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STRAND

Csütörtök, július 10.
13 óra: Kapunyitás VIP/kempingeseknek

(welcome drink)

16.00: Kapunyitás

18.00: Ugorj fejest a nyárba! – vetélkedõ

19.30: Karaokeparti

21.30: Koncert – No Cable

22.30: DJ-parti

3.30: Csendes pihenõ

Péntek, július 11.
8.30: Csináljuk a fesztivált – élõ

rádióadás

10.00: Szakmai elõadások

13.00: Mozdulj! – Zumba

13.00: Stratégiai játékok

13.00: „Chill out” rádiós kívánságmûsor

13.30: Ússz, ha tudsz! – verseny

14.00: Dartsbajnokság

14.00: Vízi bomba – Vizes counter strike

15.00: Hivatalos megnyitó

16.00: Stand up comedy – Kun Zsolt

17.00: Mozdulj! – fitnesz és aerobik

17.30: Angry Birds – Támadnak

a jómadarak!

18.00: Sminkverseny (lányoknak)!

22.30: Beach parti DJ Szatmárival

1.00: DJ-parti

3.30: Csendes pihenõ

Szombat, július 12.
8.30: Csináljuk a fesztivált – élõ

rádióadás a strandon

10.00: Szakmai elõadások

13.00: Mozdulj! – Zumba

13.00: „Chill out” rádiós kívánságmûsor

13.30: Asztalitenisz-bajnokság

14.00: Játék határok nélkül

14.00: Büntetõrúgó/dobó verseny

15.00: Stand up comedy – Felméri Péter

16.00: Strandröplabda-bajnokság

16.00: Fesztigyál kvíz (film és zene

témakörben)

17.00: Ügyességi vetélkedõk

18.00: Medence fitnesz – Vízi aerobik

18.30: Angry Birds 2 – Támadnak

a jómadarak!

20.00: Sound of Freedom –

tehetségkutató

22.00: DJ-parti

23.00: A foci-vb bronzmérkõzésének

közvetítése

4.00: Csendes pihenõ

Vasárnap, július 13.
8.30: Csináljuk a fesztivált – élõ

rádióadás a strandon

10.00: Szakmai elõadások

13.00: Lábteniszbajnokság

13.00: Mozdulj! – Zumba

13.00: „Chill out” rádiós kívánságmûsor

14–17: Vetélkedõk

17.00: Gördeszkás bowling – vetélkedõ

22.00: A brazíliai labdarúgó-vb döntõjének

közvetítése

NAGYSZÍNPAD –
PARKOLÓ

Péntek, július 11.
17.00: Induljon a banzáj!

17.30: Tánckoreográfiák

18.30: Sörivóverseny

19.00: Sörhasverseny

19.30: Koncert – Ana-Maria Anita

Mihãieº

20.00: Koncert – Fodor Jennifer

21.00: Koncert – DJ Szatmári és Jucus

21.50: Tombolasorsolás

22.00: Koncert – By The Way

Szombat, július 12.
16.00: Induljon a banzáj

16.30: Nyereményjátékok – Bátorság!

17.00: Büntetõrúgó-verseny

17.30: Tánckoreográfiák

18.00: Minifocigála

18.30: Tánckoreográfiák

19.00: Koncert – Wizards

20.00: Koncert – Mr. Siid és a brigád

21.00: Koncert – Xonia

21.50: Tombolasorsolás

22.00: Koncert – Animal Cannibals

23.00: A brazíliai labdarúgó-vb

bronzmérkõzésének

közvetítése

Vasárnap, július 13.
10.00: Aszfaltrajzverseny

11.00: Kerékpár- és görkorcsolyaverseny

16.00: Induljon a banzáj!

17.00: Freestyle és triál kerékpáros

bemutató

17.30: Tánckoreográfiák

18.00: Szépségverseny: Miss Szabadság

Feszt, közben tánckoreográfiák

19.00: Koncert – Oana Pereþ

19.30: Koncert – Wrong Way

20.30: Koncert – Páll Tímea

21.30: Koncert – Zanzibár

22.00: A brazíliai labdarúgó-vb

döntõjének közvetítése (a koncert

idõtartama alatt hang nélkül)

23.00: Tombola-fõdíj sorsolása

|ifjúság

Újra Szabadság
Fesztivál Margittán

A Vidéki Ifjúsági Szövetség Margitta megyei jogú
város önkormányzatával partnerségben
július 10–13. között a margittai városi strandon
rendezi meg a Szabadság Fesztivált, vagyis
a Freedom Festet.
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|kultúra – gazdaság

színielõadások, tár la tok. A föld szin ten mû vész -
ká vé há zat ala kí tot tak ki.

Az Anasz tá zia Aukciósház és Mû vé sze ti Ga -
lé ria két tu laj do no sa Fóris Sán dor György és
dr. Vladimir Pisarenco. Sze re tik és nép sze -
rû sí te ni óhajt ják a mû vé sze te ket. Hogy mi ért
épp az orosz nagy her ceg nõ rõl, Anasz tá zi á ról
(Anasztaszija Nyikolajevna Romanova, az utol -
só orosz cár, II. Mik lós ne gye dik, leg fi a ta labb le -
á nya) ne vez ték el a lé te sít ményt? Anasz tá zia is
nagy mû vé szet sze re tõ és -pártoló volt. Jó né -
hány le gen da szö võ dött sze mé lye kö rül, a túl -
élést és a re mény sé get is jel ké pe zi.

Az el kép ze lé sek sze rint a váradi Anasz tá zia
ház ban ha von ta leg alább egy auk ci ót tar ta nak.
A ha gyo má nyos mó don zaj ló auk ci ók mel lett
le het majd li ci tál ni interneten, on-line és te le fo -
non is. Mû kin cse ket, ré gi sé ge ket, fest mé nye -
ket, por ce lá no kat, üveg tár gya kat, ezüst ne mût,
köny ve ket, ér mé ket, ré gi bú to ro kat, szõ nye ge -
ket, szõt te se ket, ve te rán au tó kat, ék sze re ket,
mi e gye bet ár ve rez nek. A mû tár gya kat az auk ci -
ók elõtt szak em be rek, hi va tá sos be csü sök ér té -
ke lik föl, így a ki ki ál tá si ár min den eset ben kor -
rekt lesz. Az új gaz dá ra ta lá ló tár gyak ra 15-20
szá za lé kos li ci tá ci ós dí jat von le az aukciósház.
A mû tár gya kat biz ton sá gos he lyen tá rol ják, a

Köny vek bõl és fil mek bõl tud hat ták eled dig a
váradi, Bi har me gyei em be rek, ho gyan zaj lik le
egy auk ció, mi lyen az, ami kor egy gyö nyö rû,
ér té kes mû kincs ki ki ál tá si árát az ege kig sró fol -
ja va la ki, hogy meg sze rez ze a hõn áhí tott mû -
vé sze ti erek lyét, hogy mi lyen iz gal mak és ér de -
kes sé gek rej le nek a li ci tá lás ban, és hogy mi lyen
ér zés, mi dõn meg kér di az ár ve rés ve ze tõ: „Sen -
ki töb bet?” Nos, ez után a jú ni us kö ze pén meg -
nyílt új váradi lé te sít mény ben meg ta pasz tal hat -
ják egy-egy ár ve rés iz gal mas pil la na ta it mind -
azok, akik nek mód juk van ar ra, hogy el ad ja -
nak, vá sá rol ja nak az aukciós házban.

A Zöld fa (ma Vasile Alecsandri) ut ca 4. szám
alat ti pa ti nás sze ces  szi ós épü let ben, mint egy
800 négy zet mé te ren hoz ták lét re az Anasz tá zia
Aukciósházat és Mû vé sze ti Ga lé ri át. Mind a
föld szin ti részt, mind az eme le ti nagy ter met ki -
vá ló íz lés sel, ele gan ci á val ren dez ték be, mind -
egyik he lyi ség jól meg vi lá gí tott, az ab la kok ha -
tal ma sak, be csá bít ják a nap fényt. Az auk ci ók
mel lett szer vez nek kul tu rá lis ren dez vé nye ket,
lesz nek kon cer tek, rö vid drá má kat be mu ta tó

Anasztázia hercegnõ
és a váradi aukciók

Kiállítások, színielõadások, koncertek,
mûvészkávéház és mûtárgyak árverése
várja mindazokat, akik betérnek
az újonnan megnyílt nagyváradi Anasztázia
Aukciósházba és Mûvészeti Galériába.
Õsszel restaurátorképzést is indítanak.

Az Anasztázia ház

a Zöldfa utcában.

Deutsch Károly

üveg- és porcelán -

áruházának épült

fel 1909-re.

Az 1970-es

felújítás csak

a homlokzatot

õrizte meg.

A Gulliver áruház,

majd bank

és biztosító

mûködött benne

Fóris Sándor György köszöntötte a meghívottakat,

mögötte a Varadinum vonósnégyes készül a koncertre
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spe ci á lis rak tár he lyi sé gek ben meg te rem tet ték a
meg fe le lõ kö rül mé nye ket (hõ mér sék let, fény
stb. szem pont já ból). A ta nács adás, föl be csü lés
te ma ti kus, min den nap más-más tár gyak kal
fog lal koz nak, pél dá ul a szer da az ék sze rek,
üveg tár gyak, por ce lá nok, ezüst ne mûk, ré gi
pén zek és ér mék nap ja. Az aukciósház és ga lé -
ria hon lap ján – www.printesaanastasia.ro – bõ -
vebb tá jé koz ta tást ta lál hat nak az ér dek lõ dõk.

