud tenni
sok mindent az asztalra. Ha figyelembe vesz-
szük például, hány itteni gazda viszi a termé-
nyét a telegdi piacra, elmondhatjuk, hogy a mi
falunkból érkezõ árusok tartják el a telegdie-
ket, akiknek már nincs kertjük, tehenük, de

csordájuk sem” – magyarázza beszélgetõtár-
sam. A pósalakiak fõleg gabonafélét termesz-
tenek, no meg zöldséget, amit a telegdi,
váradi vagy élesdi piacokon értékesítenek, so-
kan ebbõl élnek.

A tiszteletes nagyon jónak tartja, hogy a te-
lepülésen minden korosztálybeliek élnek: „Nem
lehet azt mondani, hogy elöregedett lenne a fa-
lu, hogy ne lenne remény a jövõben. Van egy
jó fiatal mag, amire mindig lehet számítani,
akikre én is nagyon számítok. Itt is divat volt az
egykézés, de remélem, ez változik, és több gye-
reket vállalnak a pósalakai fiatal házasok. Ta-
valy négy gyermeket kereszteltem, az idén még
nem volt keresztelõ a templomban. Há-
zasságkötés három éve volt legutóbb,
akkor három is, de azóta egy sem. 

A pósalakai
református

templom

A turulmadaras
világháborús

emlékmû
a templom

árnyékában
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Jövõre konfirmál egy leányka, de ez
változó, minden második-negyedik év-
ben vannak konfirmálók”.

A fiatal lelkipásztor arról is beszél, hogy iga-
zából nemcsak a reformátusok lelkésze õ, ha-
nem a falué is. „Mi megéljük az ökuméniát eb-
ben a faluban. Mivel én vagyok az egyedüli lel-
kész a településen, aki itt is él, a baptista gyer-
mekek is ide járnak vallásórára, s bármilyen
temetés van a faluban, azonnal felkeres a gyá-
szoló család valamelyik tagja, hogy harangoz-
zunk. Ez az egyetlen templom a faluban, min-
denkit szükség szerint igyekszem kiszolgálni.
Úgy érzem, megtanultam a nyelvükön beszél-
ni, és így könnyebben tudunk kapcsolatot te-
remteni. Az ortodox, a baptista, a pünkösdista
és a roma is bejön a parókiára, és ha valami-
lyen gondjuk van, én próbálok segíteni, füg-
getlenül attól, hogy az illetõ milyen nemzethez
vagy felekezethez tartozik. Nyitott vagyok, és
a legtöbb esetben meghálálják ezt. Nagyon so-
kat segít mindennapi munkámban a felesé-
gem, Pál Tímea, aki zene- és vallástanár, a
nagyváradi Mihai Eminescu Fõgimnáziumban
tanít. Nemcsak a hitvestársam, hanem itt a
gyülekezetben is mindenben a segítségemre
van, zenére – furulya, gitár – tanítja velem
együtt a gyerekeket. Volt úgy, hogy a szom-
széd településekrõl is jártak ide gitárórára” –
meséli a lelkipásztor.

Pál tiszteletes hét éve szolgál a gyülekezet-
ben, 2006-ban került ide, elõbb mint helyettes
lelkész, majd egy év után a hívek megválasz-
tották parókus lelkipásztornak. „Elõttem id.
Kajántó Pál nyugalmazott élesdi lelkipásztor
szolgált itt, õ volt az, aki megmozgatta a gyü-
lekezetet, s én folytattam azt, amit õ elkez-
dett” – jegyezte meg Pál László.

A lelkipásztor Zilahon született, az ottani
Wesselényi Miklós Kollégiumban tanult, majd
a Kolozsvári Protestáns Teológián. Nagysza-
lontán volt segédlelkész két évig, onnan került
Pósalakára, és amint õ fogalmazott: „Nagyon
jól érezzük itt magunkat, igazi otthonra talál-
tunk ebben a kis közösségben.”

Iskola csak Telegden

Az iskolai oktatás két évvel ezelõtt szûnt
meg Pósalakán, addig összevont osztályok-
ban, magyar és román nyelven folyt a tanítás.
A gyerekek most Telegdre járnak iskolába, a
pusztaújlakiakkal együtt, de ott is csak össze-
vont magyar osztályok vannak.

A tiszteletestõl megtudom, hogy a nyolc
osztály elvégzése után a gyerekek kivétel nél-
kül tovább tanulnak; sok diplomás értelmiségi:
mérnök, orvos, tanár került ki innen. Közben
a közeli óvodába is bekukkantunk; rendezett
az udvar, a tanterem. Ioana Maliþa óvónõ el-
mondja, most éppen öt gyerek van jelen, de
többen vannak beiratkozva. Románul beszél-
gettünk, az óvodai foglalkozás is az állam hi-
vatalos nyelvén folyik, talán ez is lehet oka a
foghíjas létszámnak.

Pál László egyéb gondokat is említ: „A
mezõtelegdi polgármesteri hivatalnak nincs
egyetlenegy magyar alkalmazottja sem, az
idõseknek nagyon nehéz megértetniük magu-
kat, ha elmennek a községházára. Nem na-
gyon tudnak románul, de nincs kinek elmon-
dani anyanyelvükön a gondjaikat. Történik
mindez egy olyan községben, ahol a magyar-
ság aránya eléri a 21 százalékot. Van az
RMDSZ-nek három tanácsosa, akik viszont
ezeket a gondokat nem tudják megoldani.
Ilyenkor megtapasztaljuk, hogy Pósalaka ma-
gyar ugyan, de ha kimegyünk a faluból, már
falakba ütközünk” – jellemzi a helyzetet a lel-
kipásztor.

Ioana Maliþa óvónõ
és az óvodások

Pósalakai
asszonyok tej-
terméket árulnak
a mezõtelegdi
piacon
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Régebben, ha valamilyen fejlesztési, beru-
házási lehetõség adódott, a községet alkotó
hat településbõl Pósalaka mindig az utolsó he-
lyen volt. Az utóbbi években ez kezd változni.
„Most már jobban odafigyelnek ránk ponto-
san amiatt, hogy annyi mindent szervezünk,
teszünk a község hírnevéért; most már egy
szinten kezelnek a pusztaújlakiakkal” – véli be-
szélgetõtársam.

Nagy gondja a falunak, hogy „a fejük felett”
építették ki a pusztaújlaki–telegdi víztározót.
„Ez is egyféle falurombolás volt, elvették a pa-
raszttól a földet, amibõl addig élt, arra kény-
szerítve, hogy ha meg akar élni, akkor költöz-
zön be a városba, és ott dolgozzon, a telepü-
lést pedig majd felszámolják” – vélekedik Pál
László.

Több száz hektár földet vettek el az itteniek-
tõl: addig az emberek megmûvelték, utána el-
nyelte a vízgyûjtõ medence. Ezek voltak a leg-
jobb termõföldek, az egyháznak is volt ott tíz
hektár szántója. A pósalaki határ másik ré-
szét – néhány száz hektárt –, mely a vasúton
túl található, azért nem mûvelik meg a helybe-
liek, mivel tudják, hogy a termést a gyakori lo-
pások miatt nem tudják majd begyûjteni, ezért
inkább ott maradnak a földek parlagon.

Egy fiatal elnök

Következõ beszélgetõpartnerem Albert
Zoltán helyi RMDSZ-elnök. Amikor arról
kérdezem, hogy mi az itteni emberek legna-
gyobb gondja, akkor a gazdálkodók nehézsé-
geirõl beszél: hiába pályáznak támogatásért,
hogy egy-egy jó minõségû mezõgazdasági
gépet vásárolhassanak, valahogy mindig má-
sok nyernek. Tavaly a helyhatósági választá-
sok elõtt volt egy találkozó Élesden Tánczos
Barna akkori államtitkárral, aki próbált volna
segíteni a Sebes-Körös menti gazdákon, de a
választás után kialakult helyzetben ezek az el-
képzelések mind meghiúsultak.

A fiatal érdekvédelmi vezetõ arról is tájé-
koztat, hogy sok gondot jelent az itteniek
számára a munkahelyükre való ingázás,
ugyanis alig akad személyszállító alkalmatos-
ság. Ha már eljutottak Telegdre, akkor min-
den rendben van, hiszen onnan buszjáratok
indulnak Váradra, és autóstoppal is lehet
próbálkozni. „Április elsején beindult ugyan
egy buszjárat, de nagyon korán, 5.45 órakor
van nálunk, ez nem minden ingázónak meg-
felelõ idõpont” – mondja Albert Zoltán. Azok
a pósalakiak a szerencsések, akik Élesden a
cipõgyárban vagy Szabolcson egy bútorgyár-
ban dolgoznak, õket a cég a saját jármûvei-
vel szállítja a munkahelyükre.

A pósalakai történések kapcsán arról be-
szél az RMDSZ-elnök, hogy a helyi szervezet
évrõl évre kiveszi a részét az olyan közösségi
rendezvények szervezésébõl, mint a nagy ha-
gyományú szüreti bál vagy a falutalálkozó.
Ezeket együtt szervezik a református egy-
házzal.

A Sebes-Körös menti kistérségben a ma-
gyarlakta települések nagyon jó kapcsolat-
ban állnak egymással. Ritka az olyan
pósalakai család, melynek valamilyen ágon
ne lenne rokona Telkiben, Örvénden,
Pusztaújlakon vagy Mezõtelegden. „Ezért is
ragaszkodtunk ahhoz, hogy egy kistérségi
monográfiát írjunk, mely Pósalaka,
Pusztaújlak és Mezõtelki történetét, jelenét
mutatja be. Annyi szál és gyökér köti egy-
máshoz az itt élõket, hogy ezt csak így, egy
közös könyvben volt érdemes megjelentetni”
– mutatott rá Pál László. „Az emberek na-
gyon jól ismerik egymást, s itt fõleg a magya-
rok közötti kapcsolatokról van szó” – teszi
hozzá Albert Zoltán. Úgy hiszem, Pósalaká-
nak van jövõképe, és mindaddig lesz is, amíg
olyan aktív, tenni akaró, fiatal helyi vezetõi
vannak, mint a riportalanyaink.

Az RMDSZ fiatal
helyi elnöke,
Albert Zoltán

Ünnep
a templomban,

fiatalok mûsora
Pál László

és felesége, Tímea
irányításával
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Negyvenhat nagyszalontai nyugdíjas részvé-
telével 2002-ben jegyezték be hivatalosan a
Magyar Nyugdíjas Szövetséget. A közösség
taglétszáma jelenleg 110 fõ, a Szövetség elnö-
ke 2003 óta Nagy Irma, az alelnök pedig Ma-
tók Ilona és Bereczki Katalin. A Magyar Nyug-
díjas Szövetség nonprofit szervezet, így a
pénzszerzési lehetõségeik igencsak korlátozot-
tak, pályázatokból és adományokból nyerik az
anyagi tõkéjüket.

A Szövetség kulturális tevékenységet foly-
tat, a legfõbb cél „fényt vinni a nyugdíjasok
életébe” – fogalmazott az elnök asszony. A
nyugdíjas közösségben mûködik tánccsoport
és énekkar, ahová a közösség tagjai mindig
örömmel járnak. Immár hagyománnyá vált,
hogy minden évben nõnapi teadélutánon kö-
szöntik a közösség nõ tagjait, anyák napján
már hatodik éve kórusfesztivált tartanak, meg-
ünneplik az idõsek világnapját, a Szalontai Na-
pokon bográcsgulyásfõzõ versenyt rendeznek, részt vesznek a Hajdúhét kolbásztöltõ verse-

nyén, rendszeresen eleget tesznek az RMDSZ
és az önkormányzat felkéréseinek. Idõrõl idõ-
re megünneplik a „Mindenki névnapját”, ka-
rácsony elõtt közösen is megülik a szent ünne-
pet második otthonukban, a nyugdíjas kör-
ben, szilveszteri összejövetelt is szerveznek,
vetélkedõket, teadélutánokat és körsétákat
tartanak. Ezenkívül rendszeresen meghívnak
olyan vendégeket, akik érdekes elõadásokat
tartanak különbözõ témákban, mint például
várostörténet, könyvismertetõ, egészségügy,
irodalom, általános mûveltség, tanulságos me-
sék, zenés ismertetõk, hogy csak néhányat
említsünk.

Nyugdíjas szövetség
a tartalmas
mindennapokért

A hajdúváros egyik legaktívabb közössége
a Romániai Magyar Nyugdíjas Szövetség,
melynek tagjai kellemesen és hasznosan
töltik szabadidejüket, a közösségben
mindenki megtalálhatja a kedvére való
elfoglaltságot.

Nagy Irma elnök

Együtt ünnepelnek
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A nagyszalontai Szövetség több mint 20
nyugdíjas egyesülettel ápol baráti kapcsolatot
határon innen és túl, így az év folyamán ren-
geteg meghívásnak tesznek eleget, és éneke-
ikkel, táncaikkal kedveskednek a vendéglátó-
iknak, s természetesen viszonozzák is a meg-
hívásokat. A kórusfesztiválra rendszeresen
meginvitálják a baráti nyugdíjas egyesületeket.
A Szövetség tagjai évente számos kirándulá-
son vesznek részt, s nemcsak a környezõ tele-
pülésekre látogatnak el, hanem a határon túli
vidékeket is bebarangolják.

| Balázs Anita

Vegyes kórusuk
rendszeresen
fellép

Gábor Ferenc
költõrõl is

megemlékeztek 
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– Hogyan, mikor jött létre ez a szakmai
civil szervezet?

– Rögtön a rendszerváltás után, 1990 tava-
szán alakult újjá a 160 évvel ezelõtt létrejött Er-
délyi Magyar Gazdaegylet jogutódjaként az or-
szágos szervezet, de ezt a nevet nem tudta levé-
detni, így választotta a Romániai Magyar Gaz-
dák Egyesülete nevet. Tizenhárom Kárpátokon
inneni megyében kezdte meg mûködését, így
Biharban is, és még ma is aktív. A mezõgazda-
ságban érdekeltek képviseletét vállalta fel.

– Az itteni alapító tagok közül megemlí-
tene néhányat?

– Biharban is szinte kivétel nélkül agrárszak-
emberek bábáskodtak a létrejötte körül. Azóta
elhunyt illusztris személyiség volt Bonczidai
Márton, Horváth Géza, Nagy Sándor, Bodnár
András. Még ma is aktív Kisgyörgy Dénes,
Csapó I. József, Kundi István, Duna József,
Végh Zoltán, Horváth Károly, Papp László,
Hegyesi Béla.

– Mivel foglalkozik az egyesület?
– A megyei szervezet 1998-tól önálló jogi

személyiségként folytatta a korábbi irányvona-
lat, az alapszabályzatban rögzített három fõ
aktivitási területen, ezek az állandó érdekkép-
viselet, az információk átvétele, tárolása, to-
vábbadása és a szaktanácsadás. Ez egy
nonprofit civil szervezet, fizetett alkalmazottja
nincs, tagsági díjakból, adományokból és
szponzorálásból tartja fenn magát. RMGE-tag
lehet mind természetes, mind jogi személy,
aki/amely a mezõgazdaság valamely ágával
foglalkozik, földtulajdonos vagy az agrárium-
hoz kötõdõ területen mûködik. A tagsági díj
egy évre 20 lej. A taglétszám a megalakulás-

kor 600 volt, most körülbelül százzal több. Az
EU-s forrásokra pályázók számára elõnyös, ha
igazolni tudják, hogy egy megyei szakmai
szervezethez tartoznak. Országos határozat
alapján azonban kiszolgáljuk az úgynevezett
szimpatizánsokat is, akik nem fizetnek állandó
tagdíjat, hanem egy-egy adománnyal járulhat-
nak hozzá a mûködési költségeinkhez. Ezenfe-
lül nem utasítunk el senkit, aki hozzánk fordul,
sem nemzetiségi, sem más alapon. Állandó
székhelyünk Nagyváradon, a Fekete Sas palo-
ta II. emeletén van, ahol minden pénteken
10–12 óra között fogadjuk az érdeklõdõket.

– Milyen problémákkal fordulnak Önök-
höz?

– 2005-ig a legtöbb feladatot a földtörvé-
nyek alkalmazásában való segítségnyújtás ad-
ta. Ugyanígy tanácsokat adtunk a szakminisz-

Több évtizedes tapasztalat
az agrártanácsadásban
Az érdekképviselet, információtovábbítás
és szaktanácsadás hármas céljával
a rendszerváltás után az elsõk között
alakult meg a Romániai Magyar Gazdák
Egyesülete (RMGE). A tizenöt éve önálló
jogi személyiséget elnyert Bihar megyei
civil szervezetet az elnöke, SZENTMIKLÓSI
ZOLTÁN agrármérnök mutatja be.

Szentmiklósi
Zoltán tizenhárom

éve vezeti a megyei
szakmai

egyesületet
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térium rendelkezéseinek gyakorlatba ültetésé-
hez. Legtöbben a föld tulajdonjogának vissza-
állításához kértek segítséget, illetve a gazdál-
kodáshoz. Úgy tíz-tizenkét éve a közgazdasági
és jogi kérdések kerültek túlsúlyba. Ha a mi
agrárszakembereink nem tudják a választ, ak-
kor jogászokhoz, közgazdászokhoz irányítjuk
a hozzánk fordulókat.

– Mivel szolgálják még a tájékoztatást?
– Ennek fontos eszköze az országos RMGE

havilapja, az 1990 óta kiadott, Kolozsváron
szerkesztett Erdélyi Gazda. Az ország uniós
csatlakozása óta a mezõgazdaságra vonatkozó
EU-s határozatokat is közli magyar nyelven.
Ez az egyetlen magyar nyelvû romániai szak-
lap, tagjaink akár írhatnak is bele. Megyei
szervezetünk is igyekezett kiadványokat meg-
jelentetni, ám az anyagiak hiánya miatt csak
két füzetünk látott napvilágot.