Az Anasz tá zia ház me ne dzser as  szisz ten se
Klosowski Bra un Má ria, a ku rá tor pe dig
Indig Dá vid Áron. A fi a tal em ber a te mes vá ri
egye te men ta nult mû vé szet tör té ne tet. Fon tos -
nak tart ja, hogy a már is mert és el is mert, ne ves
kép zõ mû vé szek mel lett ke vés bé is mert al ko tók,
te het sé ges pá lya kez dõk mun ká it is meg is mer -
tes sék a mû vé szet sze re tõ em be rek kel. Sze ret -
nék, ha mind bel föld ön, mind kül hon ban presz -
tízs re te het né nek szert.

Új don ság to váb bá, hogy szep tem ber ben res -
ta u rá tor kép zést in dí ta nak a kul tu rá lis mi nisz té ri -
um jó vá ha gyá sá val és se gít sé gé vel. A res ta u rá -
tor is ko lá ban je les szak em be rek ta ní ta nak majd.
A kép zés idõ tar ta ma há rom év.

A lé te sít mény meg nyi tó ün nep sé gét jú ni us
15-én, va sár nap dél után tar tot ták meg. Kép zõ -
mû vé szek, mû pár to lók és mû gyûj tõk, új ság írók
kap tak meg hí vást a zárt kö rû ese mény re. Szép -
szá mú ér dek lõ dõ gyûlt ös  sze. Kel le mes mu zsi ka
szólt. Pin cé rek pezs gõ vel kí nál ták a lá to ga tó kat.
A ven dé gek meg szem lél het ték az ez al ka lom ra

ki ál lí tott fest mé nye ket, szob rocs ká kat, bú to ro -
kat, szõ nye ge ket, tex tí li á kat, egye be ket. Amott
egy le nyû gö zõ kép ben le he tett gyö nyör köd ni,
ar rébb sé tál va an tik órá kat, ré gi lám pá kat,
pam la go kat, ke cses ka ros szé ke ket, dí szes ke -
ret ben lé võ tük rö ket, kis plasz ti ká kat le he tett
meg cso dál ni. Sok fé le stí lust, íz lés vi lá got és
szem lé let mó dot lát hat tunk. A ki ál lí tott tár gyak
al ko tói ne ves né hai (a XX. szá zad el sõ fe lé bõl)
és kor társ kép zõ mû vé szek. Meg ta lál ha tó volt
pél dá ul a név sor ban Xantus Gé za, De ák Ár pád,
El Kazovszkij, Kris tó fi Eni kõ, Paál Al bert, Ti bor
Er nõ, Iványi-Grünwald Bé la, Jovián György,
Hol ló Bar na, Ruzicskay György, Czóbel Bé la,
hogy csu pán né há nyat em lít sünk.

A tár lat nyi tón egy be gyûlt tár sa sá got az
aukciósház és ga lé ria egyik tu laj do no sa, ala pí -
tó ja, Fóris Sán dor György kö szön töt te. Mint
hang sú lyoz ta: az iga zi mû vé szet ér té ket je lent.
Óha juk az, hogy Vá rad olyan le gyen, akár egy
gyé mánt Eu ró pa tér ké pén. Az üd vöz lõ be széd
után a Varadinum vo nós né gyes ját szott an da lí -
tó, szép klas  szi kus mu zsi kát.

A vernisszázson vál tot tunk pár szót Fóris
Sán dor Györg  gyel; kér dé sünk re el me sél te,
hogy ré gi ál ma vált va ló ra ez zel a mû vé sze ti
„szen tél  lyel”. Hoz zá fûz te: „Min dig is az volt a
vá gyam, hogy ké pek kel le gyek kö rül vé ve.” Sze -
re ti a mû vé sze te ket és a mû vész em be re ket, ze -
né sze ket, szí né sze ket, fes tõ ket stb. Ré geb ben
tán colt a váradi Ars No va tánc cso port ban (ba -
lett és kü lön fé le te ma ti kus tán cok), szép si ke re -
ket ért el kü lön bö zõ ver se nye ken. Az tán csa lá -
dot ala pí tott, a hi va tá sos tán cot ab ba hagy ta,
ám a mû vé sze tek irán ti sze re te te meg ma radt.
Négy esz ten de ig élt Ang li á ban. Ren ge te get ta -
nult a szi get or szág ban, ta nul má nyoz ta egye bek
mel lett az aukciósházak, ga lé ri ák struk tú rá ját,
mû kö dé sét is. Úgy lát ta, hi ány zik egy ef fé le lé -
te sít mény Nagy vá ra don. Az aukciósház sok fé le
szem pont ból hasz nos. Pél dá ul ha va la ki nek van
egy ha gya té ka, örö köl egy kü lön le ges ké pet,
szob rot, mi e gye bet, akár a ki ki ál tá si ár tíz sze re -
sé ért is el ad hat ja ily mó don. Min den fé le olyan
ré gi ség gel, mû tárggyal fog la la tos kod nak, ami
csak meg moz gat ja a fan tá zi át. A ga lé ri á ba és a
ká vé zó ba a fi a ta lo kat is sze ret nék oda von za ni,
egyút tal csi szol ni, ci zel lál ni íz lé sü ket. Be szél ge -
tõ tár sunk ér dek lõ dé sünk re el mond ta: tu laj do -
nos tár sa, Pisarenco dok tor is iga zi mû vé szet -
ked ve lõ em ber. „Én rán gat tam a vál lal ko zás ba,
un szol tam, hogy vág junk be le” – ma gya ráz ta
Fóris Sán dor György, aki mun ka tár sa i val együtt
re mé li: a po zi tív gon dol ko dás és hoz zá ál lás, a jó
stra té gia ha ma ro san meg hoz za gyü möl csét.

| Tóth Hajnal

Képek, plasztikák,

szõnyegek

a kínálatban

Bútorokkal

és egyéb

régiségekkel is

foglalkoznak
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|önkormányzat

Feb ru ár ban állt a saj tó elé Ilie Bolojan nagy -
vá ra di és Lucian Popuº váradszentmártoni pol -
gár mes ter az zal az el kép ze lés sel, hogy mind két
te le pü lés vi rág zó jö võ je ér de ké ben be le kel le ne
ol vasz ta ni a köz sé get a me gye szék hely be. A
váradi elöl já ró sze rint így öt vöz nék a vá ros épí -
té sze ti és kul tu rá lis ide gen for gal mi von ze re jét a
für dõk tu ris ta csa lo ga tó po ten ci ál já val. To váb bá
len ne elég sza bad te lek to váb bi ipa ri par kok lé -
te sí té sé re, il let ve nõ ne a la kos ság lét szá ma.
Szent márton és a hoz zá tar to zó fal vak (Hájó,
Ron  tó, Kardó, Betfia, Váradcsehi, Félixfürdõ,
Püs  pök für dõ) elöl já ró ja sze rint ez a fej lõ dés út -
ja, a köz sé gi költ ség ve tés bõl ugyan is nem sok -
ra te lik.

Az ak kor el fo ga dott me net rend sze rint a
váradi he lyi ta nács a jú ni u si ülé sén tár gyal ta a
fú zió kér dé sé ben ki íran dó re fe ren dum ha tá ro -
zat ter ve zet ét. Az RMDSZ-frakciót ve ze tõ Ritli
Lász ló Cson gor fel ve tet te, hogy elõbb a szent -
már toniak vé le mé nyét kel le ne meg is mer ni, utá -

Népszavazás dönt
Szentmárton
beolvasztásáról
A novemberben esedékes államfõ -
választással egyszerre lehet megtartani
Nagyváradon és Váradszentmártonban
a népszavazást, amelyen a lakosság
véleményt mondhat: olvasszák-e be
a megyeszékhelybe a szomszédos községet.

na költ sön csak a vá ros a sa ját nép sza va zás ára.
Két sé ges nek tar tot ta, hogy a Vá rad ról eset leg
épp Szentmártonba ki köl tö zõ la kos sá got kell-e
ilyen ad mi niszt ra tív esz kö zök kel új ra vis  sza vá ro -
si a sí ta ni, in kább ar ra kel le ne tö re ked ni, hogy
olyan él he tõ vá ros le gyen Nagy vá rad, aho vá
oda köl töz nek, nem el hagy ják azt. A köz sé gi he -
lyett vá ro si he lyi adók nö ve ke dé sét is ag gá lyos -
nak tar tot ta. Nem hoz ta fel érv ként vi szont a
nagy vá ra di et ni kai ará nyok meg vál to zá sát: a
ma gyar ság mos ta ni kö zel 23 szá za lé kos je len lé -
te a zöm mel román lakta fal vak be ol vasz tá sá val
20 szá za lék alá csök ken het. Utá na pe dig a
váradi ok ta tá si há ló zat ból és a köz igaz ga tás ból
már most is egy re in kább ki szo ru ló kö zös ség
már szá mon sem kér he ti pél dá ul az anya nyelv-
hasz ná la ti jog sé rü lé sét, nem be szél ve a két -
nyel vû táb lák ról, a mû em lé kek, tör té nel mi em -
lék he lyek meg óvá sá ról.

A nagy vá ra di he lyi ta nács vé gül a je len lé võ
négy RMDSZ-es ta nács tag tar tóz ko dá sa mel lett
20 igen sza va zat tal rá bó lin tott a nép sza va zás
ki írá sá ra a no vem be ri el nök vá lasz tás sal együtt.
Az adók ról Bolojan pol gár mes ter el mond ta,
azo kat 10 évig a mos ta ni szin ten hagy ják, és
utá na 5 éven át fo ko za to san eme lik a váradi
szint re. A He lyi Köz szál lí tá si Vál la lat egyéb ként
már hó na pok óta „bel sõ” já ra to kat in dít
Szentmártonba, és az ivó víz- és táv hõ szol gál ta -
tás egy ré sze is „vá ro si ve ze té ken” megy.

| M. Zs.
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Ellenõrzik az akadálymentesítést
Jú ni us 10-én kez dõ dött és no vem ber 14-

ig tart a Bi har Me gyei Szo ci á lis Ki fi ze té si

és Fel ügye le ti Ügy nök ség aka dály men te -

sí tést el len õr zõ kam pá nya. En nek fõ cél -

ja, hogy meg vizs gál ják a 2006/448. szá -

mú tör vény elõ írá sa i nak be tar tá sát a

prefektúra, a me gyei, vá ro si és köz sé gi

ön kor mány zat ok szék he lyén, il let ve a

nagy ügy fél for gal mú köz hi va tal ok ban,

mint ami lyen a la kos ság-nyil ván tar tó. Az

el len õr zés so rán vizs gál ják az aka dály -

men te sí tést, pél dá ul van nak-e rám pák,

meg fe le lõ ek-e az aj tók, a mos dók, a fo -

lyo sók és a fel vo nók, van nak-e fo gya té ko -

sok nak el kü lö ní tett par ko ló he lyek, a

moz gás sé rül tek meg kö ze lít he tik-e az

ügy fél fo ga dó ab la ko kat és a fo ga dó órá -

kon az iro dá kat. El len õr zik, ki tet ték-e a

meg fe le lõ pik to gra mo kat, szol gál nak-e

jel tol mác  csal szük ség ese tén, van nak-e

meg fe le lõ pa pír ala pú és elekt ro ni kus tá -

jé koz ta tók, Braille -írá sos je lek és köny -

vek, hangoskönyvek, internetes ol da lak.
| F. N. L.



Bár men  nyi re kö rül te kin tõ en ve ze tünk is,
egy má sod perc nyi fi gyel met len ség elég ah hoz,
hogy egész he ti prog ra mun kat a fe je te te jé re
ál lít sa. Egy koc ca nás, és már is meg van a baj.
Ha csak az au tó tö rik ös  sze, és sen ki nek sem
esik ba ja, már nem kö te le zõ rend õrt hív ni, elég
ki töl te ni a kár be je len tõ la pot (constatare
amiabilã). Per sze csak ab ban az eset ben, ha a
vét kes el is me ri a hi bá ját.

„El men tünk a biz to sí tó hoz, ki töl töt tük a pa -
pí ro kat, majd el vit tem az au tót a szak szer viz be
– me sé li to vább a tör té ne tet ol va sónk. – Csak -
hogy a ja ví tás há rom szor an  nyi ba ke rült vol na,
mint amen  nyit a biz to sí tó fel aján lott. Ve sze ke -
dés, cir kusz, majd a biz to sí tó em be re, mi kor
lát ta, hogy nem ha gyom ma ga mat, meg dup -
láz ta a kár té rí tés ös  sze gét. Eb bõl már meg tud -
tuk ja vít tat ni az au tó mat. Csak az a sok bos  szú -
ság, utá na já rás ne lett vol na. Ki fi ze ti meg ezt
ne kem?” – te szi fel a jo gos kér dést Esz ter.

A hi va ta los el já rás buk ta tói

Az egyik pi ac ve ze tõ biz to sí tó tár sa ság nagy -
vá ra di igaz ga tó ja la punk nak el mond ta, hogy
koc ca nás ese tén két le he tõ ség kö zül vá laszt -
hat a ká ro sult. Olyan szer viz be vi szi az ös  sze -
tört au tót, ami vel az adott biz to sí tó szer zõ dé -
ses vi szony ban áll. Ez eset ben az il le tõ nek
nincs más te en dõ je, a biz to sí tó egye ne sen a
ja ví tó mû hely nek fi zet. Ha a ká ro sult olyan
szer vizt vá laszt, amely nek nincs szer zõ dé se a
biz to sí tó val, ak kor fel aján la nak szá má ra egy
ös  sze get, ami bõl meg ja vít ha tó az au tó. A tör -
vény sza bá lyoz za, mi re men  nyit ad hat a biz to -
sí tó, sen ki sem dönt he ti el a ha sá ra üt ve,
mennyi be ke rül egy al kat rész. Az igaz ga tó azt
vi szont el is mer te: a biz to sí tó kár fel mé rõ jé nek
az az ér de ke, hogy mi nél ke ve sebb re ér té kel je
a kárt. Hoz zá te szi, sok eset ben a szer vi zek is
ne vet sé ge sen ma gas árat szab nak meg,
mond ván: a biz to sí tás úgy is fe de zi. Ezért az a
leg egy sze rûbb, ha a kár val lott a biz to sí tó ál tal
fel aján lott mû he lyek kö zül vá laszt.

A kö te le zõ gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás
(RCA) meg kö té se kor haj la mo sak va gyunk
csak ar ra fi gyel ni, hogy mi nél ke ve seb bet fi -
zes sünk. So kan azt sem tud ják, me lyik biz to sí -
tó nál kö töt ték meg a szer zõ dést, a lé nyeg,
hogy a hi á nyá ért ne bün tes sen a rend õr. A bír -
ság ma gas (1000–2000 lej kö zöt ti), ám a sta -
tisz ti ka sze rint Ro má ni á ban min den ötö dik au -
tós kö te le zõ biz to sí tás nél kül ve zet.

A nem rég ala kult Pénz ügyi Fel ügye let
(Auto ritatea de Supraveghere Financiarã)
igaz ga tó ja, Miºu Andriþoiu el mond ta, hogy
egyes biz to sí tók ir ra ci o ná li san ala csony árak -
kal dol goz nak, ezért nincs le he tõ sé gük az ösz -
 szes kárt ki fi zet ni. Er re a jö võ ben kü lö nö sen fi -
gyel majd a Fel ügye let, és kö te le zi a biz to sí tó -
kat, hogy bi zo nyít sák a fi ze tõ ké pes sé gü ket.
„Azok a biz to sí tók, ame lyek kö ze pes vagy ma -
gas áron ad ják a kö te le zõ gép jár mû-biz to sí -
tást, nem bo lon dok. Azt je len ti, nem en ge dik
meg ma guk nak azt a lu xust, hogy fi ze tõ kép te -
len né vál ja nak. El kell ér nünk, hogy az RCA-
árak is mét re á lis ke re tek kö zött mo zog ja nak”
– nyi lat koz ta Andriþoiu.

(folytatás a 10. oldalon)

gazdaság|

Kötelezõ és drága –
de mi hasznunk belõle?
„Állok a keresztezõdésben, balra
szeretnék fordulni. Egyszer csak óriási
csattanás, a nyakam megrándul.
A mögöttem jövõ mikrobusz vezetõje nem
vett észre. Nyolcéves autóm hátulja
teljesen összetört. Az elsõ sokk után arra
gondolok, van-e biztosítása a sofõrnek,
majd az villan az eszembe, mivel fogok
holnap dolgozni menni” – meséli pórul járt
margittai olvasónk, Eszter. Esete kapcsán
a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás
útvesztõjébe kalauzoljuk olvasóinkat.

Érdemes

utánanézni, mire is

biztosítjuk autónkat
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– Mi fo gad ta ki ne ve zé se kor Bu ka rest ben?
– Kis sé fur csa hely zet be ke rül tem, mert a volt

fõ nö ke im let tek az al kal ma zot ta im a mi nisz té ri -
um ban, de rég óta is mer tük egy mást. Több ál -
lam tit kár kol lé gá hoz ké pest sze ren csés nek ér -
zem ma ga mat, mert olyan mi nisz ter rel dol go -
zom együtt, aki kö rül be lül két hét tel az együtt -
mû kö dé sünk kez de te után rám bíz ta a víz gaz -
dál ko dá si, ár víz vé del mi, víz jo gi és víz ügyi kér dé -
sek tel jes ko or di ná lá sát, és a ha lá sza tért is fe le -
lek. Sze ren csés a kons tel lá ció, mert mind a víz -
ügyi, mind az er dé sze ti tár cá nál szak em ber van,
utób bi nál egy suceavai kol lé ga.