– Az egyesület nem próbált pályázni?
– De igen, mind hazai, mind külföldi kap-

csolatban partnerséget vállaltunk. 2008-ban a
debreceni Agrártudományi Egyetemmel egy
EU-s projektben vettünk részt a Bihar megyei
szaktanácsadói hálózat kialakítása céljából. A
Nagyváradi Egyetem környezetvédelmi kará-
val is vannak közös projektjeink dr. Csép Mik-
lós professzor jóvoltából, aki szintén tagunk.
Nagyon jó a kapcsolatunk a szalárdi székhelyû

Bioterra Egyesülettel, ez a biogazdálkodásra
szakosodott megyei szervezet, amelynek elnö-
ke, Nagy Miklós az idéntõl az országos Bio-
terra Egyesület elnöke is. Megyei szinten is be-
társultunk a civil szervezetek közé: a BINCISZ
alapító tagjai vagyunk, és a Civil Kerekasz-
talnál mi képviseljük az agráriumot.

– A közelmúltban tartották éves közgyû-
lésüket, amelyen tisztújítás is volt…

– Most járt le a harmadik négyéves elnöki
megbízatásom és az operatív vezetõség szin-
tén négyéves mandátuma. A beszámolók után
újraválasztottak, így már tizenharmadik éve
vezetem az RMGE-t. Az alelnöki tisztségbe is
újraválasztották Szabó Zoltán agrármérnököt,
a jelenlegi Agrárkamara osztályvezetõjét, a tit-
kár Duna József, a piacrendészet fõfelügyelõ-
je. A tiszteletbeli elnökünk pedig mindig a leg-
idõsebb itthon élõ agrárszakemberünk, õ a
most 84 éves Hegyesi Béla, aki még mindig
aktív.

– Az állami mezõgazdasági intézmények-
kel tudnak-e együttmûködni?

– Sajnos, hiányos ez a hálózat. A gazdatár-
sadalom sokszor tõlünk várja a felmerült gon-
dok megoldását, de mi csak tanácsot tudunk
adni. Ha végre létrejön az agrárkamarai rend-
szer vagy újraszervezik az állami szaktanács-
adást, a mi szakembereink is szívesen részt
vennének benne, ha igényt tartanak a tudá-
sunkra. Mi arra biztatjuk a gazdákat, hogy
ágazatonként szövetkezzenek, de sajnos erõ-
sen él még bennük a félelem a „közöstõl”. Bi-
harban csak a szõlészek-borászok jegyeztették
be 2009-ben a maguk ágazati szervezetét, a
Vincellér Egyesületet. Ezzel szívesen együtt-
mûködnénk, ha õk is igénylik. Sajnos helyi
szinten nem sikerült mezõgazdasági szakmai
egyesületet sem létrehozni, ezért marad meg
az RMGE megyei szervezetnek. Egyetlen vidé-
ki gazdakör sincs bejegyezve.

| Máté Zsófia

Az elnök
és az alelnök,
Szabó Zoltán

a közgyûlésen

Természetes
és jogi személyek
egyaránt tagok
lehetnek
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Az alapító okirat szerint 18 alapító tagja van
a MOST-nak, legfõbb vezetõ, illetve döntésho-
zó szervei pedig a közgyûlés és az öttagú igaz-
gatótanács. Utóbbinak elnöke az iskolaigazga-
tó Nagy Gabriella, az alelnök Rend Erzsébet, a
programigazgató Bondár Piroska, valamint tag
Bordás Mária és Nagy Ákos. Õk mindannyian
szívükön viselték a magyar iskola megalakulá-
sát és sorsát, és létrejötte után a további mûkö-
dését a civil szervezeten keresztül akarták tá-
mogatni. Vannak közöttük pedagógusok, egy-
házi személyiségek, helyi vállalkozók és önkor-
mányzati képviselõk egyaránt. Már a kezdet
kezdetén fõtámogatóként csatlakozott a társa-
sághoz az iskola szülõi bizottsága.

Több kamionnyi adományt kaptak itthonról
és külföldrõl, s ezzel mûködõképessé tudták
tenni az induló tanintézetet. A bútorzaton, ét-
készleten kívül számítógépeket és rengeteg
könyvet – 2500 kötetet – kaptak, ezzel megala-
pozták a tanintézet könyvtárát. A diákok és a
szülõk kampányba kezdtek, hogy minél na-
gyobb összeget gyûjtsenek össze a személyi jö-
vedelemadó felajánlható 2 százalékából. Egy-
egy támogató ebben az esetben nem jelentett
nagy összeget, de sok kicsi sokra ment. Azon-
kívül erkölcsi épülésként is jó volt látni, hogy a
szülõk és diákok összefogtak az ügy érdekében.

Az iskolának szánt adományok begyûjtésén
túl a civil szervezet céljai közt szerepel az isko-
lán kívüli kulturális és tanügyi tevékenységek
szervezése, illetve anyagi támogatása, a

Pártfogoltjuk
a margittai iskola

A margittai Horváth János Elméleti Líceum
civil szervezete, a Margittai Oskoláért
Társaság (MOST) 2011 tavaszán alakult
meg, megelõzve a magyar iskola bejegyzési
dátumát. Nevének megválasztásakor arra
törekedtek, hogy frappáns legyen,
és magának a rövidítésnek is legyen önálló
értelme. Létrejöttének egyik fõ célja az volt,
hogy az iskolának szánt adományokat
hivatalos úton fogadni tudja, elraktározza,
és elõvegye akkor, amikor már van mit
berendezni velük.

Nagy Gabriella,
a MOST elnöke

Érkeztek
az adományok



oktatás

2013. június Biharország 21

margittai magyarság segítése, összefogása,
valamint az iskola népszerûsítése. Programja-
ikhoz a pénzt pályázatok írásával, szponzorok-
kal és a befizetett tagsági díjból teremtik elõ.
Korábban az iskola magyar tagozatának ren-
dezvényeit, vetélkedõit anyagilag érdemben
csak a Horváth János Társaság (HJT) támo-
gatta, ma már a programok egy részének fi-
nanszírozását a MOST vállalja magára. Példa-
képp említhetjük az Örökségem címet viselõ
mesemondóversenyt és a Zúg március címû
’48-as emlékversenyt. Ezenkívül az idén elõ-
ször megrendezték Szabad-e locsolni? cím-
mel a húsvétivers- és mondókaversenyt, a gó-
lyabált, az Itt a farsang, áll a bál címû farsan-
gi mulatságot, a gyermeknapi ünnepséget és
az iskolatalálkozót. Utóbbin a Margittán vég-
zett diákok adtak egymásnak találkozót és ke-
resték az új intézmény támogatásának lehetõ-
ségeit. Természetesen vannak olyan progra-
mok, melyeket mint ötletgazda és hagyo-

mányteremtõ, továbbra is a HJT finanszíroz,
így a magyar iskolának már két civil pártfogó-
ja is van.

A MOST társaság elnökét, Nagy Gabriellát
a terveirõl kérdeztem. Legfontosabbakként a
következõket sorolja: fenntartható pályán tar-
tani és elõsegíteni a színvonalas oktatást a ma-
gyar iskolában; megalapozott pályázatok írá-
sával elõteremteni a programok anyagi fede-
zetét, továbbá egy iskolabusz beszerzését, ami
nagy szolgálatot tenne a tanulmányi kirándu-
lásokkor. Tavaly a legtöbb 2%-os nyomtat-
ványt begyûjtõ két osztályt vitték el kirándulás-
ra, az idén a legjobb versenyeredményt elért
diákokat szeretnék ilyen módon jutalmazni.
Az iskola új szárnyának felépítéséhez téglaje-
gyeket szeretnének kibocsátani.

Elmondható, hogy a MOST, bár még fiatal,
mégis jelentõs eredményeket tud felmutatni
fennállásának két éve alatt.

| Szõke Ferenc

Az Örökségem
mesemondó-
verseny díjazottjai

Az iskolatalálkozóra
meghívták

a nyugdíjas
pedagógusokat is

Az idén elõször
szerveztek

versenyt Szabad-e
locsolni? címmel
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Csontos János huszár fõhadnagy, a Hajdú-
Bihar Megyei Lovas és Huszár Hagyományõr-
zõ Közhasznú Egyesület elnöke a házigazdára
jellemzõ szívélyességgel parolázott, nem csoda
hát, hogy évrõl évre visszavágynak a vendégek
a három esztendõvel ezelõtt általa meghirdetett
huszárokosítóra. A huszár hagyomány ápolásá-
nak megszállottja Létavértes melletti birtokán a
természetközeli lovas életforma bensõséges kis
oázisát alakította ki, ahol jószág és ember egy-
másra talál.

Ezek a találkozók nagyon fontosak a határ
mindkét oldalán létrejött hagyományápoló cso-
portok számára, hisz a lelkesedés mellett elkel a
huszárok lóápolási ismereteinek bõvítése csak-
úgy, mint a történelmi tudásuk gyarapítása, a
korhû viselet apró részletei kulisszatitkainak el-
sajátítása. Ugyanakkor a kapcsolatépítés is fon-
tos szegmense ezeknek a találkozóknak.

A májusban megejtett huszárokosítón a tér-
ség huszárcsapatai mellett jelen voltak a Pusztai
Farkasok hagyományõrzõ íjászai is, valamint

neves szakemberek a határ mindkét oldaláról.
Meleg Vilmos nagyváradi színmûvész hazasze-
retetrõl szóló irodalmi összeállítással csiholta a
hangulatot, majd Miholcsa József marossárpa-
taki hagyományõrzõ huszár alezredes a székely-
földi katonai hagyományõrzés jelenérõl érteke-
zett, dr. Kelemen Atilla parlamenti képviselõ, a
romániai lovassport és lótenyésztés emblemati-
kus személyisége az erdélyi ménesekrõl tartott
elõadást, Rákóczi Lajos érköbölkúti lovasgazda
pedig a lóidomítás módszerébe nyújtott bete-
kintést. Kelemen Melinda, a román fogathajtó
válogatott szövetségi kapitánya szintén hasznos
tanácsokkal látta el a jelenlévõket.

Az Érmellék értékeinek bemutatására Gav-
rucza Tibor nyugalmazott székelyhídi reformá-
tus lelkipásztor vállalkozott, Gellért Gyula
bihardiószegi református lelkipásztor pedig az
1604-es nyúzóvölgyi csatáról értekezett. Záró
elõadásként Somogyi Sándor bagaméri törté-
nelemtanár a Lenkey-huszárok 1848-as haza-
térését idézte fel.

A délutáni programok gyakorlati jellegûek
voltak. Látványos íjászbemutatót tartottak a
Pusztai Farkasok, Adorján Csaba huszár száza-
dos lókiképzési technikákkal ismertette meg a
jelenlévõket. A kiadós testmozgás után jólesett
a még kiadósabb falusi vendéglátás, majd az ér-
melléki borok fûtötte hangulat közepette a hu-
szárnóták, a katonadalok is felcsendültek.

| D. Mészáros Elek

Huszárok okosodtak,
lélek nemesedett
Már messze érzett az akácillat a rétes-
mocsaras tájon, a kisparcellás szõlõsök,
csinos pajták, pincék szegélyezte ösvényen
mélyre süllyedtek a lópaták.
Az Álomzughoz vezetõ csapásokon mezei
virágokból terítettek lepedõt, döngicsélõ
méhek szárnyán villant a tavaszi napsugár,
apró vadak szökkentek csak általuk ismert
rejtekek felé.

Egy kis gyakorlati
oktatás

Kelemen Atilla
elõadást tart, jobb

szélen ül
a házigazda,

Csontos János
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Felsõfokú tanulmányait a kolozsvári teológi-
án végezte el, késõbbi férjével együtt. 2002-
ben összeházasodtak, majd ugyanebben az év-
ben egyszerre diplomáztak. Közben cserediák-

ként Debrecenben, illetve Sárospatakon csi-
szolták tudásukat. Erõs Joó Enikõt püspöki ki-
nevezéssel Poklostelekre helyezték, férjét pe-
dig Margittára segédlelkésznek. A poklosteleki
parókián laktak, férje ingázott. Három év múl-
va megszületett elsõ gyermekük, Kincsõ, majd
újabb két év múlva Kristóf fiuk. Így a tiszteletes
asszony négy évig gyermekgondozási szabad-
ságon volt, s ez idõ alatt a lelkészi szolgálatot
férje látta el. A lelkészi és gyermeknevelési
munka mellett nagy fába vágták a fejszéjüket,
mert elkezdtek egy kertészeti programot,
mellyel az egyházi bevételt remélték növelni.
Holland barátaik is segítettek. Úgy képzelték
el, hogy a falu lakossága is bekapcsolódik a
munkába, hasznot termelnek, és a kö-
zösség anyagi szempontból talpra áll,
közben lelki tartásában is megerõsödik. 

A lelki építkezés
a legfontosabb
Interjú Erõs Joó Enikõvel, Poklostelek református lelkipásztorával

Az Érmelléken, Érkörtvélyesen született
1977-ben egy istenfélõ református család
legkisebb lányaként. Szülõfalujában
végezte el az általános iskolát, majd
Nagyváradon az akkor indult Lorántffy
Zsuzsanna Református Gimnáziumban
folytatta tanulmányait érettségiig. Már
a gimnáziumi évek alatt találkoztak útjaik
élete párjával, Erõs Bélával.

Erõs Joó Enikõ
és Erõs Joó Béla
tiszteletesek
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Sajnos ez nem egészen így történt. A
szükséges munkagépek nem érkeztek
meg, nem volt fûthetõ palántanevelõ-

jük, és a létesítmény nem volt bekerítve. A he-
lyiek közül pedig csak kevesen álltak kellõ
szorgalommal az ügy mellé. Három évig kín-
lódtak, próbálkoztak, végül abbahagyták a
kertészkedést. Tulajdonképpen nem fizettek
rá, de nem is nyertek sokat rajta. A falu köze-
pén álló ház 1,16 hektáros földterülettel – az
egykori kertészet – most eladó, az árából szán-
tóföldet fog vásárolni a gyülekezet.

– Mekkora a poklosteleki református kö-
zösség? Látogatják-e rendszeresen az isten-
tiszteleteket?

– Nagyjából 170-en vagyunk. Ebbõl tavaly
99-en fizettek egyházfenntartói járulékot, 35
személy viszont egyáltalán nem járult hozzá a
fenntartáshoz. Ezenkívül több mint 30 gyere-
ket tartunk számon. Sokan vannak, akik több-
éves lemaradást halmoztak fel. Ameddig a
kertészet mûködött, voltak, akik munkával tá-
mogatták a közösséget, ma már ez a lehetõ-
ség nem áll fenn. Esetenként vannak, akik a
temetõ takarításával vagy kerítések javításával
váltják meg az egyházfenntartói díjat. Az egy-
házi ünnepeken és rendezvényeken akár 70-
en is megjelennek az istentiszteleteken, kará-
csonykor és konfirmáció alkalmával ennél is
többen. Az átlag azonban nagyjából 20-25 fõ,
akiknek zöme rendszeresen részt vesz a gyüle-
kezeti alkalmakon. Néha új arcokat is látunk,
õket igyekszünk ott tartani a közösségben. Té-
len kevesebben jönnek istentiszteletre, pedig a
gyülekezeti házban fûtött helyiséggel várjuk a
híveket. Nyáron többen járnak, akár harmin-
can-negyvenen is. Sajnos a templomot jelen-
leg nem használhatjuk, de mindannyian re-
méljük, hogy pár éven belül sikerül rendbe
tenni, felújítani.

– Tudomásom szerint Önök sok olyan
programot szerveznek, melyek becsalogat-
ják a híveket az istenházába. Beszéljen, ké-
rem, ezekrõl!

– A szokásos gyülekezeti alkalmak mellett
szükségesnek láttuk, hogy más, közösségépítõ
programokat is szervezzünk. Néhány évvel ez-
elõtt, 2007 és 2010 között találkozót szervez-
tünk a Poklostelekrõl elszármazottaknak. Azo-
kat hívtuk meg, akik az anyakönyv szerint itt
konfirmáltak. Felkutattuk jelenlegi lakhelyü-
ket, és meghívókat küldtünk nekik. Volt úgy,
hogy 80 meghívottból 50-en eljöttek, amit én
jó aránynak tartok. Számon tartottuk továbbá
a házassági évfordulókat, és emléklapokkal
emlékeztünk meg az eseményrõl. Istentisztelet
után jó volt összejönni, elbeszélgetni egy ki-
csit. Nagyra értékelték az ötletet, különösen
azok, akiknek már más okuk nem volt, hogy
visszajöjjenek a faluba. Találkozókat szervez-
tünk továbbá négy éven keresztül a nõi
világimanap alkalmából, amely a március 8.
utáni hétvégén van. Ez is jó alkalom volt az
együttlétre. Elõször a helyieket vontuk be,
majd a következõ évben a micskeieket, har-
madjára Szentjobbal közösen szerveztük, és
Szentmiklós is bekapcsolódott. Negyedik alka-
lommal újra Poklosteleken rendeztük meg öt

A református
templom

Belülrõl így néz
ki az istenháza 
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gyülekezet részvételével, akkor már Papfalva
is képviseltette magát. A lelkészek is elkísérték
a híveket, de a liturgiában ezúttal utóbbiaké
volt a fõszerep. Természetesen nemcsak nõk
voltak, hanem férfiak és gyerekek is részt vet-
tek a világimanapon. Egyházkerületi szinten
mûködik a hajdúnánási szórványprogram. Eb-
ben öt gyülekezet vesz részt: Diószeg, Janka-
falva, Les, Poklostelek és Papfalva. Havonta
egyszer szombati napon három órán keresztül
hajdúnánási pedagógusok foglalkoznak a
gyermekekkel. Szeptembertõl – kérésünkre –
elkezdték a magyarság történetét tanítani.
Ezenkívül kézmûves foglalkozásokat is tarta-
nak. Papfalváról és az almaszegi (Voivozi)
szórványból is érkeznek gyerekek. Minden év-
ben az új kenyér ünnepének hetében tartjuk a
vakációs bibliahetet. Ilyenkor nemzetiségtõl és
felekezettõl függetlenül várjuk a gyerekeket.
Hála Istennek, így általuk is meg tudjuk szólí-
tani a szülõket. Minden évben megtartjuk az
anyák és az apák napját. Utóbbit június köze-
pén, és apás versekkel köszöntjük az édesapá-
kat, miközben felmutatunk a Mennyei Atyára.
Emellett a gyermeknapot is megtartjuk.