– Szin te rög tön ki ne ve zé se után éles hely -
zet be került…

– Volt egy ha tal mas ár hul lám dé len, sõt már
a hús vét is így telt el, és az óta az ötö dik vagy
ha to dik ko mo lyabb ár hul lá mon va gyunk túl.
Most vol tak prob lé má ink Dob ru dzsá ban, vö rös
ri asz tást kel lett ki ad nunk, ott öt óra alatt 115 li -
ter esõ esett le egy négy zet mé te ren. Ezek nem
eu ró pai jel le gû csa pa dék men  nyi sé gek, na gyon
vál to zik az idõ já rás és ve le együtt a víz gaz dál ko -
dást érin tõ ese mé nyek. Az idén öt-hat nagy ár -
hul lám ér te Dél-Ro má ni át a Zsil tõl a ten ger par -
tig. A szer bi ai ese mé nye ket te kin tet tem úgy -
mond sza kí tó pró bá nak. Szer bi á ban 150-160 li -
ter esõ esett négy zet mé te ren ként, ez a szerb
elõ re jel zé sek sze rint olyan ese mé nye ket ge ne -
rált vol na a Du nán, ame lyek tel jes vész hely zet -
be hoz tak vol na min ket. Szom bat reg gel tõl va -
sár nap es tig a kor mány épü le té ben ül tünk Liviu
Dragnea mi nisz ter el nök-he lyet tes sel, az ke -

mény szak mai mun ka volt. Egyik szin ten az zal
küsz köd tünk, hogy hir te len, egy-két na pon be -
lül köl töz tes sünk el 30-40 ezer em bert a Du na
mel lõl. Ugyan ak kor én ös  sze hív tam az nap
több ször a mi nisz te ri víz ügyi bi zott sá got és a
tár ca kö zit is, és pró bál tuk kéz ben tar ta ni a dol -
go kat. Ar ra a kö vet kez te tés re ju tot tam, hogy a
szerb rend szer nem fog ja ki bír ni a víz men  nyi sé -
get, te hát ott va ló szí nû leg gát sza ka dás ok tör -
tén nek, és ez „se gí te ni” fog ne künk, mon dom
ezt idé zõ jel ben, mert más sze ren csét len sé ge
nem se gít rajtunk… So sem fe lej tem el, fé lig-
med dig kö ve tel te tõ lünk mind a kor mány hi va -
tal, mind a bel ügy va la mi kor két óra kö rül a
pon tos ada to kat. Azt mond tam, nem fo gok
ada to kat ad ni, mert nem fog ja a rend szer ki bír -
ni azt, ami van. Az ár hul lám Szer bi á ban volt,
Ro má nia fö lött, fõ leg a Szá ván, és kö rül be lül
két óra múl va több he lyen is át sza kad tak a gá -
tak Szerbiában… Ez után kö vet ke zett egy hét,
ami kor lenn vol tunk a Du nán egy re gi o ná lis ár -
víz vé del mi bi zott ság gal. Ki lenc prefektúra kö zös
vé del mi bi zott sá gát hoz tuk ös  sze Craiován, ott

Április 3�án nevezték ki a nagyváradi
PÁSZTOR SÁNDORT vízügyi államtitkárrá,
miután az RMDSZ kormányra lépett.
A szakember 1992 óta vízügyi mérnökként
dolgozik szülõvárosában, volt
a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság vezetõje
és helyettes vezetõje, 2004�tõl az RMDSZ
színeiben váradi tanácstag volt. Eddigi
államtitkári tapasztalatairól és terveirõl
kérdeztük.

Árvízi vészhelyzet

fogadta a friss

államtitkárt
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Rendhagyó vízügyi helyzet
az idõjárás miatt



Doina Panã, Korodi

Attila és Pásztor

Sándor

a székelyföldi

látogatáson

en nek a tech ni kai tá ma sza vol tam, irá nyí tot tuk
akár a ho mok zsák ra kást, akár a ka to ná kat, em -
be re ket. Nem mond ha tom, hogy osz tat la nul
örül tek an nak, hogy egy ma gyar el jön Vá rad -
ról, és pa ran csol ne kik, de jól meg csi nál tuk a
dol go kat. Ez volt az el sõ em lé ke ze tes si ker él mé -
nyem. Ami kor el vál tunk pár nap után a kor -
mány fõ-he lyet tes tõl, ak kor csak an  nyit mon -
dott: „Te ma gyar vagy, de jó szak em ber.” Ez a
„ma gyar vagy” rész min dig meg ma rad ben nük,
de meg kell ér te nem, hogy ez így mû kö dik. Ak -
kor egyéb ként Szer bi á ban több mint két mil lió
eurós kár ke let ke zett. Volt pár kri ti kus pon tunk
a Du nán, ke mé nyen oda lép tünk, pél dá ul húsz -
ezer ton na kö vet rak tunk le há rom nap alatt.

– Mi vár ha tó a nyár ra az elõ re jel zé sek sze -
rint, lesz nek-e még prob lé mák?

– An  nyi ra komp lex, an  nyi ra nem jel leg ze tes
az idõ já rás, hogy azok ban a he tek ben, ami kor
ko mo lyabb gon dok vol tak, és he li kop ter rel jár -
tuk be a te rü le te ket pél dá ul Dél-Ro má ni á ban,
lát tuk, hogy sok a vi zes te rü let ott, ahol min den
év ben pa na szod nak a fél si va ta gos kör nye zet re.
Ugyan ak kor itt a nyu ga ti ha tár szé len, a Part i -
um ban, kö rül be lül Arad ma gas sá gá ban van a
leg aszá lyo sabb rész, és Dob ru dzsa kör nyé kén
volt egy ha son ló te rü let, de ez nem rég ka pott
115 li ter esõt négy zet mé te ren ként, an nak a dé -
li ré sze oko zott Bul gá ri á ban ka taszt ró fát. Hogy
mi vár ha tó, az rend kí vül vál to zó le het, de most
azt mond ják, hogy jú li us tól aszá lyo sabb pe ri ó -
dus áll be. Hal kan jegy zem meg, hogy áp ri lis -
ban is ezt mond ták. Az óta esik dé len. Az idõ já -
rás ott most se gít a me zõ gaz da ság nak, il let ve az
is jó még, hogy az ös  szes hegy vi dé ki és domb -
vi dé ki tá ro zó jól fel van tölt ve Ro má nia 90 szá -
za lé kán, te hát el sõ sor ban tar ta lék van, má sod -
sor ban zöld ener gi át le het ter mel ni na gyon ol -
csón.

– Mi lyen víz ügyi be fek te té sek re van le he -
tõ ség or szá go san, il let ve Bi har me gyé ben?

– Doina Panã mi nisz ter as  szon  nyal ed dig há -
rom ko mo lyabb utunk volt, ab ból a leg el sõ ide

ve ze tett, Vá rad ra áp ri lis ban. Nem volt sajtó nyil -
vá nos, rö vi den, tény sze rû en el akar tam ma gya -
ráz ni, hogy áll Vá rad és Bi har me gye. An nak
ide jén én ki vi te lez tem Nagy vá ra don a Kö rös-
part rend be té tel ét és ki épí té sét, ez a kor mány -
vál tás sal meg sza kadt. A Ga ra sos híd ról meg -
mu tat tam a köz pon tot, hogy két év vel ez elõtt
ott hagy tam, az óta ar ra egy lej nem jött… Pró -
bál tam ve le egyez tet ni – ugyan is az idei bü dzsé -
ben szin tén nem sze re pelt Vá rad –, hogy ha
mó do sít ják a költ ség ve tést, vagy le het sé ges
pénzt át cso por to sí ta ni, azon nal in téz ked jünk.
Bi har me gyé ben két pro jek tet sze ret nék sür gõ -
sen el in dí ta ni, az egyik a Páris-patak rend be té -
te le, má ra ez az egye dü li ko moly szen  nye zõ for -
rás Nagy vá ra don, a száldobágyi tó tól jön le fe lé.
Elég jól ál lunk, rö vi de sen meg lesz a li cit. Kö rül -
be lül há rom mil lió euróról be szé lünk: a me der
ki ta ka rí tá sa, a vá ros te rü le tén be csö ve zés, pár -
hu za mo san csa tor na rend szer ki épí té se és kör -
nye zet ba rát tá té te le. Egy má sik mun ká lat, ame -
lyet idén in dít tat tam el, és na gyon fon tos len ne,
a Kösmõ-patak. A köz tu dat ban nincs ben ne, de
ez a Hegy köz bõl in dul, a Csa tár és Pályi kö zöt -
ti te rü le ten le fo lyik, át megy Ko vá csi és Bi har
kö zött, majd Bi har bel te rü le tén, ahol elég sok
prob lé mát okoz, át fo lyik Pap ta má si ba és on -
nan a Be ret  tyó ba. Ha rend be tes  szük, pár év ti -
ze dig nincs gond ve le. En nek is most fo lyik a
tendereztetése. Ezek a rö vid tá vú el kép ze lé sek.
Bi har me gyé ben nagy gon dunk még a
Bihardobrosd (Dobreºti) kör nyé kén lé võ gát
épí té se; er re va la men  nyi pénzt si ke rült ös  sze -
szed ni, és ha lad nánk ez zel is. A fõ gon dunk pe -
dig a Jád-völgyi víz tá ro zó rend be té te le, de ez
an  nyi ra sok ba ke rül ne, hogy ed dig még nem si -
ke rült úgy át cso por to sí ta ni vagy úgy ta lál ni
anya gi for rást, hogy hoz zá lát has sunk, de sze -
ret ném eb ben a man dá tum ban ezt is el kez de ni.
A mi nisz ter rel a kö vet ke zõ utunk Bu ka rest kör -
nyé ké re ve ze tett, és leg utóbb az egész Szé kely -
föl det be jár tuk Korodi At ti la kör nye zet vé del mi
mi nisz ter tár sa sá gá ban. Csík sze re da egy ke rü le -
tét Csíksomlyó és Csík sze re da kö zött fo lya ma -
to san el ön ti a víz, sze ret nénk ott lét re hoz ni egy
szük ség tá ro zót, hogy fel fog ja a vi zet. Ott még
öt-hat mun ká lat ban sze ret nénk se gí te ni, mert
ér vé nyes a Szé kely föld re is, ami ránk: ott két
éve nem tör tént sem mi. Ezek a pri o ri tá sok, a
dol gok el in dul tak; nem vár ránk bõ ség, mert
na gyon ne héz va la hon nan egy lejt is sze rez ni.
Az el kép ze lé sem az, hogy el in dít suk a dol go kat
ke vés pénz zel, és kül föl di for rá so kat ta lál junk,
ami re jó pá lyáz ta tá si rend szer rel len ne esé -
lyünk.

| Fried No é mi

zöldövezet|
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len, sze rin te a sza bad vá lasz tás jo gá tól foszt ja
meg az em be re ket, ezért al kot mány el le nes. Rá -
adá sul in kább bo nyo lí ta ná az el já rást. A ter ve zet
sze rint a kár fel mé rõ ál tal ké szí tett jegy zõ köny vet
alá kell ír nia mind a ká ro sult nak, mind a biz to sí -
tó nak. Csak bí ró sá gon tá mad ha tó meg a kár -
becs lõ vé le mé nye. Ez sok eset ben in do ko lat la -
nul meg hosszab bí ta ná és drá gí ta ná az egész
pro ce dú rát.