– A felsorolt programokon kívül mit sike-
rült megvalósítaniuk az eltelt évtizedben?

– Az egyházi birtokok döntõ többségét visz-
szaszereztük, igaz, még manapság is vannak
harcok ez ügyben. Az új földbérlõtõl végre re-
ális összeget kapunk, ami viszonylagos anyagi
biztonságot ad gyülekezetünknek. Visszaigé-
nyeltük a felekezeti iskolát, és részlegesen fel-
újítottuk. Bizony nem volt könnyû egyidejûleg
javítani a templomot, a parókiát, a gyülekeze-
ti házat és dolgozni a kertészetben. Amikor
ideköltöztünk, a parókia épp hogy csak állt,
pár év múlva leszakadt a mennyezet. Az alap-
zat is nagyon gyenge volt. Felújítottuk kívülrõl

az épületet, és nyílászárókat, elektromos háló-
zatot cseréltünk. Mikor már azt hittük, hogy
végre lakhatóvá tettük a parókiát, a falak újra
repedezni kezdtek, így tehát a több száz éves
épületeink javítását tovább kell folytatnunk. Az
eddigi munkálatokhoz anyagi segítséget kap-
tunk a megyei és a helyi tanácstól, amit per-
sze saját forrásból mindig kiegészítettünk. Az
elmúlt fél évben 1848-as emlékmûvet és több
emléktáblát avattunk: Szarukán János 1848-
as mártír fõhadnagy, Lippai József református
lelkipásztor és tanító, Mayr Mária tanítónõ,
valamint a világháborúkban elesettek emléké-
re. Istennek adunk hálát mindezekért.

– Mit terveznek a jövõben?
– A lelki templomot szeretnénk mindenek-

elõtt építeni. A fizikai építkezésnek a lelki ház
épülését kell szolgálnia. Nagy tervünk a temp-
lomunk felújítása is, ami hatalmas munka. Há-
la Istennek, tavaly sikerült elkészíteni a doku-
mentációját. Ez ügyben az egyházkerülettel
együtt folyamatosan pályázunk mindenhol,
ahol csak lehet. Fõtiszteletû Csûry István püs-
pök úr a támogatásáról biztosított. A gyüleke-
zetben már elkezdtük az adománygyûjtést.
Természetesen a kirovással a teljes összegnek
csak a töredékét tudjuk összeszedni, de most
minden kicsi számít, és fontos, hogy a hívek a
magukénak érezzék a templomot. Segítséget
fogunk kérni továbbá a külföldre került
poklostelekiektõl, valamint a többi gyülekezet-
tõl. Szabó Ödön és Cseke Attila képviselõ
urak is megígérték, hogy segíteni fognak, ami-
ben tudnak. Magyarországi forrásokat is meg-
próbálunk bevonni, és reméljük, hogy mint
eddig, ezután is segíteni fog a megyei és a he-
lyi önkormányzat – utóbbiról Tripó István pol-
gármester úr biztosított minket. A felújítás
több évig fog tartani, de bízunk benne, hogy
sikerülni fog, hiszen „Isten a mi oltalmunk és
erõsségünk, mindig biztos segítség a nyomo-
rúságban” (Zsolt 46,2).

| Szõke Ferenc

Leverték
a salétromos

vakolatot

A felújított parókia
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Egy olyan elit értelmiségi, nagypolgári család-
ból származott, a Ritoók famíliából, amelynek
tagjai, a „Zsigmondok” meghatározó egyénisé-
gei voltak Nagyvárad, majd a XIX–XX. századi
Magyarország tudományosságának a legkülön-
bözõbb területeken. Édesapja, „I. Zsigmond” jo-
gász, publicista, a kiegyezés után rohamosan fej-
lõdõ Várad egyházi és közéletének sokoldalú,
Ady Endre által is nagyra becsült alakja, Emma
öccse, „II. Zsigmond” orvosprofesszor, a buda-
pesti kórházak központi igazgatója volt, a fia
gépipari kutatómérnökként jeleskedett, ma is élõ
unokája, „IV. Zsigmond” akadémikus pedig nyel-
vészként és ókorkutatóként szerzett magának
hírt s nevet. Ennek a nagy múltú és nagy jelenû,
liberalizmusra is hajlamos, konzervatív reformá-
tus családnak a második nemzedékéhez tartozott
Ritoók Emma.

Késleltetve érkezõ

Egy 1911-ben írt önéletrajzában így fogalma-
zott nem kis keserûséggel: „A keresztlevél szerint
1868. július 15-én születtem és úgy az idõpon-
tot, mint születésem helyét rosszul választottam.”
Születése e kettõs „hibáját” nem részletezi, nem
magyarázza meg, de alighanem mélyen megélte.

Ami az idõpontot illeti, 1868-ban születni
ugyanis azzal járt számára, hogy életének legfo-
gékonyabb, legintenzívebb szakasza, az elsõ há-
rom évtized lényegében kihasználatlanul maradt.
Gimnáziumi tanulmányokat csak magántanuló-
ként folytathatott, egyetemi képzésben pedig
csak 1895-tõl lehetett (volna) része. Ugyanis Ma-
gyarországon csak egy akkor született rendelet

tette lehetõvé a nõk egyetemi oktatását. Úrilány-
ként a tradicionális nevelés csupán az úriasszony
létre készítette föl; tehetségének legerõsebb olda-
la, intellektuális képességei kimûveletlenül ma-
radtak. Zongorázott, festett, bálba járt – s a vá-
gyak netovábbjaként festõ szeretett volna lenni.

Ami a születése helyét illeti, mai szemmel úgy
vélhetnõk, értelmiségi családja s a századvégi Vá-
rad eszményi „hely”, eszményi tér lehetett (vol-
na) egy kellõ szellemi képességekkel, csillapítha-
tatlan tudásvággyal rendelkezõ fiatal számára.
Ám Emma „csak” lány volt, és még az õ szabad-
elvûségre hajlamos famíliája sem biztosította so-
káig számára a továbbtanulás, a karrierépítés le-
hetõségeit.

Történt mindez, miközben apja, gálszécsi
Ritoók Zsigmond (1837–1905) jó nevû nagyvá-
radi ügyvédként, teljes társadalmi elismerés övez-
te tekintélyes emberként élte le életét. Számos
társadalmi tisztség betöltõje volt, Szilágyi Dezsõ
minisztersége idején az államtitkári szék legfõbb
várományosa. 1891-ben mint nagy tekintélyû
jogászt a nagyváradi ítélõtábla tanácselnökévé,
1892-ben elnökévé nevezték ki. Kiváló képessé-
gû, mûvelt ember volt, Ady Endre is annak tar-
totta. Ritoók Emma maga írja róla, hogy az õ
„befolyása útján” fedezte föl, „hogy filozófia és
szociológia van a világon”, tehát aligha a család
intellektuális légkörével lehetett elégedetlen. De
annak alapvetõ kálvinista-puritán légköre valami-
képpen mégis behatárolhatta lehetõségeit a ki-
egyezés utáni Magyarországon.

Jellemzõ, hogy az a társadalmi tér, amely szû-
kebb környezetében számára nyitva állott, nem
elégítette ki. Alapélménye az elvágyódás lett.
Másra, többre vágyott, mint leánytársai, nem
elégítette volna ki egy „jó parti”, az úriasszonyok
szürke, egyhangú élete – nem csak azért, mert
elõnytelen külleme éppúgy, mint a férfinép szá-
mára zavaró intelligenciája eleve „pártában ma-
radásra predesztinálta”…

Bátor, érdekes kezdet

Apja liberalizmussal elegy konzervativizmusa
végül mégiscsak kedvezõen hatott rá. „Az auto-
didakták rendszertelenségével és mohóságával”

Várad méltatlanul
elfeledett lánya (1.)

A felsorolás korántsem teljes: RITOÓK
EMMA regényíró, mûfordító, esztéta,
pszichológus, tanulmányszerzõ. A „boldog
békeidõk”, majd a két világháború közötti
idõszak kulturális nagyasszonya
megérdemelné, hogy az utókor több
figyelmet szenteljen érdemeinek.
Szilágyi Aladár összeállítása.
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tanulni kezdett, majd 1891-ben a Nagyvárad
szerkesztõje, Iványi Ödön biztatására írásba és
fordításba fogott, s hamarosan már kötetekkel is
jelentkezett. 1894-ben Kielland Méreg címû kö-
tetét fordította le s jelentette meg a Kisfaludy Tár-
saság kiadásában, 1896-ban Mai idegek címmel
novelláit publikálta, 1897-ben egy értekezéssel
(A természettudományi irány a szépirodalom-
ban) a Szigligeti Társaság 200 koronás pályadí-
ját nyerte el, 1899-ben pedig egy újabb Kielland-
kötet (Elbeszélések) fordítójaként lépett a nyilvá-
nosság elé.

A fordulatot életében a már említett 1895-ös
miniszteri rendelet hozta meg. Ezzel ugyanis le-
hetõvé vált, hogy értelmiségi pályára lépjen. Így,
túl a harmincon (!), gyorsított ütemben leérettsé-
gizett. Az 1898/99. tanévben még csak a 6.
gimnáziumot végezte el a váradi Premontrei
Gimnázium magántanulójaként, a következõ év-
ben azonban már az érettségiig is eljutott, jeles
eredménnyel.

1900 õszén, 32 évesen végül kikerült a szülõi
ház zárt világából, s akár a férfiak, õ is a buda-
pesti egyetem rendes hallgatója lett; önálló, mo-
dern nõ, aki tudatos életet él. Bölcsészetet tanult
egy olyan idõszakban, amikor az egyetemen a
nyugatos magyar irodalom java része rekrutáló-
dott. Itt bontogatta szárnyait az idõben Babits
Mihály, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezsõ, Balázs
Béla, Oláh Gábor, Tóth Árpád.

Juhász Gyula visszaemlékezése szerint: „Egész
embernek látszott mindig, akár a klasszikus filo-
lógus órákon figyelte a kopasz és rengeteg tudá-
sú Hegedûs István antikságot imádó, lelkes fejte-
getéseit, akár a modern lélektan kísérleteibe me-
rült el okos, barna tekintete. Mindig tanult, min-
dig érdeklõdött, és míg egy fejjel kivált lemondá-
sos bölcsességével és érett tudásával a többiek
közül, addig õ maga volt a hallgatag szerénység
és merõ jóság.”

Egyetemi évei alatt megízlelte, átélte a mo-
dern, szülõi felügyelet s közvetlen függés nélkül
élõ, önálló értelmiségi nõ életét. A nõi emanci-
páció akarásának az évei voltak ezek Magyaror-
szágon, s ez, bár a függetlenedés ekkor még
nem lehetett teljes körû és mindenben követke-

zetesen megnyilvánuló, óriási jelentõségû volt.
Azokat a konfliktusokat, amelyekben ez a folya-
mat végbement, Ritoók Emma regényben is
megörökítette. Az Egyenes úton egyedül
(1903) címû munkája – ahogy Ady írta róla –
még sok naivságot tartalmazott, a társadalmi
problémák iránti érzék nemigen fedezhetõ föl
benne, s mint mûalkotás is kétséges értékû. De
Juhász Gyulának is igaza volt, amikor azt írta ró-
la, hogy ez „a regény egy bátor, érdekes kezdet
volt annak idején. Az új, a szabad nõ apológiája
és egyben tragédiája is”. A regény az „igazi” Ady
föllépte s a Nyugat indulása elõtt évekkel elisme-
rést kapott: elnyerte az Új Idõk 2000 koronás
pályadíját. Ritoók Emma elismert, profi íróvá
lett, akit már számon tartottak.

Kelet lánya Nyugaton

1904 õszén Lipcsébe ment tanulni, majd
1905 márciusában Párizsban is töltött egy fél-
évet. A magyar diákok, köztük Ritoók Emma,
környezetükkel is érintkezésbe kerültek, s ez szá-
mára óhatatlanul a családi konvenciókkal szem-
besítõ új élményeket jelentett. Az elõkelõ panzi-
óban, ahol lakott, meglehetõsen internacionális
társaság jött össze. S bár lakói jórészt vagy egye-
temisták voltak, vagy kereskedelmi és banki al-
kalmazottak, sokféle civilizációs szokást, viselke-
désformát, értékrendet, elõítéletet stb. hoztak
magukkal.

Párizs társadalma, az odalátogató idegen által
is érzékelhetõ emberi atmoszférája még inkább
kihívás volt számára. A város, minden szépsége,
világvárosias légköre ellenére, némileg sokkolta
is. Maga a város tetszett neki, múzeumait, temp-
lomait, épületeit megcsodálta, jellegzetes negye-
deinek hangulata megkapta, de az a „szabados-
ság”, amely például a Quartier Latinben a nyílt
utcán is megnyilvánult, taszította, kedélyét föl-
borzolta. Konvenciói azonban egészében mégis
oldódtak, nyitottabb, toleránsabb lett.

Mûveltsége és tájékozottsága is jelentõsen
nõtt. Lipcsében is, Párizsban is sokat tanult, hall-
gatóként intenzív egyetemi életet élt, görög filo-
zófiatörténetet, archeológiát, mûvészettörténe-
tet, modern filozófiát is hallgatott, a fõ érdeklõ-
dési iránya azonban a pszichológia lett. Külföldi
tanulmányainak nem elhanyagolható hozadéka,
hogy jelentõs mûvészeti élményekre is szert tehe-
tett. Lipcsében, Drezdában, Berlinben, majd Pá-
rizsban is rendszeres múzeumlátogató volt, is-
merkedett az ott fölhalmozott mûkincsekkel. Fõ-
leg Rodin gyakorolt rá nagy hatást.

(Folytatjuk)

Ritoók Emma.
Nem vágyott
az úriasszonyok
szürke életére

Ady Endre.
Nagyra értékelte
a Ritoók családot
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– Ön Balmazújvárosról került Biharor-
szágba, de mit kell tudni a gyökereirõl?

– Törökszentmiklóson jártam mezõgazdasá-
gi szakközépiskolába, de már akkor jobban ér-
dekelt az élet humán oldala. Irodalmi színpa-
dos voltam, gitároztam, éltem a fiatalok gond-
talan, de nem eseménytelen életét. Édes-
anyám, mint becsületes dolgozója a téesznek,
szerette volna, ha az iskola elvégzése után a
szarvasmarhatelepen mint borjúgondozó ka-
matoztatom a megszerzett tudásomat, és akár
a telepvezetõségig is eljuthattam volna, de
1977 nyara gyökeresen megváltoztatta az éle-
tem, miután belecsöppentem Tóth Erzsébet
fotómûvész baráti körébe. Azt mondták, nem
a jószágok közt a helyem, próbáljak meg elhe-

lyezkedni Kecskés Jóska, az akkori mûvelõdé-
si ház igazgatója mellett. Rá fel lehetett nézni,
és a gyakorlatban megtanulhattam a népmû-
velõ szakma minden csínját-bínját.

– Mi volt a feladata?
– A fõnököm azzal kezdte, hogy a kezembe

nyomott egy hatalmas kulcscsomót, és azt
mondta, nem akar látni egy hétig, de aztán tud-
jam, hogy mit hol találok. Minden hónapban
szerveztem egy koncertet. Korál, Piramis és ha-
sonló nagy nevû elõadók fordultak meg nálunk,
de nekünk is megvolt a saját zenekarunk.

– Ha ilyen jól érezte magát, mi vitte rá,
hogy elhagyja mégis a szülõföldet?

– Hát a szerelem… Így kerültem Bárándra.
Egy elhagyott, tönkrement intézményt vettem
át 1983-ban. Szinte mindent a nulláról kezd-
tünk. Megalakítottuk a Bárándi Ifjúsági Klu-
bot, és a fiatalokkal karöltve újítottuk fel a kul-
túrházat. Falat bontottunk, csövet fektettünk,
és kifestettünk mindent. Kilenc szép esztendõt
töltöttem itt. 1988-ban elvégeztem a középfo-
kú népmûvelõit. Mai fejjel már bánom, hogy
nem tanultam tovább. Nem volt hozzá elég
ambícióm. 1977-tõl diszkóztam, és azzal töb-
bet kerestem, mint a havi fizetésem. A diszkó-
ban ismertem meg a mostani páromat is.
Mondtam is neki az elsõ táncnál, hogy õ lesz
a feleségem, de csak nevette. Fél év múlva
már õ is Bárándon lakott. Három szép fiunk
van azóta.

Az ízek és a pihenés
háza Bárándon

KOROKNAI BÉLA a sárréti falusi turizmus
meghatározó alakja, a Hajdú-Bihar Megyei
Falusi Turizmus Szövetség elnöke
és a Falusi Turizmus Országos
Szövetségének (FATOSZ) egyik alelnöke,
akivel évek óta állandó diskurzust folytatok,
hol Nagyrábén a Sárrét Íze Fesztiválon, hol
kiállításmegnyitókon, szakmai elõadások
elõtt vagy ott, ahol leginkább otthon érzi
magát, Bárándon, a Koroknai-portán.

A Koroknai-porta
a pihenés
és a hagyományos
ízek háza
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– És hogy került kapcsolatba a falusi tu-
rizmussal? Tudatos volt ez a telekválasztás
a temetõvel szemben?

– Mikor a telket választottam, mondta a ta-
nácselnök, hogy ne költözzek az isten háta
mögé. De amikor megláttam ezt a gyönyörû
japánakácot és a téglával kirakott kutat, ahol
valaha a csordát itatták, tudtam, ez lesz az én
igazi portám. Rajta is ragadt ez a név:
Koroknai-porta. Nyéki Imre bácsi tanácsai, öt-
letei után én is és még páran elkezdünk a fa-
lusi turizmussal foglalkozni. Feladtam a diszkó-
zást, hamarosan a kultúrház igazgatását is. De
a vendégfogadás is valahol népmûvelés, így
nem volt hiányérzetem. Az elsõ években sok
energiát fektettünk az átutazó turizmusba, az-
tán be kellett látnom, hogy az egyéjszakás át-
utazóból nem lesz üdülõvendég. A szemlélet-
váltásnak meglett az eredménye, mert 1996-
tól már több volt az itt nyaraló család, baráti
társaság, mint a tranzit.

– A porta nagy füves udvarával ideális pi-
henõhely a családoknak és a baráti társasá-
goknak. A gyerekek szívesen simogatják,
etetik az állatokat, részt vesznek a fejésben
és a takarmányozásban. Minden igényt ki-
elégítõ apartmanjaik akár mozgássérült
vendégek fogadására is alkalmasak. De mi-
vel lehet itt eltölteni a szabadidõt egy héten
keresztül?

– Környékünkön több kisebb termálfürdõ
van, amelyek csendesebbek (Püspökladány,
Földes, Kaba, Nádudvar, Berettyóújfalu), mint a
sokak által ismert Hajdúszoboszló. Néhány per-
ces autózással elérhetõk. Szívesen ajánljuk szû-
kebb hazánk, a Sárrét minden zegét-zugát is.
Felkereshetjük Madarné Szõke Erzsébet csuhé-,
gyékény- és szalmafonó népi iparmûvészt Sár-
rétudvariban, Bálint Kálmánné hímzõt Kabán,
Réti Szabó Sándor fafaragót falunkban, a neves
fazekasokat vagy a Fehér Gólya Kézmûves Ud-
vart Nádudvaron. Számos visszatérõ vendé-
günk szerint a „Sárrét íze és a Sárrét kincsei”
visszavárják az ide látogatókat. De akad prog-
ram a faluban is. Nemezkészítés, a bábmúzeum
látogatása, a citeraegyüttesünk próbája vagy a
pékség látogatása a híres bárándi kenyér miatt
lehet érdekes. A Múltunk Háza a régi idõket
tisztelõ és hagyományszeretõ bárándi, Báránd-
ról elszármazott lakosok, a bárándi önkor-
mányzat és a Sárréti Falusi Turizmus Egyesület
közös kezdeményezése. A pályázati forrásból
gyönyörûen felújított épület korábban katolikus
plébánia volt, jelenleg turisztikai központnak,
írógép-múzeumnak, folyamatosan fejlõdõ, a
régmúlt emlékeit idézõ helytörténeti kiállításnak
ad helyet, és ez nyújt infrastrukturális hátteret a
tavaly elkezdett kenyérfesztiválnak is.

– A gasztronómia iránt érdeklõdõknek
készítenek kecskesajtot, kemencében és
szabad tûzön sült-fõtt különbözõ ételeket.
Ennyire fontosnak tartja a gasztronómiát?

– A Koroknai-porta elõszeretettel kényezte-
ti vendégeit „a hasuknál fogva”. Az évek so-
rán rengeteg ételkülönlegességet készítettünk
vendégeink számára, akár kemencében, akár
szabad tûzön. Mi nemcsak szállást adunk, ha-
nem a finom falusi ételek és a pihenés háza is
vagyunk, de ez nem csak ránk igaz. Megyei
szervezetünk nemcsak érdekvédelmi szerve-
zet, hanem egy nagy baráti társaság is. Közel
száz tagunkkal 44 településen vagyunk jelen
Hajdú-Bihar megyében. Azt, hogy a gasztro-
nómia százakat mozgat, bizonyítja a Sárrét Íze
Fesztivál, amelyet Nagyrábé önkormányzatá-
val közösen szervezünk 2007 óta. Lassan
megvalósul, amit kezdettõl fogva akartunk, a
régió legnagyobb piknikét hívtuk életre,
amelyre több mint harminc településrõl sereg-
lenek ide a Sárrét ízeit elkészítõk és a fellépõ
mûvészeti csoportok.

| Kocsis Csaba

Koroknai Béla
(középen)
a Sárrét Íze
Fesztiválon

A vendégházban,
a faluban
és a környezõ
településeken is
talál szórakoztató
elfoglaltságot
az oda látogató
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„Szent jelkép ez a név: Rimanóczy. A mun-
ka és az emberszeretet jelképe” – írta egykor
Nagy Márton. Apa és fia, idõsebb és ifjabb Ri-
manóczy Kálmán közel fél évszázadon át for-
málták Nagyvárad városképét, gazdagították
épületállományát.

A XIX. század 60-as
éveiben Nagyváradot apró
földszintes házak jellemez-
ték, girbegurba, sáros ut-
cácskákkal, rendezetlen
parkokkal, rozoga fahidak-
kal, amikor még híre-ham-
va sem volt a szebb, tetsze-
tõsebb emeletes lakóépüle-
teknek, középületeknek, és
a Bémer térrõl is csak ál-
modoztak. A víz- és csator-
nahálózat, a közvilágítás, a
villanyvilágítás még csak az
elképzelések szintjén léte-
zett, a gázvilágításra is vár-
ni kellett még néhány évet.

Ilyen körülmények kö-
zött érkezett 1867-ben a
városba fiatalemberként id.
Rimanóczy Kálmán, aki
meglátta a városfejlesztés
lehetõségét. Nagy szerepet
vállalt abban a látványos
urbanizációs fejlõdésben,
amelynek során 1869–-
1910 között a lakóházak
száma csaknem megkét-
szerezõdött, minõségi vál-
tozást is hozva. A központ-

ban elkezdõdött az a látványos folyamat,
melynek során az ódon földszintes épületeket
bérházakkal, palotákkal és közintézményekkel
váltották fel.

Joggal írta a tehetséges építész halálakor az
egyik helyi napilap: „Nagyvárad városa kö-
szönhet neki a legtöbbet, Nagyvárad, ahol éle-
te nagy részét töltötte, ahol becses és eredmé-
nyes munkásságát végezte. Egyike volt a város
vezetõi közül azoknak, akik nem zajjal, lármá-
val, hanem tettekkel igyekeztek polgártársaik
jólétét elõmozdítani, a várost modern irány-
ban fejleszteni, szépíteni. Az igazi polgárt jel-
lemzõ lokálpatriotizmusa életében is számta-
lan esetben megnyilvánult, szerette ezt a fejlõ-
dõ, haladó várost, és szeretetének alkotások-
kal és bõkezû adakozásokkal adott kifejezést

A Rimanóczyak
Nagyváradon

Idõsb és ifjabb Rimanóczy Kálmán életét
és munkásságát mutatja be
PÉTER I. ZOLTÁN a napokban a Várad
kiadásában megjelent, A két Rimanóczy.
A nagyváradi városkép alakítói címû
könyvében. Az alábbiakban ízelítõt
kínálunk az ismert nagyváradi
helytörténész mûvébõl.



amidõn csak tehette, halála alkalmával pedig
olyan vagyonhoz juttatta Nagyváradot, amely-
lyel egyszerre meg lehetett oldani ennek a vá-
rosnak már régen égetõ sürgõsségû, de anya-
gi eszközök hiányában egyre halasztást szen-
vedõ kérdését, a szegényügyet.”

A modern városalakító munkát, amelyet id.
Rimanóczy kezdett el, fia, ifj. Rimanóczy Kál-
mán folytatta, és ha élete folyása nem szakadt
volna meg 42 éves korában, ki is teljesítette
volna. Tanulmányainak, külföldi tapasztalatai-
nak és mûszaki zsenialitásának egész kincses-
tárát alkalmazta, hogy Nagyvárad valóban
szép, a vidéki települések sorában élen járó
város legyen, s eközben megalkotta legna-
gyobb, legjelentõsebb mûvét, a városházát.
Szomorúan állapították meg kortársai, hogy e
monumentális munka lázában mindenre és
mindenkire gondolt ifj. Rimanóczy Kálmán,
csak önmagára nem. Csak arra nem, hogy el-
pazarolja életerejét, és férfikora delén itt hagy-
ja majd szeretett szülõvárosát. Ugyanezt írta a
rá jellemzõ váteszi adottsággal már 1903 nya-
rán Ady Endre is, aki a városháza építésének
befejezése elõtt megállapította: „A mûvészem-
ber beteges ambíciójával
feküdt neki régi kedves ide-
ájának. Száraz, józan, hoz-
záértõ emberek mondják,
hogy erre az ambíciójára rá
kell fizetnie azon kívül,
hogy lelkének, erejének
legjavát rakta a kövekbe.
Miután a mai modern arcú
Nagyváradot jó részben õ
rajzolta meg, triumfálni
akart az új székházban, s ez
sikerült is neki.”

Ifj. Rimanóczy Kálmán
halálhírére a Nagyváradi
Napló 1912. július 13-i ve-
zércikke Solness építõmes-
ter tragédiájával hasonlítot-
ta össze a váradi mûépítész
végzetét: „Solness építõ-
mesternek, Ibsen e megrá-
zóan tragikus alakjának
végzete ragadta el tõlünk
karrierje magaslatán, pro-
duktív életének delén Rima-
nóczy Kálmánt. Amikor
halálának dermesztõ híre
lelkünkhöz ér, elénk tûnik a
zseniális Solness építõmes-
ter drámai silhonetje. Aki-
ben égett, lobogott a vágy,

hogy benépesítse, feldíszítse az õ szülõvárosát
felhõkig érõ monumentális palotákkal. Éjjel és
nappal, hatalmas agyának izzó erejével dolgo-
zott Solness mester az architektúra remekein.
E túlfeszített, idegölõ, lázas ambíció közben
egyszer csak azt vette észre, hogy mikor az
épülõ emeletes házak tetején jár a kõmûvesek
munkáját ellenõrizni, szédülés fogja el. Solness
leplezte ezt a szédülést csodálói elõtt, de to-
vábbra is folytatta a harcot a régi építési rend-
szerrel, felvette a harcot lázongó idegeivel is,
míg egyszer egy felhõkarcoló palota ormán el-
fogta a szédülés, és lebukott holtan a földre. Ez
volt Solness mester tragikuma. Ez volt Rima-
nóczy Kálmáné is.”

Id. Rimanóczy Kálmán alkotómunkája javát
a XIX. század utolsó harmadában fejtette ki,
amikor az uralkodó építészeti stílus az eklekti-
ka volt, amely nevében hordozza azt, hogy e
stílus követõi válogattak a régmúlt stílusaiban,
visszatértek azokhoz, néha stílustisztán, más-
kor egyazon épületben több stílust alkalmazva.
E többféleségbõl adódott az irányzat
másik elnevezése, a pluralizmus. Hasz-
nálatos rá a historizmus kifejezés is.
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Az idõsebb Rimanóczy alkotó perió-
dusában sokat építettek az eklektika je-
gyében, ezáltal kialakították a város sa-

játos arculatát. Id. Rimanóczy Kálmán legje-
lentõsebb alkotásai közül meg kell említeni a
Szent Vince Intézet földszinti részét (1868), a
Kereskedelmi, Ipar- és Termény Hitelbank
székházát (1886), a Bihar Megyei Nemzeti
Kaszinó székházát (1888), a Rimanóczy Szál-
lodát és Gõzfürdõt (1892), a családi házát a
Rimanóczy utca 5. szám alatt (1894), az egy-
kori múzeum épületét (1895) vagy a Bazár-
épületet (1900).

A XX. század elején az eklektika mellett
megjelent a szecesszió, amely egyéni jelleget
kölcsönzött a városnak. Ennek az új stílusnak
a megjelenése nem jelentette az eklektika
megszûnését, a kettõ párhuzamosan fejlõdött
az elsõ világháborúig. Ez a párhuzamosság fi-
gyelhetõ meg ifj. Rimanóczy Kálmán munkás-
ságában is, aki kezdetben maga is az eklektika
jegyében alkotott, például a Katolikus Kör
épületénél (1895) vagy a pénzügy-igazgatósá-
gi palota (1900) esetében. Legjelentõsebb vá-
radi alkotása, a városháza is a historizmus je-
gyében született 1903 végére, neoreneszánsz
stílusjegyekkel. Az Úri utca 3. szám alatti saját
palotája (1903), akárcsak a Fõ utca és a Szé-
chenyi tér sarkán levõ emeletes Rimanóczy-
bérpalota (1905) a velencei gótikát idézi.

Ifj. Rimanóczy Kálmán a századforduló utá-
ni években egyre inkább a korszerû építészet
felé fordul. Ekkoriban a modern építõmûvé-
szet jegyében Nagyváradon egyre inkább teret
nyer a szecesszió, amely nem jelent egységes
stílust, hiszen az ebben alkotó építészeket csak
a történeti stílusok tagadása és a gyökeres
megújulás óhaja kötötte össze és vezérelte.

A magyar nemzeti szecesszió legnagyobb
alakja Lechner Ödön volt, nevéhez fûzõdik a
gazdag virágmotívumos díszítésû, magyar stí-
lus elterjedése. Követõinek több csoportja ala-
kult ki, akik közül Komor Marcell és Jakab De-
zsõ, illetve Bálint Zoltán és Jámbor Lajos
Nagyváradon is alkotott. Õk és a hasonló stí-
lusban dolgozó társaik többsége a századfor-
duló után a budapesti József Nádor Mûegye-
tem hallgatói voltak. Ifj. Rimanóczy Kálmán
ekkor már végzett mûépítész, aki a Char-
lottenburgban (ma Berlin egyik negyede) levõ
Mûszaki Fõiskolán (Technische Hochschule)
nyert oklevelet 1892-ben. Az is közrejátszha-
tott abban, hogy ifj. Rimanóczy Kálmán nem
állt be a Lechnert követõk sorába, hogy õ Né-
metországban végzett, s az ottani tapasztalatai
alapján közelebb álltak hozzá a külföldi avant-
gárd irányzatok megjelenési formái: fõleg a
német, azon belüli is a berlini Jugendstil
(Apolló-palota) vagy a müncheni Lilienstil
(Moskovits-palota).

A három Kálmán
váradi férfi
rokonaik
társaságában:
idõsebb Rimanóczy
a kép jobb szélén
ül, a fia középen
áll, míg a legifjabb
Kálmán, az unoka
az egyik családtag
ölébõl néz
a kamerába
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Nem itt születtem, nem itt jártam iskolába, és
nagyon sokáig nem tudtam, milyenek a színek
õsszel vagy milyenek az illatok tavasszal, mert
csak a hosszú nyári vakációkat és a téli szünete-
ket töltöttem Tenkén a nagyszüleimnél. Hogy
milyen itt egy csípõs novemberi reggel vagy egy
bódító májusi éjszaka, azt csak a felnõtt éveim-
ben tudtam meg. Én mégis mindig mindenhon-
nan Tenkére megyek haza, az az otthonom.
Odaköt gyerekkorom minden kedves emléke és
a legtöbb fontos esemény, ami jelentõsen nyo-
mot hagyott bennem. Ott vannak a gyökereim,
ebben a Fekete-Körös partján pihenõ kis község-
ben, nem messze Nagyváradtól, valahol félúton
a mezõk és a hegyek közt. Tenkét az egyik róla
írt monográfiában „az el nem sodort falunak”
nevezik, hiszen több száz éve állja a történelem
hullámveréseit egy olyan helyen, ahol bizony
ezek a hullámok sok bajt okoztak, és el is nyeltek
nem is egy falut.

Azon a februári estén minden nagyon csendes
volt, mintha az emberekkel a zajok is kiköltöztek
volna a faluból. Ami maradt, az is halkan szólt: a
szél az udvaron, amint átsuhant a kerten a nagy
körtefa üres ágai között, majd messze-messze el
a felhõk mögött rejtõzködõ hegycsúcsok felé; a
macskák hízelgõ dorombolása a gyerekkort idé-
zõ ételek illatával telt konyhában; a tûz békés ro-

pogása a fél évszázados kályhában nagyszüleim
szobájában, ahol olyan sokan melegedtünk már
a hosszú-hosszú évek alatt szinte ugyanennél a
tûznél, ugyanezt a ropogást hallgatva. Van vala-
mi a tûzben, a száraz fa illatában, a kályhaajtó
nyikorgásában, a szobát és a benne levõket vé-
delmezõen átölelõ melegben, ami idõtálló nyu-
galmat áraszt.

Itt mindennek története van, és Mama (a nagy-
mamám) ezt a történetet mondta el nekem… Há-
rom napon át rendezgettük a régi családi képe-
ket, és közben õ elém idézte a múltat. Szerencsé-
re eszembe jutott hangfelvételt készíteni róla, így
családunk krónikája, úgy, ahogy Mama szavaival
szól, most már mindig velünk marad. Tisztán em-
lékszem azokra a pillanatokra, amikor õt hallgat-
va, ahogy a háború alatti fiatal éveirõl mesélt,
egy-egy adott ponton visszafojtott lélegzettel fi-
gyeltem, és minden egyes ilyen alkalommal be-
lém hasított ugyanaz a felismerés mindig ugyan-
akkora erõvel: milyen véletleneken múlhat az
élet, és mi minden befolyásolja utunkat!