Mi hez van jo gunk?

Az 1asig.ro internetes új ság ál tal ké szí tett fel -
mé rés sze rint az au tó tu laj do no sok 87 szá za lé ka
nem tud ja, mi lyen fel té te le ket tar tal maz a kö te le -
zõ biz to sí tá sa. En nek el sõd le ges oka, hogy a biz -
to sí tá si köt vény nem tar tal maz za a szer zõ dés fel -
tét ele it, mert eze ket tör vény ír ja elõ. A bró ke rek,
ügy nö kök sem fá raszt ják ma gu kat az zal, hogy is -
mer tes sék az ügy fe lek kel a fel té te le ket, s az au tó -
tu laj do no so kat sem ér dek li kü lö nö seb ben, csu -
pán az, hogy mi nél ol csób ban meg ús  szák.

Csak ak kor vá lik ér de kes sé, mit fe dez a biz to -
sí tás, ami kor kár ért min ket. A kö te le zõ gép jár -
mû-fe le lõs ség biz to sí tás ar ra hi va tott, hogy az ál -
ta lunk más nak oko zott ká ro kat meg té rít se. Nem -
csak az au tó ban ke let ke zett ká rok ra, ha nem el -
ha lá lo zás sal, sze mé lyi sé rü lés sel já ró költ sé gek re
is ki ter jed a biz to sí tás, il let ve er köl csi kár té rí tés re,
va la mint a ja ví tás ide jé re cse re au tó ra is igényt
tart ha tunk. A tör vény ír ja elõ a ma xi má lis kár té -
rí tés ös  sze gét is; ez anya gi kár nál egy mil lió, sze -
mé lyi sé rü lés nél öt mil lió euró. Az Omniasig pél -
dá ul már több mint 4,2 mil lió eurót fi ze tett ki az
egy éve Mon te neg ró ban tör tént busz bal eset ál -
do za ta i nak és csa lád juk nak.

So kan nem tud ják, hogy ha utas ként sé rül nek
meg egy olyan au tó ban, amely nek ve ze tõ je hi bá -
zott, ak kor is jár ne kik a biz to sí tó tól kár té rí tés.
Sõt, ha gya lo gos ként szen ve dünk bal ese tet a so -
fõr hi bá já ból, ak kor is kö ve tel he tünk a biz to sí tó -
tól kár té rí tést. Vi szont ha köz jegy zõ vagy rend õr
elõtt olyan nyi lat ko za tot te szünk, mi sze rint a vét -
kes so fõr rel szem ben nincs kö ve te lé sünk, a biz -
to sí tót is men te sít jük a fe le lõs ség alól. Ilyen eset -
ben a kór há zi szám lát is ne künk kell ki fi zet nünk.
Mert ha bal eset mi att ke rü lünk kór ház ba, az el lá -
tást nem az Egész ség biz to sí tá si Pénz tár nak, ha -
nem a vét kes nek kell áll nia.

Sze mé lyi sé rü lés ese tén jo gunk van meg té rít -
tet ni a jövedelemkiesést, a kór há zi el lá tás, a fel -

(folytatás a 7. oldalról)

A fi a ta lok tól négy sze res dí jat kér nek

Most sem fi ze tünk ke ve set. Az XPrimm szak -
fo lyó irat ös  sze sí tést ké szí tett ar ról, hogy ki meny -
 nyi ért köt he ti meg a kö te le zõ biz to sí tást. Egy fi a -
tal sok kal na gyobb koc ká za tot je lent a biz to sí tó -
nak, mint egy idõ sebb, ta pasz talt au tó ve ze tõ. Az
Xprimm egy 2009-ben gyár tott, 1,6-os Da cia
Logant vett ala pul, ame lyet egy bu ka res ti (az sem
mind egy, hogy nagy vá ros ban ve zet jük-e az au tót
vagy vi dé ken, ahol ke ve sebb bal eset tör té nik) 23
éves, il let ve 33 éves fér fi ve zet.

A 2010-ben jo go sít ványt szer zett 23 éves fér -
fi leg ke ve sebb 2153 lejt fi zet az éves biz to sí tá sért
– de a vá lasz tott biz to sí tó tól füg gõ en akár töb bet
is –, a 2006-ban jo go sít ványt szer zett tíz év vel
idõ sebb fér fi pe dig 558–1200 lej kö zöt ti ös  sze -
get. A nõi ve ze tõk nek en nél is ke ve seb bet kell fi -
zet ni ük; a leg ol csóbb a már több mint tíz éve jo -
go sít ván  nyal ren del ke zõ 40–50 év kö zöt ti höl -
gyek biz to sí tá sa.

Azt is fi gye lem be ve szik, hogy az el múlt öt év -
ben hány al ka lom mal volt az il le tõ nek a sa ját hi -
bá já ból bal ese te. Akik koc ca nás nél kül ve zet nek,
bónuszban ré sze sül nek, akik pe dig több bal ese tet
is okoz tak, az alap ár nál jó val töb bet kell hogy fi -
zes se nek. A http://cedam. csa-isc.ro/ weblapon
bár ki el len õriz he ti, bónusz jár-e ne ki vagy fel ár.

Újabb drá gu lást jó sol nak

A tör vény ho zás fel sõ há zá nak asz ta lán van az
a jog sza bály ter ve zet, mely nek alap ján meg ala kul -
na a mû sza ki autókárbecslõk ka ma rá ja (Corpul
Ex perþilor ºi Evaluatorilor Tehnici Auto din Ro -
mâ nia). A tör vény élet be lé pé se után csak a ka -
ma ra füg get len tag jai be csül het nék fel az au tók -
ban ke let ke zett ká ro kat. En nek az len ne az elõ -
nye, hogy meg szûn né nek a biz to sí tó tár sa sá gok
vis  sza élé sei, hisz már nem a sa ját al kal ma zot ta ik
mér nék fel a ká ro kat és szab nák meg a kár té rí -
tés mér té két. Ugyan ak kor a biz to sí tók nak fi zet ni -
ük kel le ne a fel mé rõ nek, a plusz költ sé ge ket pe -
dig az ügy fe lek re há rí ta nák.

A Biz to sí tó és Vi szont biz to sí tó Tár sa sá gok
Or szá gos Szö vet sé ge sze rint a kö te le zõ gép jár -
mû-biz to sí tás és a cas co is je len tõ sen drá gul na e
vál to zás sal. A szö vet ség til ta ko zik a ter ve zet el -

Kötelezõ és drága…



Ø
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Ro má nia ve zet

Ta valy Ro má ni á ban volt a leg több egy fõ re
ju tó ha lá los au tó bal eset az Eu ró pai Uni ó ban. A
tag ál lam ok ban 26 200 ha lá los bal eset tör tént,
ez 52 ha lot tat je lent min den egy mil lió la kos ra.
(A sta tisz ti ka ja vul: 2010-ben egy mil lió la kos ra
62 ha lál eset ju tott.) Ro má ni á ban 2010-ben
117 ha lott ju tott egy mil lió la kos ra, s bár ez a
szám ta valy 92-re csök kent, még min dig mi
ve zet jük a fe ke te sta tisz ti kát. A leg ke ve sebb ha -
lá los bal eset Svéd or szág ban tör tént, ott 28 ha -
lot tat re giszt rál tak egy mil lió la ko son ként, míg
Ma gyar or szá gon 59-et. A szak ér tõk sze rint a
ked ve zõt len ro mán ada tok hoz az au tó pá lyák
hi á nya is hoz zá já rul.

| Both Abi gél

adó nál ta lál tak 121 ki há gást, a pénz bír ság ok
ér té ke 128 ezer lej. Ki lenc mun ka adó nál tíz fe -
ke te mun kást ta lál tak, rá juk száz ezer lej nyi bír -
sá got szab tak ki. Ös  sze sen 283 hi á nyos sá got
észleltek, egye bek mel lett nem kö töt ték meg
az egyé ni mun ka szer zõ dé se ket, nem tar tot ták
nyil ván a le dol go zott órá kat, vagy nem tar tot -
ták tisz te let ben az al kal ma zot tak pi he nõ ide jét.

Szin tén or szá gos ak ció ré sze ként (el sõ sza -
ka sza má jus–jú ni us ban volt, a má so dik szep -
tem ber–ok tó ber ben lesz) hat áru szál lí tó cé get
el len õriz tek, ná luk nem bukkantak sza bály ta -
lan sá gra.