***
Egy kopott, szakadt szélû fénykép egy fiatal

férfiról öltönyben. Mama sokáig nézi, majd meg-
szólal szívet tépõ szomorúsággal a hangjában:
„Sose tudtuk meg, mi lett Mihállyal…” A tizen-
három testvér közül Mihály állt a legközelebb
nagyapámhoz. Elválaszthatatlanok voltak, és mi-
vel szinte együtt nõttek fel, közeli barátság fûzte
õket nagymamámhoz is. De én Mihályt már
nem ismerhettem meg…

„Menekült a világ! Te olyat még nem
láttál, és ne is láss: mindenki menekült,
amerre csak tudott… mert jött a Háború!” 

Menekült a világ
Legújabb korunk történelemtudományában
egyre nagyobb jelentõséget kap
az úgynevezett elbeszélt történelem (oral
history), a népek, világrendek sorsát
megfordító eseményeket átélt emberek
visszaemlékezése. Az egyéni életet
befolyásoló történelmi események tanúi õk.
Egy ilyen visszaemlékezés részletét
olvashatják alább a magát két anyanyelvûnek
valló BALÁZSNÉ BOROS DÓRA tollából.
Bukarestben született, ott diplomázott,
de több mint tíz éve Budapesten él; a tenkei
anyai nagyanyjának magnóra mondott
történeteit vetette papírra és osztja meg
az érdeklõdõkkel a családi vállalkozásuk
www.emlekirat.hu weboldalán is.

Boros Mihály fotója Boros Gyula, a nagyapa
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1944 õszén vagyunk, a háború tulajdon-
képpen lassan már a vége felé jár, de
ahogy Mama meséli, olyan, mintha testet

öltött volna, és „jönne” a menekülõk nyomában.
Akkor szeptemberben nagyapám és Mihály

részt vett a tordai csatában. Mihály a huszárezred-
ben szolgált, nagypapa pedig rádiósként a páncé-
los hadosztálynál. A hetekig tartó harcok komoly
veszteséggel jártak mindkét oldalon. Az egyik na-
gyobb ütközet elõtti napon Mihály átment a test-
véréhez elköszönni. Mama szinte pontosan fel-
idézi, ahogy nagyapámtól hallotta, az akkor tör-
ténteket: „Öcsém, nem fogunk mi már találkoz-
ni”, mondta neki Mihály. Nagyapám, egy végte-
lenül életvidám ember, akit azzal a különleges ké-
pességgel áldott meg a sors, hogy még a legre-
ménytelenebb körülmények között is bizakodva
és humorral tekintsen a világra, nem volt hajlan-
dó abba belegondolni, hogy akár a bátyjával, akár
vele bármi is történhet. Szinte látom magam
elõtt, ahogy a jól ismert incselkedõ mosolyával át-
karolja Mihályt, és azt feleli neki: „Tudod, mit? Ne
halj meg, inkább kerüld ki!” Ezen mindketten ne-
vettek, még megosztoztak egy cigarettán, majd
Mihály visszament az egységéhez.

Az elsõ összecsapásnál eltûnt. Mama hangja
elhalkul: „Annyit kerestettük, Dórikám, de any-
nyit! A Vöröskereszt segítségével, meg minden-
hogyan, ahogyan csak lehetett kerestetni foglyo-
kat vagy elesetteket a háború után; de minden-
honnan csak az »eltûnt« jött vissza. Úgyhogy Mi-
hály odalett…”

Mihály szörnyû és hihetetlen jóslata beteljesült,
és bár nagyapám túlélte azt az ütközetet, pár nap-
pal késõbb az oroszok elõli visszavonulás során
megsebesült. A családban úgy emlékeznek, azt
mesélte, menekülés közben néhány társával
együtt kutakban próbáltak fedezéket találni. Az
emberek egymás hegyén-hátán kapaszkodtak a
szûk és sötét helyen, és borzalmas érzés lehetett
tudni, hogy a tátongó mélységtõl csak néhány
centiméter falkiszögellés vagy egy létrafok választ-
ja el õket, miközben a zsebkendõnyinek látszó
égen a fejük fölött halált okádó vadászrepülõk
zúgnak. Mégis a szinte teljesen nyílt terepen ez
tûnt az egyetlen, valamilyen biztonságot nyújtó
menedéknek. De nem sokáig… A robbanást kö-
vetõ zajokból rájöttek, hogy az orosz Sturmovi-
kok célba vették a nem is olyan messze található
épületegyüttest, és valószínûleg a következõ tá-
madás már az õ kútjukat éri. Amilyen gyorsan
csak tudtak, elkezdtek kimászni és szétszéledni.
Nagyapám az utolsók között volt, és éppen hogy
egy kicsit sikerült eltávolodnia a kúttól, máris be-
lecsapódott a bomba. Az egyik repesz õt találta
el, közel a gerincéhez. Katonai kórházba került,

de mivel a mûtét nagyon kockázatos lett volna,
sem akkor, sem késõbb nem vállalta. Így élete vé-
géig magával hordta a háborúnak ezt az alatto-
mos emlékét.

A két testvér közül az egyiknek nyoma veszett,
lehetett volna akár a nagyapám is; a másik meg-
sebesült: lehetett volna halálos sérülés is. Ez jutott
eszembe, miközben Mama óvatosan a helyére
tette Mihály fényképét a többi testvérrõl készült
kép közé.

***
„Ez itt Mihály nagybátyám és az ángyom –

mondja Mama elém tartva egy egészen pici fény-
képet, amin alig lehet kivenni az arcvonásokat. –
’44-ben épp náluk voltam, amikor az oroszok el-
foglalták Váradot…”

Akkor õsszel Mamának a gyomra komolyan
megsérült, és orvosra lett szüksége. Akkoriban
Tenkén nem lehetett olyan orvost találni, aki a
megfelelõ kezelést nyújthatta volna, úgyhogy déd-
anyám azonnal elküldte Mamát Váradra. Mihály
nagybácsinak volt egy nagyon jó belgyógyász ba-
rátja, és bíztak abban, hogy õ majd tud segíteni.
Mivel pár héttel azelõtt a magyar hadsereg eljutott
Tenkéig, egy rövid idõre a nagyszüleim faluja is
magyar fennhatóság alá került, így sokkal köny-
nyebb volt közlekedni Tenke és Nagyvárad kö-
zött. Ezt a lehetõséget sokan igyekeztek kihasz-
nálni, úgyhogy nagymamám több tucat ember
közé szorulva egy nyitott teherautó platóján uta-
zott Nagyváradra. Egyedül indult el egy rend ru-
hával és egy kiskabátban, ami szinte egyáltalán
nem védte az õszi, már hideg széltõl, így nagyon
rossz állapotban érkezett meg a nagybátyja házá-
hoz.

A háború miatt Mihály és családja nagy sze-
génységben élt, de mindent megtettek, hogy se-
gítsenek Mamán. Az orvos barátjuk még aznap
kezelésbe vette, utána pedig ragaszkodott hozzá,
hogy addig maradjon ott, amíg meg nem bizo-
nyosodik róla, hogy valóban javul az állapota. A
felépüléshez szükséges gyógyszereket nagyon ne-
héz volt megszerezni annál is inkább, mert köz-
ben a front elérte Váradot, és a város egy része
már romokban hevert, ugyanis szeptember vé-
gén az orosz és román erõk megütköztek a város-
ban maradt német egységekkel, de még nem fog-
laltál el. Mihály és a felesége napokig járták a
gyógyszertárakat, és oda is elmentek, ahol a há-
ború a felismerhetetlenségig feldúlta az utcákat,
kidöntötte a villanyoszlopokat, és sok épületbõl
csak romokat hagyott. Amikor Mama jobban
érezte magát, õ is velük ment, és a háború által
érintett város képe élénken megmaradt benne,
de mindennél élénkebben egy bizonyos délelõtt-
nek az emléke hagyott fájó nyomot.
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1944. október
11-én reggel is
azzal az elhatáro-
zással indultak el
mindhár man,
hogy felkeresik
annak a két or-
vosnak a házát,
akiket Mihály
még ismert, hátha azoknak megvan az egyik
gyógyszer, vagy meg tudják mondani, honnan és
kitõl lehet megszerezni. A távolban a város kör-
nyékérõl, dél felõl már ágyúlövések és tanklöve-
gek tompa zaja hallatszott. A front ott volt szinte
néhány lépésre tõlük, mégis úgy döntöttek, nem
fordulnak vissza, elmennek legalább az egyik or-
vos barát házáig.

Az egyik sarkon összetalálkoztak két fiatal
tenkeivel. Mama nagyon jól ismerte õket: Józsi az
egyik barátnõjének a bátyja volt, és egy idõben
neki udvarolt, Karcsi meg ott lakott az utcában,
gyerekkoruktól ismerték egymást. Mindnyájan
örültek a találkozásnak, de a két fiú türelmetlen-
kedett, látszott, nagyon sietnek. Épp csak köszön-
ni álltak meg, majd elkezdték Mamát gyõzködni,
menjen velük, mert itt vannak az oroszok, körbe-
zárják a várost, és akkor már nem lehet kijutni, de
ha most azonnal elindulnak, még elérhetik az
utolsó teherautót Tenke felé. Józsi meg is fogta
Mama kezét, és húzta maga után: „Gyere,
Teruska, mennünk kell, most kell hazamenni!”
Mihály megfogta a másik kezét, húzta vissza, és
emelt hangon magyarázta a fiataloknak, hogy ve-
szélyes most a városon kívül tartózkodni, hiszen
ott zajlanak a harcok, nem engedi Teruskát seho-
va. Olyan gyorsan történt minden, hogy nagyma-
mám csak kapkodta a fejét egyikrõl a másikra,
miközben ide-oda ráncigálták, és érezte, hogy ez
most életbevágó, ez olyan helyzet, amikor neki
kell döntést hoznia, méghozzá pillanatokon belül.
„Az utolsó lehetõség… haza… anyád vár és ag-
gódni fog… menjünk, nem fogjuk elérni az au-
tót… nem mehetsz… a városon kívül mindenki
veszélyben van… itt kell maradnod”. Mama hirte-
len kiszabadult nagybátyja kezének szorításából,
és mintha elindult volna a fiúkkal, ösztönösen az
otthon, a szülõi ház jelentette biztonság felé, nyil-
ván úgy érezte, az a legjobb, ha valahogy haza-
vergõdik. Majd eszébe jutott, hogy a gyógyszerei
ott maradtak Mihály házában, egy még hiányzik
is, és az orvos is kérte, ne utazzon el, mert még
egy vizsgálat szükséges. Rájött, ha így megy el,
hogy még nem teljesen biztos a felépülése, és
nincs is nála az orvosság, akkor nagy veszélynek
teszi ki magát. Ezenkívül nagybátyja tekintélye ha-
tott rá, és hitt neki, amikor azt mondta, menni

kockázatosabb, mint maradni. „Nem mehetek:
beteg vagyok, és amíg nem gyógyulok meg telje-
sen, nem mehetek, ezt anyám is tudja” – mond-
ta a fiúknak, akik ezek után egy percig sem ma-
radtak tovább. Gyorsan átölelték Mamát, elbú-
csúztak tõle azzal, hogy „akkor otthon majd talál-
kozunk, Teruska”, és futva eltávolodtak. Másnap,
október 12-én a várost valóban teljesen körbezár-
ták a szövetséges erõk.

Mama szerencsésen felépült. Sok héttel ké-
sõbb, amikor már újra Tenkén volt, megtudta,
hogy a két fiú végül is elérte az utolsó teherautót,
ami kijutott Váradról, és vitte volna az embereket
a környékbeli falvakba. De az a teherautó soha
nem érkezett meg. Sem Tenkére, sem másho-
va… Tûzvonalba került, és azt mesélték, orosz ka-
tonák lõttek rá. Majdnem mindenki meghalt, köz-
tük Józsi és Karcsi is.

„Én öleltem meg õket utoljára…” – emlékszik
vissza könnyes szemekkel Mama a két barátra,
akik nem érhették meg, hogy egyszer unokáik le-
gyenek, és elmeséljék nekik, milyen szörnyû do-
log a háború, és milyen végzetes következmé-
nyekkel bírhat ilyenkor egyetlenegy döntés: men-
ni vagy maradni.

Az elkövetkezõ napokban Mama még sokat
mesélt a háború utáni évekrõl, az életrõl az új vi-
lágban, ami akkor kezdõdött, és ami nagyszüleim
felnõttkorát jelentõsen meghatározta. Annak elle-
nére, hogy már béke volt, még sok csatát kellett
megvívniuk az új körülményekkel. Mindennek el-
lenére végig önmaguk maradtak, nem keseredtek
meg, nem adták fel egy percig sem a küzdelmet
egy normális életért, sem a reményt a szebb, nyu-
godtabb jövõben. Azt sosem hallottam Mamától,
mialatt elmesélte nekem élete történetét, hogy a
sors igazságtalan lett volna velük, csak azt, hogy
voltak nehéz és veszélyes helyzetek, hogy olyas-
mit is meg kellett élniük, ami mérhetetlen fájdal-
mat és soha be nem gyógyuló sebeket okozott,
de még így is megérte. Az összes történet közül,
amit az alatt a három nap alatt hallottam, ezek
hagytak bennem leginkább nyomot, amiket az el-
sõ este mondott el. Ezek fényében az egyszerû
tény, hogy a nagymamám és én egy februári es-
tén a kályha mellett ültünk és beszélgettünk, hir-
telen már nem tûnt mindennapinak, hanem
majdnem úgy tekintettem rá, mint egy csodára.
Hiszen ha csak egyetlenegy másodpercben más-
képpen történnek az események, mint ahogy le-
zajlottak, ha egy döntés miatt valahol más irányt
vesz a cselekmény, ha valaki nincs ott éppen ak-
kor, amikor ott volt, akkor lehet, ma már a nagy-
szüleim is csak emlékek lennének valamelyik ked-
ves rokon fiókjában, az apám és én pedig meg
sem születünk…

A nagymama,
Teruska
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A magyarkéci születésû, késõbb Margittára
költözött Sarkadi Ilona is csak szabadidejé-
ben, kedvtelésbõl, lakásának díszítése céljából
kezdte el a kézi hímzést. Különben volt rendes
megélhetése, szakmája, könyvelõként dolgo-
zott a margittai ruhagyárban. Nyolc éve nyug-
díjba vonult, így több lett a ráérõ ideje, és egy-
re több hímzett terítõt készített. Ismerõsei, ba-
rátai csodálták a munkáit, és arra biztatták, hí-
mezzen nekik is. Õ szívesen kötélnek állt, mi-
vel nagyon szereti ezt a munkát.

Egyre szebb, kidolgozottabb mintákkal dí-
szített terítõk, blúzok, sálak kerültek ki a keze
alól, híre ment a városban, végül felkérték, ál-
lítsa ki keze munkáit a városnapi tárlaton. Így
is tett, és igen sok látogatót, csodálót vonzott
a standja. Ezután több alkalommal felkérték,
hogy munkáit az anyaországban – Debrecen-
ben, Berettyóújfaluban – is közszemlére tegye
Margitta kézmûves termékeinek népszerûsíté-
se céljából.

Saját bevallása szerint a hímzés, a varrás
szeretetét génjeiben hordozza, mivel édesany-

ja nõi-férfi fehérnemûvarró volt, és nõvére is
a varrónõi szakmát választotta. Régen is divat
volt a ruhákra díszítést, virágot hímezni, ezt
látta, ebben nõtt fel, majd nagyobb lányként õ
maga készítette a díszítéseket. Más kézimun-
kához is ért, de az igazi szerelem a kézi hím-
zés. A mintákat õ maga gyûjti össze. Legjob-
ban a kalocsai motívumokat szereti, ezeket
használja leggyakrabban munkáiban. Az utób-
bi idõben igen sok babaruhát is készített, ezek-
nek talán nagyobb piacuk volt, mint a terítõk-
nek, blúzoknak, sálaknak. Igen sokat dolgo-
zott megrendelésre, munkáit elvitték Francia-
országba, Németországba és az Egyesült Álla-
mokba is.

Margittán vannak még rajta kívül is, akik hí-
meznek, de mindannyian az idõsebb korosz-
tályt képviselik. A fiatalok nem tartják vonzó-
nak a kézimunkázást, a Sarkadi családban
sem lesz, aki átvegye Ilonától a stafétabotot.
Talán az a tény, hogy napjainkban újra kezd
divatba jönni a hímzett ruha, megmenti ezt a
szép hagyományos szakmát a pusztulástól.
Sarkadi Ilona szívesen megtanít bárkit, az is-
kolában is felajánlotta szolgálatait. Véleménye
szerint egy kézmûves alkotóház lenne a meg-
oldás a hagyományos, kihalófélben lévõ szak-
mák megmentésére. Érdemes lenne elgondol-
kodniuk ezen az illetékeseknek, hiszen pótol-
hatatlan értékeket veszíthetünk.

| Szõke Ferenc

Virágoskert tûvel,
cérnával

A kézi hímzés nagy múltra tekint vissza,
valamikor igen sokan foglalkoztak vele.
Ha másért nem, unalomûzésbõl hímeztek
a kisasszonyok. Másoknak megélhetési
forrást jelentett, hiszen egy-egy hímzett
terítõkészlet igen drága volt. Igaz, munka
is rengeteg volt vele, és az eladásra
készített terítõkben nem lehetett hiba.

Munka közben

A városnapi
kiállításon



A rádióamatõrök
presztízskérdésnek
tartják a saját
készítésû rádiót
és antennát
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Az 1800-as évek végén és az 1900-as évek
elején az elektronikai ismeretek annyira fejlõd-
tek, hogy rádióhullámokon keresztül már kap-
csolatot tudtak teremteni egymással a külön-
bözõ országokban élõ lelkes rádióamatõrök.
Ezt a fajta rádiózást azóta is sokan mûvelik.
Technikai információkat osztanak meg egy-
mással, kapcsolatot teremtenek az éter hullá-
main keresztül olyanok, akiket akár óceánok
választanak el egymástól. Különbözõ híreket
cserélnek, például az idõjárásról, és katasztró-
fa idején segélykérésre-segélynyújtásra is al-
kalmas ez a hobbi. Hivatalos nyelve az angol.

A rádióamatõrök össze is mérhetik tudásu-
kat, ügyességüket, vannak térségi, országos és
nemzetközi versenyek is. A rádióamatõr-talál-
kozókon tapasztalatot cserélhetnek, és besze-
rezhetik a szükséges mûszaki felszereléseket.

Összetett foglalatosság a rádióamatõrség –
tudjuk meg beszélgetõpartnerünktõl. Vannak
például építõ rádióamatõrök, akik saját készí-
tésû antennarendszerrel és rádiókészülékkel
fürkészik az étert. A mai rádióamatõrök presz-
tízskérdésnek tekintik, hogy saját készítésû rá-
dióval és antennarendszerrel dolgozzanak.

Napjainkban is, az internet világában, ami-
kor esetleg minden elektronikus kommuniká-
lási rendszer csõdöt mondhat, a rádióamatõ-
rök egymás közt tudnak kommunikálni és hí-
reket továbbítani.

Smeták Csaba Lajos – hívójele YO5CUX –
Nagyváradról költözött Magyarremetére, ahol
megteremtette magának a feltételeket a rádió-
záshoz, a helyi adottságokat kihasználva an-
tennarendszert is kiépített. Udvarán egyedi
építésû antennák magasodnak, amelyekkel a
világ szinte bármely kontinensén levõ másik rá-

dióamatõrrel kapcsolatot tud teremteni. El-
mondása szerint a rádióamatõrök széles frek-
venciatartományban tudnak kommunikálni,
kezdve a rövidhullámtól egészen a centiméte-
res hullámhosszig, amik szabvány szerint enge-
délyezettek. A kapcsolatok létesítése a nap 24
órájában csak úgy lehetséges, ha a rádióhul-
lámok terjedési viszonyaihoz alkalmazott frek-
venciákon és antennarendszerrel dolgoznak.

Smeták Csaba Lajosnak 1980 óta van meg
a rádióamatõr-engedélye, hobbiként foglalko-
zik ezzel. Minden percnek örül, amit a rádió
mellett tölthet és rádiós partnereivel kommu-
nikálhat. Az évek során kapcsolatot létesített
több ezer rádióamatõrrel a világ minden kon-
tinensérõl. Ottjártunkkor kanadai és németor-
szági rádióamatõr kollégával sikerült kapcsola-
tot teremtenie. Kíváncsiságunkat felkeltette és
kielégítette a két visszajelzõ partner: elmond-
ták, hogy kitûnõ a rádiókapcsolat, majd az
idõjárásra terelõdött a további dialógusuk.

Miklós János

Egy magyarremetei
rádióamatõr

Magyarremetén jól ismerik SMETÁK CSABA
LAJOST, de kevesen tudják róla, hogy
országosan és nemzetközileg is elismert
rádióamatõr. A rádióamatõr tevékenységet
sportként tartják számon, nagyon
idõigényes, felszereltséget és szakmai
tudást igényel.

Smeták
Csaba Lajos

A nap 24 órájában
találhat rádiós
társat
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– Javasolnám, hogy vessük össze a szám-
adatokat: vállalom a kérés irányítottságát,
mivel jómagam bérletese lévén az intézmény-
nek, úgy vettem észre, ha nem is ugrásszerû-
en, de lépésrõl lépésre nõtt a hangversenyek
látogatottsága.

– Az idei évadban is negyvenen felül volt a
koncertjeink száma, harmincegy leckekoncer-
tet és tíz kamaraestet is tartottunk. Kétszáznál
több bérletesünk van, egy-egy hangversenyes-
ten átlagban háromszáz-háromszáztízen van-
nak jelen.

– Milyen eszközökkel próbálják meg növel-
ni a csütörtök esti koncertek látogatottságát?

– Megpróbáltuk a mûsorunkat úgy összeállí-
tani, hogy minél szélesebb közönség számára
legyen vonzó. Olyan szólistákat és karmestere-
ket hívtunk meg, akiknek a részvétele emeli a
hangversenyek színvonalát. De fontos a PR-
munka eredménye is, az, hogy sikerült nagyobb
mértékben észrevétetnünk magunkat a város –
potenciális – közönségével: két villamosra fest-
tettük fel a reklámunkat, mindenütt a városban,
de Félixfürdõn is vannak plakátjaink, iskolákba,
egyházakhoz, szállodákba, turisztikai irodákba
is viszünk plakátot és reklámanyagot. Hetente
tartunk sajtótájékoztatót, kilencven címre kül-
dünk sajtóanyagot, majdnem minden média-
csatorna megkapja a tájékoztatóinkat, emellett
felújítottuk a weboldalunkat, és jelen vagyunk a
Facebookon is.

– Ebben az évadban láthatóan több fiatal
jött el a hangversenyekre. Minek köszönhe-
tõen?

– Leckekoncertjeinkkel már sikerült Váradon
kívülre is eljutnunk, Szalontán, Margittán,
Belényesben és Székelyhídon is számíthatnak
ránk. A hamarosan véget érõ évadban ötezernél
több gyermek vett részt ezeken a hangversenye-
ken. Nagy hiányosságnak tartom, hogy közép-
iskolában már nem tanítanak zenét, így a líceu-
mi diákság nagyrészt hiányzik a koncertjeinkrõl.
A zene oktatásán kívül hiányzik a mûvészettör-
téneti ismeretek átadása is – vajon azért kellett
ezeket a tantárgyakat kivenni a programból,
hogy többet lehessen panaszkodni az érzéketlen

és tudatlan ifjúságra? Amúgy a diákok számára
a jegyáraink nem változtak, és a bérletre is meg-
kapják az 50 százalékos kedvezményt. Sok he-
lyen „elpanaszoltam” már, hogy Váradon körül-
belül hétszáz ember foglalkozik naponta zené-
vel, lévén zene szak az állami egyetemen, a
Partiumi Keresztény Egyetemen, az Emanuel
Egyetemen, a görög katolikus és az ortodox te-
ológián, a mûvészeti líceumban és a tanítókép-
zõben. Több mint száz fõállású zenetanár van,
tanítványaikból két elõadás is telt házas lehetne,
de errõl szó sincs, mivel sokan csak foglalkoznak
a zenével, de ez nem a hivatásuk is. Többször ül-
tünk már le a zenetanárok képviselõivel megbe-
szélni a teendõket, én mindannyiszor felvetet-
tem, hogy az egyetemeken hétfõnként kötelezõ-
en ki kellene értékelni az elõzõ csütörtöki hang-
versenyeket, mert akkor tanárok és diákok egy-
aránt eljönnének, de ez csak javaslat maradt.

– Elég gyakori, hogy egy-egy közeli ese-
mény ihleti a koncertmûsort. Milyen szem-
pontok befolyásolják a tematikus választást?

– Az idei évadban Verdi- és Wagner-évfordu-
ló van, ennek okán is szerepeltek mûveik a
hangversenyen. A karácsonyról, húsvétról, pün-
kösdrõl, de a december 1-jérõl, március 15-rõl,

Évad végi komolyzenei
számvetés
Beszélgetés Tódor Alberttel, a Nagyváradi Állami Filharmónia igazgatójával
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a nõk napjáról vagy más ünneprõl-évfordulóról
sem feledkezünk meg. Õsszel fogunk megemlé-
kezni arról, hogy 125 éve rendeztek Nagyvára-
don elõször szimfonikus hangversenyt. Ez nem
azt jelenti, hogy addig nem volt zenei élet a vá-
rosban, hiszen Michael Haydn, Ditters von
Dittersdorf, illetve Georg Pichl a püspökök
meghívására hosszabb-rövidebb ideig Váradon
tartózkodott, de a 125 évvel ezelõtti koncertet
már az egyháztól függetlenül, a zenebarátok tár-
sasága kezdeményezte. Az elsõ világháborúig
gyakran hívtak vendégszereplésre operaelõadá-
sokat, késõbb olyan neves elõadó-zeneszerzõk is
koncerteztek Nagyváradon, mint Bartók Béla
vagy George Enescu. Szeptember 16. és 22.
között komolyzenei fesztivál lesz az oszakai és a
debreceni zenekar fellépésével, betagozódva az
Enescu-fesztivál programjába. Arról is meg fo-
gunk emlékezni, hogy tíz éve lett székhelyünkké
ez a szépen felújított épület. Október 10-én
Aczél Ervin-emlékkoncertet tartunk, akkor lesz
50 éve, hogy ide szegõdött Váradra. Az emlék-
hangverseny programja ahhoz lesz hasonló,
amivel õ lépett fel 1963. október 7-én. Kará-
csonykor Liszt Karácsonyi oratóriumát tervez-
zük bemutatni a Kodály Kórus vendégszereplé-
sével.

– Az állandó koncertközönség már szá-
mon tartja a japán mûvészek részvételével
megrendezett Tavaszi Fesztivált.

– Jövõre már negyedjére szervezzük meg. Si-
keres a hallgatók körében, mivel az Oszakában
élõ és koncertmesterként dolgozó Cristian
Marinescu barátunk minden évben tehetséges
fiatalokat hív meg Váradra. Jártak már nálunk
Japánból hegedûsök, zongoristák és énekesek
is. Egyébként a tavaszi idõzítés az õ kérésük,
mivel náluk a cseresznyevirágzás nemzeti ün-
nepnek számít, és ezt az elõadók összekötik az
itteni fellépésükkel.

– A japán kapcsolaton kívül van-e állandó
együttmûködés más városok zenekaraival,
kórusaival?

– Ezen a téren is igyekszünk minél változato-
sabbá tenni a programot. Állandó együttmûkö-
désrõl beszélhetünk holland, spanyol, svájci,
magyarországi, francia, olasz szólistákkal és kar-
mesterekkel. Hogy csak a legutóbbi, évad végi

két meghívottunkat említsem, Kosztándi István
hegedûmûvészt láttuk vendégül Magyarország-
ról, illetve az amerikai Robert Chambers trombi-
tamûvészt. A következõ évadban is folytatni fog-
juk a szülõ-gyermek közös fellépést: karmeste-
rünk, Romeo Râmbu fellépése a jelenleg Bécs-
ben tanuló fiával mindig nagy siker, de eljön
majd az Olaszországban élõ Florea család: apa
és leánya, valamint az ország egyik legismertebb
karmestere, Ilarion Ionescu-Galaþi is a fiával.

– Melyek a mûsor-összeállítás elsõdleges
szempontjai?

– Minden évad végén kérdõívvel mérjük fel
az elvárásokat, igyekszünk különbözõ korsza-
kokból bemutatni mûveket, s arra törekszünk,
hogy ne ismétlõdjenek, vagyis mindegyik kon-
certünk kvázi bemutató. A most záruló évadban
is felcsendültek olyan mûvek, amelyek eddig
még nem, gondolok itt Poulenc és Sosztakovics
egy-egy darabjára. Nem hallgathatom el azt
sem, hogy a XX. századi szerzõk jogdíj-kötele-
zettségei, illetve a zenészhiány miatt némileg
szûkülnek a lehetõségeink. Idõnként kényszer-
megoldásokkal kell élnünk: egy-egy hangver-
senyre nemcsak karmestert vagy szólistát hí-
vunk, de ha szükséges, külsõs zenekari tagokat
is. Szeretnénk karmesterkurzust szervezni és a
gyõztesnek egy koncertet felajánlani.

– Mit tehetnek annak érdekében, hogy
más fontos kulturális eseményt ne szervezze-
nek rá az állandó csütörtök esti hangverse-
nyekre?

– Többször is összeültünk már az intézmény-
vezetõkkel, és megbeszéltük, hogy lehetõleg ne
legyen rászervezés, de sajnos nem tartják tiszte-
letben a szempontjainkat. Ez elégedetlenséget
szül a közönség körében is, de mi nem tehe-
tünk semmit, a mi hangversenyeink idõpontja
mindig csütörtök este 7 óra.

– Van-e igazgatói tervei közt olyan, amit
mindenképp másként csinálna, és amitõl
esetleg látványos eredményt remél?

– Kamaraestet próbálunk legalább havonta
egyet tartani. Sajnos nincs kamarakoncert-ter-
münk, de nem mondunk le a tervrõl, ahogy az
operajátszásról sem, habár teljes operaelõadás-
ra nincs színpadi lehetõségünk. De mivel a kö-
zönség igényli és szereti, kéthavonta rendezünk
majd opera- és operettgálát, s színesebbé ten-
nénk mûsorunkat filmzene-összeállítással is.
Meg kellene oldanunk valahogy a terem
klimatizálását, az évad végi, évad eleji nagy me-
legben ez mindig gond. Fel kellene újítani a
hangszerállományt is, egyebek mellett a tízéves
Bösendorfer zongoránkat.

| Molnár Judit



A múlt hónapban a kusudama-virág készítését mutat-
tuk be. Most azt mutatjuk meg, hogyan lehet ezekbõl a
rendkívül dekoratív virágokból igazán egyedi nyári buli-ki-
egészítõket készíteni. Bármilyen gyerekzsúron, kerti par-
tin, akár esküvõn is tuti sikerük lesz!

Egy teljes gömb elkészítéséhez 12 virágot kell készíteni.
Ezek lehetnek újságpapírból, színes jegyzetfüzetlapokból,
kottából, térképbõl, gyakorlatilag bármilyen papírból. Ra-
gasztásnál vigyázni kell, nehogy összeragasztózzuk a ke-
zünkkel a virágok olyan részeit, ahol nem szükséges. Ezen

a fogpiszkálóval
történõ gyors javí-
tás (túlcsorduló ra-
gasztó eltávolítása)
segíthet.

Amikor a gömb
két fele elkészült,
hagyjuk megszárad-
ni, majd a két fél kö-
zé illesszünk be bár-
milyen zsinórt, lehet
akár damilt vagy se-
lyemszalagot is. Vi-
gyázzunk a szirmok
hegyére, ilyenkor
könnyen sérülnek. A
kész gömböt díszíthet-
jük gombokkal, gyön-
gyökkel; méretükben
teljesen eltérõ göm-
böket is készíthetünk.

TÓTH ÁGNES

Szél 
hintázik

Szél hintázik a faágon,

szempilláját lepi álom,

felette a kéklõ égen

felhõ topog kötõféken.

Mérgelõdik, egyre dagad,

kötõféke el is szakad.

Köpönyege szertereped,

két zsebébõl esõ ered,

lezúdul a zöld határra,

le a hintázó faágra.

Riad a szél azon

nyomban,

elfújja a felhõt onnan,

s terelgeti arrafele,

hol szomjas a fák levele.

Sziasztok, Gyerekek!
Még épp hogy elkezdtük élvezni a nyarat, de nekem

máris hatalmas terveim vannak! Nagyon szeretek
strandra járni, a meleg termálvízben lubickolni, és a
szüleimmel nagyokat sétálni az erdõben. Ezért ebben
a hónapban nyári üdítõ oldallal készültem.

A mese a szeretetrõl szól, amit nyáron sokkal erõ-
sebben érzünk. A kusudama-gömb készítése nagyon jó
móka és nem utolsósorban látványos dekoráció. A
versikét pedig akár meg is tanulhatjátok.

Jó szórakozást!

gyereksarok

Pöszi nyári tervei

| Pöszirõl 
és az általa ajánlott

foglalatosságokról
Vajnági-Nagy Anikó

és Balázs Anita
gondoskodott

BARKÁCSOLJUNK!

Kusudama-gömb
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Találós
kérdések

Híd, de sosem építették,

Hét színe van, egy sem festék.

Földbõl nyúlik mindkét vége,

Mégis felvezet az égbe.

Senki sem szed rajta vámot,

Széles útját mégsem járod,

Mert a hídfõt nem találod.

*

Tarka, de nem virág,

szárnya van, de nem madár,

álló nap a rét fölött száll.

E
gyszer egy ember megbüntette a lá-
nyát, amiért az eltüntette a drága
pénzen vásárolt arany csomagoló-
papírt. Arról nem tudott az apa,
hogy a lány hosszú órákat azzal töl-

tött, hogy az aranypapírból kivágjon egy dara-
bot, amivel az apja számára készített ajándékot
egy dobozba csomagolta be, és a fa alá tette.

Amikor szenteste az apa meglátta az aján-
dékot, kibontotta, s látta, hogy a doboz üres.
Azt mondta a lányának:

– Tudod, kislányom, az úgy szokás, hogy ha
valakinek ajándékot adunk, akkor nem szabad
üres dobozt adni.

– De apa – így a lány –, hiszen ez a doboz
nem üres, tele van csókokkal, amiket én rak-
tam el neked karácsonyra!

Az apa könnyeivel küszködve ölelte
át a lányt, bocsánatáért esedezve.
A kislány átölelte apját, és sírva
bocsátott meg neki.

Nem sokkal ezután
a kislány meghalt egy
balesetben. Az apa
egész életén át az
ágya mellett õrizte az
aranydobozt. Amikor
rosszul érezte magát,
mindig kinyitotta a dobozt,
és egy emlékezetes csókot vett
ki belõle, így emlékezve a gyerme-
kére, aki azt odatette. Mindannyiunknak van
ilyen aranydobozunk, amely tele van csókok-
kal családtagjainktól, barátainktól, Istentõl.

gyereksarok
(Pillangó)

(Szivárvány)
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Összekötõsdi
Kösd össze a számokat növekvõ sorrend-

ben haladva! Ha jól dolgoztál, a kedves virág
megmutatja a szirmait. A kész rajzot kedved
szerint akár ki is színezheted! Jó szórakozást!