Vizs gál ták az épí tõ ipa ri vál lal ko zá sok nál az
ele mi biz ton sá gi elõ írá sok be tar tá sát is; az ösz -
 sze sen 68 el len õr zött cég nél 123 sza bály ta lan -
sá got ta lál tak, hét, ös  sze sen 29 ezer lej ér té kû
pénz bír sá got és 116 fi gyel mez te tést osz tot tak
ki, pél dá ul a nem meg fe le lõ áll vány zat vagy az
egyé ni vé dõ fel sze re lés hi á nya ami att. Má jus -
ban egyéb ként két be ren de zést ál lí tat tak le, a
sza bály ta lan sá gok mi att üze mel te tõ i ket 15
ezer le jes bír ság gal súj tot ták.

Má jus 31-ig 674-en kér ték a nap szá mo sok
nyil ván tar tá sá hoz szük sé ges spe ci á lis nyom tat -
vá nyo kat, és 109-en nyúj tot ták be a nyil ván -
tar tást. A nap szá mos ként fog lal koz tat ha tók ra
vo nat ko zó elõ írás egyéb ként mó do sult.

| F. N. L.

Má jus ban 664 mun kál ta tót el len õriz tek a te -
rü le ti mun ka ügyi fel ügye lõ ség mun ka tár sai,
438 eset ben a mun ka ügyi, 226 eset ben pe dig
a mun ka biz ton sá gi elõ írá sok be tar tá sát vizs gál -
ták. Az el len õr zött vál lal ko zá sok ra 656 szank -
ci ót szab tak ki, az el sõ ka te gó ri á ban 271, a
má so dik ban 385 mun kál ta tót bün tet tek. Pénz -
bír sá got ös  sze sen 82-en kap tak, ezek össz ér té -
ke 612 ezer lej.

Má jus 31-én me gyénk ben 18 094 mun kál -
ta tót tar tot tak nyil ván, õk 161 356 em bert
fog lal koz tat tak, egyé ni mun ka szer zõ dés sel jú -
ni us 2-án ös  sze sen 178 491-en dol goz tak Bi -
har me gyé ben. Má jus ban egy kol lek tív el bo csá -
tást je len tet tek be a fel ügye lõ sé gen, 76 al kal -
ma zott já nak mon dott fel egy ke res ke del mi tár -
sa ság.

Egy or szá gos mun ka ügyi kam pány ke re té -
ben 256 mun kál ta tó nál vizs gál ták a mun ka -
ügyi elõ írá sok be tar tá sát. Ös  sze sen 84 mun ka -

épü lés, kü lön bö zõ te rá pi á kon va ló rész vé tel költ -
sé ge it. Ha lál ese tén a csa lád nak jo ga van kér ni
az el hunyt te me té sé vel já ró ös  szes költ sé get, be -
le ért ve a sír kõ el ké szí té sét is. Az er köl csi kár té rí -
tés mér té két a bí ró ság ha tá roz za meg. Nem rég
re kord ös  sze get ítél tek meg egy fi a tal nõ nek, aki
egyik ke zét vesz tet te el egy bal eset ben. A vét kes
biz to sí tó ját egy mil lió eurós kár té rí tés ki fi ze té sé re
kö te lez ték.

Ha a vét kes is me ret len vagy nincs ér vé nyes
biz to sí tá sa, ká ro sult ként Az Ut ca Ál do za ta i nak
Alap já hoz (Fondul Victimelor Strãzii) for dul ha -
tunk. Ha a vét kes nek nincs biz to sí tá sa, ez az alap
a tel jes kárt meg té rí ti, mint ha a vét kes biz to sí tó -
ja fi ze tett vol na, vi szont jo gi úton be hajt ja a pénzt
a bal eset oko zó já tól; ha is me ret len az el kö ve tõ, a
gép jár mû ja ví tá si költ sé ge it nem fe de zi.

A májusi kettõvel együtt idén már öten
vesztették életüket munkabalesetben
Bihar megyében, derül ki a Területi
Munkaügyi Felügyelõség tájékoztatójából.
Ugyancsak májusban nyolcan szenvedtek
munkabalesetet.

Két halálos munkabaleset
történt májusban



|közélet

A he lyi RMDSZ-szervezet el nö ke, Gá bor
Mi hály ta nár kö szön töt te a meg je len te ket ma -
gya rul és ro má nul; be szélt a mell szo bor fel ál lí -
tá sá nak elõz mé nye i rõl, kez de mé nye zõ i rõl, tá -
mo ga tó i ról. Az RMDSZ me gyei szer ve ze té nek
tá mo ga tá sá val lét re jött em lék mû De ák Ár pád
nagy vá ra di szob rász mû vész al ko tá sa. Je len
vol tak a ren dez vé nyen az ér dek vé del mi szö -
vet ség me gyei tiszt ség vi se lõi, a he lyi po li ti kai
és mû ve lõ dé si élet ve ze tõi, a Belényesi-
medence ma gyar sá gá nak elöl já rói, he lyi ma -
gya rok és ro má nok.

Sza bó Ödön par la men ti kép vi se lõ, a me -
gyei RMDSZ-szervezet ügy ve ze tõ el nö ke el -
mond ta, hogy a vá ros pol gár mes te re, Adrian
Domocoº már az öt le tét is tá mo gat ta a Pe tõ -
fi-szo bor fel ál lí tá sá nak Belényesben. A po li ti -
kus örö mé nek adott han got ami att, hogy si ke -
rült szim bó lum ként em lé ket ál lí ta ni egy olyan
köl tõ nek, aki bár rö vid éle te volt, gaz dag élet -
mû vet ha gyott hát ra.

Pünkösd másodnapjának délutánján
ünnepi eseményre gyülekeztek
Belényesben: Petõfi Sándor mellszobrát
avatták fel a református templom elõtti
parkban. A köztéri alkotás kihelyezésével
a helybeli magyarságnak végre lesz egy
olyan emlékhelye, ahol nemzeti
ünnepeinken kegyelettel adózhat
forradalmunk hõsei elõtt.

Több fel szó la ló is ki emel te, men  nyi re fon tos
az em lék mû köz tér re ál lí tá sa, hi szen a he lyi
ma gyar és ro mán kö zös ség jobb együtt élé sé -
hez já rul hoz zá. Adrian Domocoº pol gár mes -
ter fel szó la lá sá ban mél tat ta a he lyi ma gyar kö -
zös ség gel va ló jó együtt mû kö dést. Mint mond -
ta, meg tisz tel te tés szá má ra, hogy je len le het
ezen a kul tu rá lis ün nep sé gen. A ma gyar or szá -
gi ado mány ként ka pott süttõi már vány alap -
zat ra he lye zett bronz mell szob rot az elöl já ró és
Sza bó Ödön lep lez te le, majd Rémán E. Ist ván

A polgármester

és Gábor Mihály

helyi RMDSZ-elnök

üdvözölte

a megjelenteket
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Petõfi-mellszobrot
avattak Belényesben

Adrian Domocoº és Szabó Ödön leplezte le a köztéri

alkotást

Nagy Brigitta, Szakács Zoltán és Rémán E. István

tiszteletesek áldották meg a kegyhelyet

Ø
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A tõs gyö ke res margittaiak szá má nál jó val
töb ben te le pül tek be más hely sé gek bõl az ipa -
ro sí tás ide jén a Be ret  tyó-par ti vá ros ba. Ta lán
ez is az oka an nak, hogy Margittán a kö zel -
múl tig nem állt ös  sze egy re for má tus gyü le ke -
ze ti kó rus. „Õk hoz ták ma guk kal sa ját ha gyo -
má nya i kat, de a kó rus ének lés va la hogy nem

jött ös  sze” – mond ta Lõ csei Lász ló, a re for -
má tus egy ház je len le gi kán to ra és kó rus ve ze -
tõ je. Elõ dje, id. Lõ csei Lász ló, aki 1996-ig volt
eb ben a tiszt ség ben, pró bál ko zott, de át tö rõ
si kert nem ért el, csu pán egy-két hó na pos
„fel lán go lá sok” vol tak.

Lõ csei Lász ló 1998-ban lett a Margittai Re -
for má tus Egy ház köz ség kán to ra. Min den kép -
pen sze ret te vol na meg ala pí ta ni a kó rust, de
ele in te õ sem járt si ker rel. Ta lán az is köz re ját -
szott eb ben, hogy az ak ko ri lel ki pász tor nem
te kin tet te szív ügy ének az éne kes isten di csõí -
tést… Tíz éve si ke rült rá ven nie a nõ szö vet ség
tag ja it a kar ének lés re. Da lol tak na gyobb ün ne -

A margittai református egyházközségben
a karéneklésnek az utóbbi évekig nem volt
hagyománya. Ezen változtatott a kántor
segítségével az új lelkipásztor.

Istendicsõítésben
összekovácsolódtak
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he lyi re for má tus lel kész, Sza kács Zol tán, Kö -
rös tárkány re for má tus lel ké sze és Nagy Bri git -
ta, a körösjánosfalvi–belényessonkolyosi társ -
egy ház re for má tus lel ki pász to ra ál dot ták meg.