Az arany
csomagolópapír
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– A gyermekek fogápolásával már jóval az
iskolás kor elõtt foglalkozni kellene, célszerû
lenne minél korábban hozzászoktatni õket a
fogászati vizsgálathoz és a rendszeres ellenõr-
zéshez. Sajnos igen kevés az olyan szülõ, aki
már kicsi korban ráneveli gyermekét a helyes
fogápolásra, a fogazat védelmére – mondja a
szakember.

– Mit kell tudni a gyermekek fogápolásáról?
– Már akkor érdemes ezt elkezdeni, amikor

az elsõ tejfogak kibújtak, és ha szükséges, már
ezeket a fogakat is kezelni kell, ugyanis ha a
tejfogak idõ elõtt kihullnak, akkor fennáll az a
veszély, hogy a végleges fogak nem megfelelõ-
en nõnek ki. Nem szabad elhanyagolni a
fluorizálást sem; amint a gyermek le tudja nyel-
ni a fluortablettát, érdemes erre is odafigyelni.

– Hány éves korban kell ellátogatni a ki-
csivel a fogorvosi rendelõbe?

– Én azt mondom, hogy minél korábban,
akár már 3-4 évesen, óvodáskorban is érdemes

elvinni a kisgyermeket a fogorvoshoz, még mi-
elõtt valamilyen fogászati probléma adódna.
Fontos, hogy a gyermek szokja a környezetet,
hogy megismerkedjen a rendelõben található
eszközökkel, akár még játékos kezelést is kap-
hat, például megnézhetjük tükörrel a fogait.

– Manapság melyek a gyermekek leggya-
koribb fogászati problémái?

– A nem megfelelõ fogmosás következté-
ben sokuknál jelentkeznek higiéniás gondok, s
ebbõl adódóan a gyerekek java részénél fog-
szuvasodás állapítható meg. Nagyon fontos
lenne odafigyelnie minden szülõnek arra,
hogy a gyermeke reggel és este is alaposan
mosson fogat, ugyanis így õrizhetõ meg legin-
kább a fogak épsége. Emellett ajánlott fél-
évente kontrollvizsgálaton megjelenni akkor
is, ha nincs semmilyen panasz, és ez a felnõt-
tekre is vonatkozik. Egy másik jellemzõ gond
a gyermekeknél az, hogy sokuknak lenne
szüksége fogszabályozóra, de a legtöbben
nem törõdnek ezzel, és emiatt késõbb lehet-
nek problémák. Ahogy sok más területen, a
fogápolás tekintetében is a legfontosabb a
megelõzés. Ha bajt észlelünk, akkor is fontos,
hogy mielõbb menjünk el a fogorvoshoz. Ke-
vésbé fájdalmas és nem is annyira költséges
egy apró szuvasodást kezelni, mint rendbe
hozni egy félig már elszuvasodott fogat.

| Balázs Anita

Gyermekkori fogápolás
Sok szülõt foglalkoztat a kérdés, hogy
milyen idõs korban kell elõször fogorvoshoz
vinni a gyermeket: egész kicsi korban vagy
elég csak akkor, ha már megjelent a
végleges fogazat. DR. TÓTH FERENC
nagyszalontai fogorvos szerint manapság
sajnos az a jellemzõ, hogy a szülõk csak
akkor viszik el gyermekeiket a rendelõbe,
amikor már baj van a fogukkal.
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Az ember szervezetében a lélegzés követ-
keztében megközelítõleg ugyanakkora a nyo-
más, mint a külsõ levegõ nyomása. Ha a külsõ
légnyomás értéke gyorsan esik, hatást gyako-
rol az ember sejtjeire, amit az egészséges sej-
tek könnyen elviselnek, de a beteg sejtek fáj-
dalmassá válnak.

„A reuma betegség az ízületek fájdalmát,
duzzanatát és idõvel deformálódását okozza.
Tény, hogy a gerinc viseli a legnagyobb terhe-
lést, ezért ez a legsérülékenyebb terület is. De-
réktáji és nyaki fájdalmakkal szinte mindenki
találkozik élete során, mivel a gerincoszlopra
épül rá az összes végtag. Ha valaki a vállában,
a karjában, a lábában vagy akár a mellkasában
érez fájdalmat, a gerincet is vizsgálni kell, nem
onnan ered-e a baj” – magyarázta Tamás
Arany Hajnalka.

A gyógyszerésztõl azt is megtudtuk, hogy
nagyon fontos a gerinc védelme, amit két fron-
ton végezhetünk. „Két nagy idõbeli blokk van
az ember életében: a munka és a pihenés,
ezekre érdemes koncentrálni a gerinc védelme
szempontjából is. Aki állómunkát végez, annak
nagyon fontos, hogy megfelelõ cipõt viseljen,
terápiás lábbelit. Akár állva, akár ülve végezzük
feladatainkat, óránként be kell iktatnunk egy
kis sétát, ez ellazítja a deréktáji gerincet. Alvás
közben az oldalt fekvés felhúzott lábakkal, az
úgynevezett magzatpóz a legmegfelelõbb test-
helyzet. A gerincferdülés feltehetõen tartási
rendellenesség miatt jön létre, melynek oka a
gyenge hátizomzat. A serdülõkori növekedés

során a mozgásszegény életmód következté-
ben az izomzat fejlõdése nem tart lépést a
csontok, csigolyák növekedésével.”

Fontos tudni továbbá, hogy az ízületet érin-
tõ betegségek két nagy csoportra oszthatók:
gyulladásos és kopásos megbetegedések, ame-
lyek általában 50 éves kor fölött jelentkeznek.
Az ízületi kopás elkerülése, illetve késleltetése
érdekében nagyon fontos, hogy elõzzük meg
az elhízást, vagy ha már túlsúlyosak vagyunk,
akkor fogyjunk le. Rendszeresen mozogjunk,
szedjünk gyulladáscsökkentõ gyógyszereket.
Az ízületi gyulladás esetén pedig fontos az ízü-
let nyugalomba helyezése, a gyulladás csök-
kentése, borogatás, jegelés, fájdalomcsillapító
hatású kenõcsök, tapaszok használata.

„A legfontosabb azonban az, hogy próbáljuk
megõrizni minél hosszabb ideig ízületeink
egészségét. Ennek érdekében érjük el és tart-
suk meg az ideális testsúlyunkat, kerüljük az ál-
lati fehérjék túlzott bevitelét. Korlátozzuk az al-
koholfogyasztást, együnk sok almát, igyunk
sok folyadékot, mozogjunk rendszeresen. Test-
edzéskor használjunk térdvédõt, bokavédõt.
Évente két alkalommal iktassunk be vitaminkú-
rát, és legalább egyszer egy évben tartsunk egy
ízület-regeneráló kúrát. Ha tehetjük, járjunk el
masszázsra vagy fizioterápiás kezelésre évente
egyszer.”

| Balázs Anita

Az ízületi gyulladások
és a reuma
A reumás betegségek, az ízületi
gyulladások okozta fájdalmaktól sajnos sok
ember szenved, ezek a panaszok
idõváltozáskor még inkább felerõsödnek.
A hirtelen hõmérséklet-ingadozások is sok
reumás, ízületi gyulladásos betegnek
okoznak fájdalmas perceket. TAMÁS ARANY
HAJNALKA nagyszalontai gyógyszerész
lapunknak elmondta, hogy a fájdalom egyik
okozója lehet a gyors légnyomásváltozás is.
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A két siker egyben azt is jelenti, hogy a kö-
vetkezõ idényben két váradi csapat szerepel
majd a nemzetközi kupaküzdelmekben. A
VSK-Digi pólócsapata a Bajnokok Ligájában,
míg a kosárlabdázók az Eurochallenge Kupá-
ban állnak rajthoz, elsõsorban a kiváló me-
nedzsmentnek köszönhetõen (a váradi klub jó-
val tõkeerõsebb klubokat utasított maga mögé
a bajnokságban). Szintén fontos volt a fõtá-
mogató Vajai György anyagi hozzájárulása,
amely nélkül a VSK nem tudta volna állni a
külföldi játékosok fizetését.

Húsz év után ismét dobogón

A bronzérmes kosárlabda-együttes tagjai:
Zsarko Csomagics, Ivan Stefanovics, Silviu
Lupusavei, Nemanja Marics, Rareº Paºca, Mi-
los Pesics, Szasa Topcsov, Daniel Dillon, Lá-
zár László, Bogdan Þibîrnã, William Franklin,
Andrei Ciordaº. Edzõ: Cristian Achim. Mene-
dzser: ªerban Sere. A váradiak húsz év szünet
után jutottak el ismét a dobogóig, elõzõleg a
Dinamo SK kosárlabdázóinak sikerült az
éremszerzés 1993-ban.

Hét bõ esztendõ

A sorozatban hétszeres bajnok pólócsapat-
ban a következõ játékosok kaptak helyet a
2012–2013-as idényben: Michal Gogola, Do-
rin Creþu (kapusok), Nicolae Diaconu, Mircea
Samuilã, Szabó Botond, Mihnea Chioveanu,
Alex Matei, Andrei Buºilã, Andrei Creþu,
Gheorghe Dunca, Alexandru Ghiban, Kádár
Kálmán, Bogdan Cîmpianu, Alex Popoviciu.
Edzõ: Tóth László. A magyarországi légiós,
Szabó Botond lett a bajnokság gólkirálya, a
VSK csapatkapitányát, Nicolae Diaconut az
idény legjobb játékosának, míg Tóth László
edzõt a legjobb szakvezetõnek választották a
Román Vízilabda Szövetség vezetõi.

Vívóérmek

A 2003-ban megalakult VSK eddigi leg-
eredményesebb idényét tudhatja maga mö-
gött, hiszen a már említett sikerekhez csatla-
kozik a férfi és a nõi vívócsapat bronzérme is.
Elõbbiek szereplése csalódás, hiszen az utóbbi
években több bajnoki címet is elhódítottak, s
ritkán fordult elõ, hogy az ezüstéremmel kell-

Remek idényt zárt
a Nagyváradi
Városi Sportklub
Bajnoki siker, bronzérmek és európai kupaszereplés

A csapatsportág szempontjából rendkívül
jó évet zárt a Nagyváradi Városi Sportklub
(VSK), amelynek kosárlabdacsapata nagy
meglepetésre bronzérmet szerzett a román
kosárlabda-bajnokságban. A férfi
vízilabdázók elsõsége nem volt kérdéses,
hiszen zsinórban hetedszer bizonyultak
Románia legjobb együttesének.

A férfi pólócsapat
egyeduralkodójává
vált a román
Szuperligának
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jen beérniük. Ami a lányokat illeti, elõször
képviselték csapatban is Nagyváradot az or-
szágos döntõben, s rögtön a dobogó harma-
dik fokára álltak fel.

A férfi párbajtõrcsapat tagjai: Rigó Róbert,
Andrei Timoce, Lucian Ciovicã, Marius
Badea, Valentin Popa, Csordás Róbert. A nõi
együttes tagjai: Anamaria Zdanovschi, Bianca
Benea, Alexandra Olteanu, Andrea Tufan.

Cselgáncssikerek

A cselgáncsozók hozták a formájukat, s re-
mek szerepléssel több dobogós helyezést is el-
értek a Román Kupa idei döntõjén, amelyen a
VSK-Liberty csapata másodikként zárt a jász-
vásáriak mögött. Denis Mititelu (73 kg) és
Daniel Matei (100 kg) elsõ, Costel Dãnculea
(73 kg), Adrian Merge (81 kg), Alexandru
Dragomir (90 kg), Ioana Matei (52 kg) máso-
dik, ªtefan Mateescu (60 kg), Farkas Bertalan
(66 kg), Dan Fâºie (73 kg), Rãzvan Schwarcz
(81 kg), Valentin Radu (90 kg), Patricia Petras
(52 kg) és Georgiana Pantea (70 kg) pedig
harmadik lett a kupadöntõben. A bajnoki dön-
tõben szintén gyõzelmi eséllyel lépnek majd
pályára a váradiak.

Atlétikai remények

A klub atlétikai szakosztálya szintén nem pa-
naszkodhat a fedett pályás idényben elért ered-
ményekre. A legnagyobb sikert Cornelia Deiac
távolugró Európa-bajnokságon való szereplése
jelentette még akkor is, ha a sportoló nem tudott
dobogóra állni a göteborgi kontinenstornán. A
szabadtéri idényben, amelynek elsõ versenyeire
június végén kerül sor, szintén Deiactól várják a
legjobb eredményt, de a csapat többi tagja, köz-
tük a távolugró Halai Erika vagy a hármasugró
Lénárd Norbert is szerezhet bajnoki címet.

Kézilabda-átszervezés

Hogy a VSK-nál sem lehet minden szakosz-
tály sikeres, azt a férfi kézilabdázók helyzete bi-
zonyítja. A csapat a harmadik helyen végzett a
másodosztályú bajnokság nyugati csoportjában,
ám teljesítménye már csak azért sem jelenthet
csalódást, mert igencsak megfiatalított kerettel
zárta az idényt, Sebastian Tudor edzõ vezetésé-
vel. A jövõben is a fiatalokra épít majd az együt-
tes, vezetõi persze az élvonalba jutást szeretnék
célként kitûzni a következõ idényben.

| Hajdu Attila

A kosárlabdázók
öröme

A nõi párbajtõrözõk
elõször

szereztek érmet

Cselgáncsban
megszokottá vált
a dobogó
a váradiak
számára

Cornelia Deiac
távolugró
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Fotókon a romániai zsidó közösség
A nagyváradi Euro Foto Art

Egyesület a Romániai Zsidó Hitköz-
ségek Szövetségével partnerségben
fotókiállítást szervez a romániai zsi-
dók mindennapjainak, kultúrájá-
nak, hagyományainak, szokásainak
ábrázolása végett. Az országos sza-
lon része a váradi egyesület által két
éve elindított, Romániai nemzeti-
ségek címet viselõ fotóverseny-so-
rozatnak, védnöke a mûvelõdési

minisztérium és a Romániai Fotó-
mûvészek Szövetsége.

A szalonra hazai és külföldi
amatõr vagy hivatásos fényképé-
szek korlátlan számú alkotását vár-
ják elektronikus formában, 1 Mb-
ot meghaladó méretben, legalább
3000 képpont legyen a legkeske-
nyebb mérete. Az alkotásokat CD-
n vagy DVD-n küldjék el az egye-
sület postacímére (410610 –

Oradea 1, PO Box/Cãsuþa poºta-
lã 220) vagy e-mailben az
eurofotoart.ro@gmail.com villany-
postacímre legkésõbb 2013.
október 27-ig. Az egyesület
honlapján (www.eurofotoart.com/
Nationalities in Romania/Româ-
nã) további részleteket találnak, il-
letve egy formanyomtatványt,
amely a helyi zsidó hitközségekhez
ajánlja be az érdeklõdõ fotóst.

M
ájusi lapszámunkban arról
szóltam, hogy miként jutott el
a hároméves Jancsika a Pá,
pá! köszönéstõl az ifjúkori
Szervusz, szerbusz, szevasz,

szia! üdvözlésig. Az idõk során a Jani fiú férfi-
vá rangosodott, és megtapasztalta, hogy a
magyar köszönési formák fölöttébb változato-
sak, erõsen szerteágazóak. Figyelembe kell
vennünk a velünk összefutó személy korát,
rangját, azt, hogy férfi-e vagy nõ, hogy város-
ban vagy faluban találkozunk vele, tegezõ-
dünk-e vagy magázódunk. E gazdag választék-
ból a férfiaknak a nõk iránti illedelmes köszö-
nési formáival kívánok foglalkozni.

Azonos vagy fölöttes társadalmi körben és
magázó viszonyban lévõ hölgynek a XIX. szá-
zad végi polgárosulás idõszakából örökölt Ke-
zét csókolom! jár. A könnyebb kiejtés során ez
Kezit csókolom! alakká módosult. Az Oszt-
rák–Magyar Monarchia utolsó évtizedeit meg-
élt édesapám a nagyságos, méltóságos asszo-
nyokat olykor a Kiszti hand! szavakkal üdvö-
zölte, ami a német Küss die Hand torzított ki-
ejtése. Nos, ezt fordították magyar nyelvre.

Régebben, ha idõs vagy rangos hölgyet üd-
vözöltek, e szavakhoz kézcsókot is társítottak.
Napjainkban azt tapasztalom, hogy a barátsá-
gosan kezét nyújtó nõ a felé irányuló lehajlá-
somra jobbja elhúzásával tiltakozik. (No, nem
mindenki.) Egy orvosi tanácsadó cikk egész-
ségügyi szempontból helytelenítette a kézcsók
gyakorlatát.

Tegezõ viszonyban a férfiak többsége a ma-
napság terjedõben lévõ Szervusz!-szal üdvözli

a gyöngébb nemet is. Az idõsebb urak részé-
rõl hallhatjuk a Csókolom a kezedet! változa-
tot, amit a tisztelet kifejezéseként fogadunk el.

Olykor a városi férfinak vidékre kell utaz-
nia. Óva intem õket attól, hogy az elõzõekben
idézett köszönési változatokkal lépjenek a pa-
raszti portára! Mindenekelõtt
tudnunk kell, hogy itt nincs
külön nõi és férfi köszönés-
forma, ellenben szigorúan
érvényesül az érkezés és a tá-
vozás eltérõ fordulata. Az
elõbbi esetben a napszakhoz
illõ köszöntést használjuk: Jó
reggelt!, Jó napot!, Jó estét!
A Jó napot kívánok! barátsá-
gos fogadást ígér.