He lyi is ko lá sok és fel nõt tek egy cso port ja,
Boldis Zol tán kar mes ter irá nyí tá sá val, Pe tõ fi
Sán dor meg ze né sí tett ver se i bõl adott elõ né -
há nyat. A ren dez vény sze re tet ven dég ség gel
zá rult.

| Mik lós Já nos

Ø

A helyi Avram

Iancu Alapítvány

elnöke, Viorel Ianc

a barátság

szimbólumaként

a névadójukat

ábrázoló plakettet

adott át Szabó

Ödönnek

A református kórus

A Boldis Zoltán karnagy vezette kórus megzenésített

Petõfi-verseket énekelt

Ø



Intenzív fotótanfolyam

leg fi a ta labb tag juk, ifj. Ko vács Gyu la 11 éves,
a leg idõ sebb pe dig, Mérán Mar git kö zel áll a
80-hoz. Kor ban elég szé les pa let tán mo zog -
nak, a szó la mo kat is kel lõ kép pen „le tud ják
fed ni”. Je len leg 21 hölgy és 11 fér fi al kot ja a
csa pa tot: Ba lázs (Bagosi) Eri ka, Ba lázs (Er dei)
Eri ka, Ba logh Ilo na, Bo tos Jú lia, Fa ra gó
Juliánna, For gács Eni kõ, Gás pár (Mó ricz) Re -
ná ta, Gecse Ibo lya, Helmeczi Er zsé bet, Hor -
váth Sán dor, Ke reszt úri Mag da, Ko vács (Mó -
ricz) Be á ta, Ko vács Em ma, Ko vács Gyu la, ifj.
Ko vács Gyu la, Ko vács Lász ló, Ko vács Sán dor,
Kiss Im re, La dá nyi Ár pád, Lõ csei Er zsé bet,
Ma ro si Ju dit, Mérán Mar git, Mocan Juliánna,
Mol nár Bé la, Mol nár Er zsé bet, Nagy La jos,
Sán ta Bota Eme se, Sán ta Bota Le ven te,
ªerfezeu Er zsé bet, Sza bó Ilo na, Szoboszlai
Mar git, Szebeni Bar na. Ob jek tív okok ból ki lé -
pett Ba lá zsi Em ma, Ba logh Ferencz, Bu dai
Éva, Ko vács Haj nal ka Nagy Er zsé bet és Papp
Pi ros ka, hár man pe dig – Ger gely And rás, Kiss
Mi hály, So mo gyi An na – el tá voz tak az élõk
so rá ból.

A kó rus tag jai és ve ze tõ je nagy sze re tet tel
vár ják az új ta go kat. Rend sze re sen gya ko rol -
nak, he ten te két szer – hét fõn és csü tör tö -
kön –, az egyik a szó la mok sze rin ti pró ba, a
má sik pe dig az össz pró ba. Jú ni us vé gé tõl
szep tem ber vé gé ig nyá ri szü ne tet tar ta nak. A
csa pat ös  sze forrt, a ta gok iga zi ba rá ti tár sa -
ság gá ko vá cso lód tak, és szí ve sen jár nak a pró -
bák ra. Sze ren csé re van nak fi a ta lok is, így re -
mél he tõ leg nem csak je le ne, de jö võ je is van a
margittai re for má tus ének kar nak.

| Szõke Ferenc

pe ken, de saj nos ke ve sen, és nem tar tott so -
ká ig a lel ke se dés. Az át tö rés ak kor tör tént,
ami kor 2009-ben új lel ki pász tort ka pott a
gyü le ke zet. Ko vács Gyu la sze mé lyé ben tár sat
ka pott a kán tor a ter vei meg va ló sí tá sá hoz, mi -
vel az új tisz te le tes tá mo gat ta a kar ének lést,
sõt fe le sé gé vel és fi á val együtt be állt a kó rus -
ba, és a mai na pig együtt éne kel nek. Az em -
be rek ked vet kap tak, egy éven be lül már 15-
16 sze mé lyes lett a kó rus, má ra pe dig 32 ta -
gú ra bõ vült. A ne mek ará nya ki egyen lí tõ dött,
mi vel fér fi ak is szép szám mal lép tek be. Így
már ké szen áll tak a több szó la mú ének lés re.

Fel lép tek a na gyobb ün ne pe ken, anyák
nap ján, sõt 2010-ben az Ér mel lé ki Re for má -
tus Egy ház me gye ál tal Ér szõ lõ sön meg ren de -
zett kó rus ta lál ko zón is részt vet tek. Ez volt az
el sõ be mu tat ko zá suk Margittán kí vü li kö zön -
ség elõtt. Si ke rük volt, ez újabb erõt, ked vet
adott a to váb bi mun ká hoz. Az óta mind egyik
kó rus ta lál ko zón részt vet tek, és ott hon va la -
men  nyi ün ne pet éne kük kel te szik szeb bé, em -
lé ke ze te seb bé. Meg hí vást kap tak Deb re cen be
is, a Kos suth ut cai test vér gyü le ke zet hez, és
kö  szö net tel el is fo gad ták. Nyolc kó rus mû vet
ad tak elõ, az tán az ot ta ni kó rus sal együtt éne -
kel tek. Ter mé sze te sen õk is meg hív ták a deb -
re ce ni e ket vi szont-fel lé pés re. Az ima hét al kal -
má ból ta valy Varsolcra, idén pe dig Élesdre
kap tak meg hí vást is ten tisz te le ti szol gá lat ra.
Szent há rom ság va sár nap ján részt vet tek a
Berettyószéplakon meg ren de zett 23. Ér mel lé -
ki Re for má tus Egy ház me gyei Kó rus ta lál ko -
zón. Há rom ének kel ké szül tek rá, to váb bi
egyet kö zö sen adott elõ az ös  szes je len lé võ
kó rus. Ezen kí vül meg hív ták õket a bap tis ta
ima ház ba is. Szí ve sen el fo gad nak meg hí vá so -
kat vi lá gi és öku me ni kus kó rus ta lál ko zók ra.

Két, há rom vagy négy szó lam ban éne kel -
nek, és ká no no kat ad nak elõ. Re per to ár juk -
ban sze re pel nek Berkesi, Gár do nyi, Hal mos,
Händel, Jakobi, Ko dály, Liszt, Má té, Szerb és
Tarnóczi mû vei, va la mint la tin him nu szok. A

|zene
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Lõcsei László

kántor-karnagy

A nagy vá ra di Ta vi ró zsa Fo tó klub az Euro

Fo to Art Egye sü let tel kar ölt ve is mét in ten -

zív fo tó tan fo lya mot in dít a nyá ri va ká ci ó -

ban. Jú li us 22-tõl négy hé ten át ked den és

csü tör tö kön 18–19.45, il let ve szer dán -

ként 16–17.45 óra kö zött tart ják a fog lal -

ko zá so kat a klub Sas pa lo ta be li szék he -

lyén. Tóth Ist ván AFIAP klub el nök is mer te -

ti majd az ér dek lõ dõk kel mind a ha gyo má -

nyos (film re), mind a di gi tá lis fo tó zás tud ni -

va ló it, a na gyí tás ku lis  sza tit ka it, a sza bad -

té ri és a mû ter mi fény ké pe zés tech  ni ká ját.

A tan fo lya mot el vég zet tek leg jobb mun ká -

i ból tár lat nyí lik au gusz tus 20-án 18 óra -

kor az Euro Fo to Art Ga lé ri á ban. Há rom he -

lyet fenn tar ta nak a szo ci á li san hát rá nyos

hely ze tû ek nek, akik in gyen vé gez he tik el a

kur zust. Be irat ko zás és to váb bi tá jé koz ta tás

sze mé lye sen a Sas pa lo tá ban (Szent Lász ló,

ma Unirii tér 2–4. szám) vagy a kö vet ke zõ te -

le fon szám okon: 0741/212–111, 0770/

103– 500, il let ve elekt ro ni kus pos ta-cí me -

ken: cfno.ro@gmail.com, eurofotoart.ro@

gmail.com.

Ø

Próbán



Az idõs ott ho nok épí té sé nek, ki ala kí tá sá nak
lét jo go sult sá ga vi tat ha tat lan, hisz vi dé ken és
vá ro son egy aránt nö vek võ ben van a ma gá nyo -
san élõ idõ sek szá ma. Rit ka az együtt élõ több -
ge ne rá ci ós csa lád, a gye re kek, uno kák rend -
sze rint a szü lõi ház tól tá vol ke re sik a bol do gu -
lást. Be tud ha tó mind ez a szü lõ föld ön va ló ne -
héz kes meg él he tés nek, a nagy vá ros ok nyúj tot -
ta sok ré tûbb le he tõ sé gek nek, va la mint a ha zai
bé rek több szö rö sé vel ke cseg te tõ kül föl di mun -
ka le he tõ sé gek nek. Emel lett va lós tény, hogy a
fel nö vek võ nem ze dé kek elég nagy há nya da hí -
já val van az er köl csi tar tás nak, a szü lõk, nagy -
szü lõk irán ti fe le lõs ség vál la lás lan ka dó ban van.

Ezek kel az idõs gon do zó in téz mé nyek kel – a
zö mük kel leg alább is – csak egyet len gond van:
meg fi zet he tet le nek. A kis nyug dí ja sok nem is
ál mod hat nak ar ról, hogy va la ha ezek va la me -

Az európai uniós pályázatoknak
köszönhetõen megyénkben is egyre több
helyen létesülnek idõseket ellátó otthonok.
A kereslet nagy, a kínálat kevés, ami van, az is
csak kevesek számára megfizethetõ. A házi
idõsgondozás lehet a megoldás, ennek jó
példáját láttuk Hegyközszentmiklóson.

Kéri Nikolett

felméri

a személyes

igényeket

Mocsár László az ajándékba kapott Ticóval

önkormányzat|

Hegyközszentmiklóson
gondoskodnak
az idõsekrõl

lyik ének a la kói lesz nek. Ép pen ezért a ke ve -
sebb pénzt, de an nál na gyobb oda fi gye lést,
gon dos ko dást je len tõ kez de mé nye zé sek gya -
kor ta na gyobb se gít sé get je len te nek az idõs
em be rek nek. Nem is be szél ve ar ról, hogy az
öre gek nem vágy nak el ott ho nuk ból, meg szo -
kott kör nye ze tük ben sze ret nék le él ni hát ra lé võ
nap ja i kat.