Vallásos családhoz a Jó
reggelt adjon Isten! szavakkal
lépjünk be. Erre Adjon Isten! a
válasz. Beléptünkkor a szívélyes-
ség kifejezéseként ajánlatos értékel-
nünk az Isten hozta (hozott)! és a Hozta
Isten! köszöntést.

Távozásunkkor az alábbiak valamelyikét hall-
hatjuk: Isten vele!, Isten áldja! Kedvelést, rokon-
szenvet éreztet velünk az Áldja meg az én Iste-
nem!, Segélje meg az Isten! búcsúzás. Némileg el-
lentétes, kevésbé barátságos a Minden jót!, Sok
szerencsét!, Erõt, egészséget! kívánása.

Régebben a Viszontlátásra! falun nem volt
használatos. Manapság – városi hatásra – olykor
elõfordul. Jómagam is ezzel búcsúzom, megtold-
va a Viszontolvasásra! óhajjal.

| Dánielisz Endre

Férfiak köszöntik a nõket



Mivel a siacu elsõsorban a szervezet öngyógyí-
tó folyamataira hat, a kezeléssorozat idõtarta-
ma függ az egyén állapotától, a betegség faj-
tájától, súlyosságától stb.

A kezelés alkalmas többek között a mozgás-
szervi, az ízületi, a kiválasztási, az emésztési
panaszok, a fejfájás vagy migrén enyhítésére,
de használják stresszoldásra, testi és lelki ki-
merültség és álmatlanság ellen. A módszer el-
lenjavallott heveny gyulladásos folyamatok,
magas láz, csonttörés- és ritkulás, csontáttéte-
lekkel járó daganatos betegségek, illetve sú-
lyos pszichés zavarok esetén.

Fried Noémi Lujza

életmód
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A siacu (shiatsu) kínai alapokon nyugvó ja-
pán masszírozási mód, a szó japánul ujjnyo-
mást jelent. A siacu az akupresszúra alapjaira
építkezik, a kezelés során az ujjakkal a test
meghatározott pontjaira nyomást gyakorol-
nak, hogy a fájdalmat, feszültséget, kifáradást
és betegségtüneteket csökkentsék. A megha-
tározott pontok az úgynevezett meridiánok
(energiacsatornák) mentén találhatók, melye-
ken keresztül a test energiája áramlik. A meri-
diánok és az akupunktúrás pontok kezelése
megszünteti a betegségek, a fájdalmak kiala-
kulásának okait.

A kezelések javítják az energia áramlását az
emberi testben; nem kizárólag a betegségre
koncentrálnak, hanem az egész testre. Mivel
ezen masszázsfajta mûvelõi szerint a betegsé-
gek a testen keresztül áradó energia egyenlõt-
lenségeibõl erednek, ezt kell helyreállítani.

A siacut kiegészítõ terápiának is használhat-
ják orvosi kezelések mellett, fõ célja azonban
nem a gyógyítás, hanem az egészség megõr-
zése, a szervek megerõsítése és az energia-
áramlás megrekedésének megakadályozása.

Lazítás testnek és léleknek
– a masszázs (6.)
Ígéretünkhöz híven sorozatunk
befejezõ részében a siacuval
ismerkedhetnek meg olvasóink.



65. Homoki szalmagyopár
(Helichrysum arenarium)

Az õszirózsafélék közé tartozó növényfaj.
Román elnevezése siminoc.

Az arenolnak, az izoarenolnak és az
arenarinkomplexeknek köszönhetõen mikro-
ba- és gombaellenes hatású, a kempferol és a
naringenin pedig segíti az epe elválasztását, a
gyomor és a hasnyálmirigy szekrécióját. A
kvercetin növelheti a máj méregtelenítõ mû-
ködését. Görcsoldó hatása is ismeretes.

Elsõsorban az epeelválasztás zavarai esetén
alkalmazzák. Görcsoldó hatásának köszönhe-
tõen ajánlott emésztési panaszok enyhítésére,
így például epe- és bélgörcsök, bélrenyheség
esetén. Gyulladás- és fertõzésgátló tulajdonsá-
ga miatt a kozmetikában is alkalmazzák. Kü-
lönbözõ keverékekben a nem fájdalmas sebek
gyógyulását és a sebhegesedést is elõsegíti.

Bár mindmáig veszélytelennek ismerik, al-
kalmazása nem ajánlott epehólyag-kövesség
vagy az epeút elzáródása esetén. Ilyenkor a
kezelés elõtt forduljon orvoshoz!

64. Kanadai aranygyökér
(Hydrastis canadensis)

A boglárkavirágúak (Ranunculales) rendjé-
nek boglárkafélék (Ranunculaceae) családjába
tartozó növényfaj. Román elnevezése gen-
þiana.

A növény összetevõinek vérzéscsillapító és
vérnyomást emelõ hatása régóta ismert, és a
legújabb kutatások is bizonyították ezt. A ben-
ne található alkaloidok szüléskor elõsegítik a
méh izomzatának összehúzódását. Hatással
van az immunrendszerre, emeli az immunglo-
bulinok szintjét.

A kanadai aranygyökér hatékony a vénás
keringési elégtelenség okozta panaszok keze-
lésében, különösképpen a nõgyógyászatban
(menstruációk közötti vérzéseknél). Gyakran
más, vénákra ható növényekkel, például az
õszi csodamogyoróval együtt az aranyér, a
visszeres panaszok és a lábfájás kezelésére is
alkalmazható.

Nagy mennyiségben mérgezõ, magas vér-
nyomást és idegrendszeri görcsöket okoz,
ezért a növény csak orvosi rendeletre használ-
ható!

Jövõ hónapban az illatos ibolyát és az il-
latos turbolyát mutatjuk be.

fûben-fában
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Gyógynövény-ábécé

Szalmagyopár 

Aranygyökér



Fûszerezzük só-
val és õrölt kö-
ménnyel. Bele-
tesszük a Piros
Aranyat, kissé
meghintjük liszt-
tel, pirospapri-
kával, majd fel-
engedjük vízzel.
Aztán beletesz-
szük a fokhagy-
magerezdeket,
beleszeleteljük a
k o l b á s z o k a t ,
hagyjuk, hogy

az ízek kissé összefõjenek, és belerakjuk a
meghámozott, felkockázott krumplit. Felöntjük
annyi vízzel, hogy a burgonyát ellepje. Bele-
tesszük a zellerzöldet és a zöldpaprikát. A
krumpli félfövésénél tesszük hozzá a borsót,
majd a kevert galuskát is beleszaggatjuk, s
készre fõzzük.

Újburgonyás csirkenyárs

Hozzávalók: 1 kg újkrumpli, 60 dkg
csirkemellfilé, 20 dkg cukkini, 10 dkg szárított
paradicsom olajban, 4 evõkanál olaj (a paradi-
csom fûszeres olaja tökéletes), só, bors.

Elkészítés: A burgonyát megtisztítjuk, a na-
gyobbakat kettévágjuk. Sós vízben 10 percig
fõzzük, majd leszûrjük. A húst nagyobb kockák-
ra vágjuk. A cukkinit megmossuk, ujjnyi vastag
karikákra szeljük. A paradicsomot kettévágjuk.
A húst, a cukkinit, a burgonyát, a paradicsomot
egy tiszta zacskóba tesszük, az olajat elkeverjük
sóval és borssal, a zacskóba öntjük, a zacskó

száját összefog-
juk, és az alap-
anyagokat jól
összerázzuk a fû-
szeres olajjal.
Váltakozva nyárs-
ra vagy hurka-
pálcára húzzuk a
zacskó tartalmát.
Grillen megsüt-
jük, közben több-
ször megforgat-
juk. Salátákat kí-
nálunk mellé.

ínyenceknek
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Birkapörkölt bográcsban

Hozzávalók: 10 kg birkahús és belsõség,
2,5 kg hagyma, 20 dkg füstölt szalonna, 10-
12 gerezd fokhagyma, 4-5 paradicsom, 4-5
zöldpaprika, 1 csípõs paprika, 4 kanál õrölt
pirospaprika (édes), só, õrölt bors, kömény-
mag, pár szál kakukkfû, 1 dl száraz vörösbor.

Elkészítés: A szalonnát csíkokra vágjuk,
zsírját kisütjük. A nagyobb darabokra vágott
vöröshagymát a fokhagymával együtt meg-
dinszteljük, és köménymagot is pirítunk rajta.
A birkahúst hozzáadva fehéredésig pirítjuk,
majd sózzuk, borsozzuk, és felöntjük annyi víz-
zel, hogy éppen ellepje. Lassú tûzön sokáig
fõzzük, beletesszük a paradicsomot és a pap-
rikát is. A belsõséget 1 órányi fövés után ad-
juk hozzá. Ha már kicsit puhult a hús, adha-
tunk hozzá zöldfûszert is. Ha úgy érezzük, már
majdnem meg-
fõtt, a vörösbor-
ban elkeverjük
az õrölt piros-
paprikát, és a
pörköltre önt-
jük. Tálaláskor
vékony karikára
vágott hagymát,
újhagymát, csí-
põspaprika-sze-
leteket kínálunk
mellé külön tá-
nyéron.

Gazdag paprikás krumpli
borsóval

Hozzávalók: 10 dkg sertészsír, 2 nagy fej
vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 3 paradi-
csom, 4 fehér (lecsó)paprika, 1 hegyes zöld-
paprika, 3-4 szál zellerzöld, 15 dkg száraz kol-
bász, 20 dkg lecsókolbász, 1,5 kg krumpli, 20
dkg zöldborsó, só, csipetnyi õrölt bors, 1 ká-
véskanál õrölt kömény, Piros Arany, 1-2 evõ-
kanálnyi õrölt pirospaprika, 1 evõkanálnyi
liszt; a galuskához: 1 tojás és annyi liszt,
amennyit felvesz.

Elkészítés: Lecsós pörköltalapot készítünk:
zsírt hevítünk, a kis kockára vágott vöröshagy-
mát megdinszteljük benne, hozzávágjuk a lehé-
jazott paradicsomot, a felkockázott paprikát.

Fõzzünk a szabadban!

Újburgonyás
csirkenyárs

Gazdag paprikás
krumpli borsóval

Birkapörkölt
bográcsban



VÍZSZINTES: 13. Ókori római írnok, a gyors-
írás feltalálója. 14. Ritkás erdõ. 15. … a gyü-
mölcs – J. Steinbeck leghíresebb mûve. 16. …
Calvino (1923–1985) – olasz író. 18. Sportsze-
rek és hangszerek gyártásáról híres hazai város.
20. Mesterséges nyelv. 21. Nagy edény. 22.
Futóverseny. 24. Lapzárta része! 26. A kripton
vegyjele. 27. Frissítõ ital. 28. Ismert norvég
popzenekar. 29. Kábulni kezd! 30. Madridi
múzeum. 32. Egyházi alkalmazott – névelõvel.
34. Földrengésben van! 36. El… – késõbbre

halaszt. 38. Épület nyitott része. 39. Mûvésze-
ti ág. 43. Kelet-ázsiai teherhordozó. 44. Rész-
letesen megszabott fegyelem. 46. Harcra szólí-
tó jel. 48. Pakisztán NOB-jele. 49. Szívesen.
51. Oszlop lábazata. 53. Csokidarab! 54. Be-
cézett Emma. 56. Növényi szaporítószerv. 57.
Román személyes névmás. 58. Részben kese-
rû! 59. Szegednél ömlik a Tiszába. 61. Az …
– Ny. V. Gogol népszerû elbeszélése. 62. Em-
lékfoszlányok! 64. Bihari … – Nagyszalontán
született budapesti írónõ. 66. Kemény tárgyak
által keltett hang. 68. Francia filmszínész. 70.
Rajt, indulás. 62. Orosz autómárka.

FÜGGÕLEGES: 2. Hangszer. 3. A vértanúk
városa. 4. Lon … – kambodzsai politikus. 5.
Lengyelország autójele. 6. Joan …

(1893–1983) – katalán festõ, gra-
fikus, szobrász. 7. Teljes. 8. Rész-
ben legszebb! 9. Czuczor Gergely
egyik írói álneve. 10. Vonalzófé-
le. 11. Szemmel tart. 12. Dúr jel-
legû egyházi hangsor. 17. Világ-
tenger. 19. Meglepõdést kifejezõ
indulatszó. 23. Rádiólokátor. 25.
… Kati – kolozsvári színésznõ.
27. Törökország gépkocsijele.
28. A, a, a. 29. Ausztrália erszé-
nyes emlõse. 30. Magyar pénz-
nem 1927–1946 között. 31. A
XX. század derekán kialakult mû-
vészeti irányzat. 32. Ringat. 33.
Cirkuszi társulat. 35. Felületére
rovó. 37. Omán, Japán és Olasz-
ország gépkocsijele. 40. Gróf –
latinul. 42. Olasz származású
francia énekes (Salvatore). 45.
Nagyszerû. 47. Európai nép. 50.
Nemzetközi mértékrendszer. 52.
Az ezüst vegyjele. 55. Kiemelke-
dõ hazai rendezõ (György). 57.
Alberto … (1909–2001) – kiváló
olasz karmester. 58. Szoknya ré-
sze. 59. Evangélista, apostol (ék.
h.). 60. Könyvkiadói sorozat
(volt). 61. Algériai kikötõ, ipari
központ. 63. Egykor Új-Zélandon
élt, kihalt futómadár. 65. Páratla-
nul lesül! 67. Életétõl megfosz-
tasz. 69. Éneklõ szócska. 71. A
tallium vegyjele.

Barabás Zsuzsa

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

Arany János (1817–1882), nagy költõnk
Toldi címû eposzának kezdõ sorait idézzük
a rejtvényben a vízszintes 1., függõleges
13. és vízszintes 41. alatt.

üdítõ

Májusi számunkban közölt rejtvényünk (Bölcs gondolat) helyes megfejté-
se: „Aki nem tanult meg adni, mindig sokat követel” – Horváth Imre.
Könyvjutalmat nyert: Szegedi Annamária, Szabó Etelka (mindketten
Nagyváradról) és Kokes Ilona (Székelyhíd). A nyereményeket postázzuk.
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A találkozón elsõsorban azok a képzõmûvé-
szek jelentek meg, akik visszatérõ résztvevõi a
hagyományos tavaszi mûvésztábornak. A be-
szélgetés során Szûcs László kérdéseire vála-
szolva Gittai István vallott költõi pályájáról, fel is
olvasva különbözõ korszakainak verseibõl. Ko-
csis Csaba két régebbi dala mellett egy újonnan
megzenésített Gittai-verset is elõadott.

Az idén a 19. alkalommal rendezték meg a
Nagykun Mûvésztelepet, s ez a váradiak könyv-
bemutatóját követõ napon közös kiállítással zá-
rult. A telep elsõ szakmai irányítója Torok Sán-
dor volt, majd hosszú idõre Petkes József vette
át a tábor szakmai vezetését, 2012-tõl pedig
Bráda Tibor, aki az idén is ellátta ezt a feladatot.

Tavasszal a képzõmûvészek, õsszel az írók
találkozóhelye Berekfürdõ. A Körmendi Lajos
Írótábor 1999-ben nyitotta meg kapuit Kör-
mendi Lajos vezetésével. Az általában szeptem-
berben odalátogató írók a szakmai programok
mellett megismerkednek a környezõ települé-
sek nevezetességeivel, Debrecenbe, Berettyóúj-

faluba, Vésztõre, Kisújszállásra is elkalandoz-
nak. 2005, az alapító halála óta Kocsis Csaba
irányítja a tábor munkáját. Hagyomány, hogy a
tábor névadójának sírjánál tisztelegnek az író-
társak elõször. A berekfürdõi Körmendi Lajos
Írótáborban az ott tartózkodó literátorok csalá-
dias otthonra lelnek néhány napra. S ennek
nem csak annyi a haszna, hogy elviszik maguk-
kal s mûveikben megörökítik a fürdõ jó hírét. A
közönségtalálkozók, a rendhagyó irodalom-
órák, a kiállítások, irodalmi estek révén a helyi
és a környékbeli lakosság olyan élményben ré-
szesül, olyan írókkal, mûvészekkel találkozhat,
amellyel és akikkel egyetlen hasonló alföldi te-
lepülésen sem. 2012-ben a vendég alkotók –
Dienes Eszter, Farkas Wellmann Éva, Fecske
Csaba, Elek Tibor, Kocsis Csaba, Papp-Für Já-
nos, Vass Tibor, Vári Fábián László, Dupka
György, Oláh András – a falu, illetve Karcag,
Kenderes, Kunhegyes, Kunmadaras, Nagyrábé
iskoláiban jártak, on-line irodalommal, erdélyi,
kárpátaljai irodalommal, gyermekirodalommal
okítva és szórakoztatva a diákokat.

A berekfürdõi Nagykun Mûvésztelep alkotá-
saiból rendezett kiállítást a Debreceni Egyetem
Élettudományi Galériájában Jókai Anna író nyi-
totta meg, ezen is részt vettek az írótábor tagjai.
Jelen voltak a Berekfürdõ 20 évvel ezelõtti önál-
lóvá válására emlékezõ ünnepi istentiszteleten
és képviselõ-testületi ülésen is, amikor az írótá-
bor három résztvevõjét is kitüntették: Jókai An-
na díszpolgári címet, Gálfalvi György és Dupka
György pedig Tõkés Sándor-díjat kapott.

Berekfürdõ, a kultúra
otthona
Kiadónk lapjai, a Várad és a Biharország
mellett Gittai István Utu rea címû
válogatott verskötetét mutattuk be május
elsõ hetében a Karcaghoz közeli
Berekfürdõ mûvelõdési házában, Kocsis
Csaba közremûködésével.
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