Ilyen di csé re tes kez de mé nye zés is tá po ló já vá
lé pett elõ a Hegyközszentmiklósért Egye sü let,
amely a fa lu gond no ki szol gá lat be in dí tá sát ter -
ve zi. Mo csár Lász ló, az egye sü let el nö ke el -
mond ta, fa lu juk ban is egy re több a ma gá nyos,
se gít ség re szo ru ló idõs em ber. Becs lé sek sze -
rint szá muk 120-130-ra te he tõ. El sõ lé pés ben
egy kér dõ ívet jut tat nak el az idõ sek hez, sze -
mély re sza bot tan tud ni akar ják, hogy mi kép -
pen tud ná nak ne kik se gí te ni, ki nek mi re van
szük sé ge. El sõ sor ban a na pi be vá sár lás ban, hi -
va ta li ügyek in té zé sé ben, gyógy sze rek meg vá -
sár lá sá ban szán dé koz nak se gí te ni. Té len az
igé nyek hez iga zod va fel ke res nék az em be re -
ket, fel vág nák a tû zi fá nak va lót, be fû te nék a la -
kást, el se per nék a ha vat stb. Mind ezt ön kén te -
sek be vo ná sá val sze ret nék meg va ló sí ta ni. Ké -
ri Ni ko lett, aki szo ci á lis mun kás nak ta nul a
Par tiu mi Ke resz tény Egye te men, már be állt a
sor ba, ve ze té sé vel fo lyik a kér dõ ívek ki osz tá sa,
fel dol go zá sa. Ké ri Ni ko lett úgy vé li, nem min -
den a pén zen mú lik, né ha egy jó be szél ge tés
töb bet je lent az idõs em be rek szá má ra, mint
egy hos  sza dal mas te rá pia. A Mál tai Sze re tet -
szol gá lat nagy vá ra di mun ka tár sai is több al ka -
lom mal se gí tet tek a fa lu ban. Ve lük is sze ret né -
nek együtt mû köd ni, kö zös erõ vel még ha té ko -
nyab bak le het nek – vé li Mo csár Lász ló.

Úgy lát szik, kez de mé nye zé sük már a pol gá -
rok kö ré ben is vissz hang ra ta lált, Havran Gá -
bor vál lal ko zó egy Deawoo Tico sze mély gép -
ko csit aján dé ko zott az egye sü let nek. Az au tó
nem csak a fa lu gond no ki szol gá lat nak len ne
hasz ná ra, ha nem a ter ve zett he lyi pol gár õr ség -
nek is.

| D. Mé szá ros Elek
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Alig kõ ha jí tás nyi he pe hu pa, és már a Zatykó
fa mí lia ta nyá já nak be já ra tá nál ré gi is me rõs ként
kö szönt a csa lád fiatalabbika, Má tyás. Nem so ká -
ra az édes apa, Jó zsef gaz da is meg ér ke zik, majd
pe dig az idõ seb bik le gény, Já cint is, böhöm
nagy trak to ron. A ta nyán még hor to bá gyi a
csend, a jó szá gok nem ér kez tek be a legelõ rõl,
az ud var mé lyé rõl elõ bak ta tó pu li vak kant né há -
nyat, csak úgy kö te les ség bõl.

Aká cok nyúj tot ta ár nyék ban szé nát ro pog tat -
nak a lo vak, vil lany pász tor fel ügye li õket. Mint -
ha ott sem len né nek, a jú ni u si hõ ség bá gyaszt ja
õket. Pe dig né hány he te még for rt a vé rük, inuk
fe szült, hab zott a há tuk, ki tá gult orr cim pá val
vág táz tak az el sõ al ka lom mal meg ren de zett Par -
tiu mi Vág tán, amely egy ben a Nem ze ti Vág ta
tér sé gi elõ csa tá ro zá sa volt. En nek okán ke res tük
fel Zatykóékat, hisz Já cint és Má tyás ér te el a
leg jobb ered ményt a lo va sok kö zött, így sze rez -
tek jo got a bu da pes ti fi ná lén va ló rész vé tel re. A
lo vas si ke re i ken túl leg in kább ar ra vol tunk kí ván -
csi ak, hogy ma nap ság, ami kor a fi a tal ság zö me
el vá gyik a fa lu si kör nye zet bõl, a Zatykó fi vé re ket

mi mo ti vál ja, hogy szü lõ fa lu juk ban ma rad ja nak.
De mi e lõtt még a mi ér tek re ma gya rá za tot

adó sok ré tû oko kat, ér ve ket fel so ra koz tat nák
ven dég lá tó im, né hány szót vál tunk a jú ni u si lo -
vas ver seny rõl. Sok fe lõl sok fé le pa nasz, ki fo gás
meg fo gal ma zó dott az ese mén  nyel kap cso la to -
san, ta lán a vesz te sek csa ló dott sá ga ter jesz ti
mind ezt, gon dol hat nánk, de ha már a gyõz te -
sek nek sem klap polt min den, ak kor va ló ban ér -
vé nyes sé vá lik a mon dás, hogy nem zö rög a ha -
raszt, ha a szél nem fúj ja. A Zatykó fi vé rek vé le -
mé nye azért is mérv adó e te kin tet ben, mert van
ös  sze ha son lí tá si alap juk, hisz Já cint 2009-ben
és 2010-ben is részt vett a Nem ze ti Vág tán, va -
la mint Sar ka don a par tiumi hoz ha son ló ren del -
te té sû elõvágtán. Elõ ször Nagy Mik lós, Szalárd
pol gár mes te re kap cso la tai ré vén se gí tet te a ver -
se nyen va ló rész vé tel hez, míg 2010-ben a fõ -
szer ve zõ, Gesz ti Pé ter aján lot ta fel az in du lás le -
he tõ sé gét úgy, hogy el te kin tet tek a 2,5 mil lió fo -
rin tos rész vé te li díj be fi ze té sé tõl, vi szont az eset -
le ges nye re mény rõl is elõ re le kel lett mon da nia
Já cint nak. A fi úk vé le mé nye sze rint a Par tiu mi
Vág ta kö rül a leg na gyobb hi ba a ta pasz ta lat lan -
ság ból ere dõ szer ve zé si ba kik so ro za ta volt.
Nem mû kö dött az in for má ció áram lás, el lent -
mon dá so sak vol tak az elõ ze tes egyez te té sek is.
A szer ve zõk azt ígér ték, hogy a lo vak nak lesz

Már nagyot ásít a délután, amikor
Szentmiklós irányából, füzek övezte lejtõs
úton csordogálunk Szentjobb felé. Mielõtt
balra kanyarodna az „aszfaltkígyó”, minden
politikai célzat nélkül jobbra startolunk,
veserázó zötykölõdéssel téve változatosabbá
az utat a Szent Jobbot hajdanán rejtegetõ
Mercurius falujába.

Zatykó József,

Jácint és Mátyás
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meg fe le lõ szál lás hely ük, he lyet te a ver senyt
meg elõ zõ nap ra oda ci tált ál la to kat a tû zõ na pon
tar tot ták, majd pe dig a sza bad ban kény sze rül tek
éj sza káz ni. A kö zön ség nek sem biz to sí tot tak
meg fe le lõ kö rül mé nye ket a fu tam nyo mon kö -
ve té sé hez. Ilyen me leg ben ár nyé kos hely hí ján
kép te len ség volt él vez ni a lát ványt. En nek el le -
né re örül nek a fi úk a si ker nek, vár ják a nagy
meg mé ret te tést.

A kér dé sem re ka pott vá lasz tól, hogy mi -
ként ké szül nek fel a ver se nyek re, nem le szek
oko sabb. Min den ló kü lön sze mé lyi ség, egyé -
ni tem pe ra men tum mal, erõ bí rás sal, esze rint
kell ös  sze ál lí ta ni az edzés ter vet. An  nyit még is
ki si la bi zá lok az el mon dot tak ból, hogy a tú lon -
túl sok edzés ká ros, ilyen kor a pa ri pa ki fá rad,
el ked vet le ne dik.

A hu szon nyolc éves Já cint Szalárd köz ség
szí ne i ben nyer te meg a ver senyt, míg a ná la
négy év vel fi a ta labb Má tyás Bi har köz sé get
kép vi sel ve lett má so dik. Fel ve tõ dik a kér dés:
mi ért nem Szentjobb hír ne vét öreg bí tet ték?
„Már az Ér Tv-nek is el mond tam, igaz, ki vág -
ták az in ter jú ból: a pol gár mes te ri hi va ta lo kat
kér ték fel ar ra, hogy in dít sa nak lo va so kat a
ver se nyen. Te hát magánsze mélyek nem je -
lent kez het tek, csak köz sé gek, il let ve vá ro sok.
Min ket sen ki sem ke re sett meg a szentjobbi
pol gár mes te ri hi va tal tól. Ez zel el len tét ben
Nagy Mik lós és Nagy Gi zel la pol gár mes te rek
bi zal mat sza vaz tak ne künk, fel kér tek, hogy
kép vi sel jük fa lu ju kat” – ma gya ráz za Já cint.

A csa lád lo vak hoz fû zõ dõ kap cso la ta nem -
ze dé ke ken át ve zet – me sé li az édes apa,
Zatykó Jó zsef. A té esz fel szá mo lá sa kor meg -
vá sá rol ták a kol lek tí va leg öre gebb lo vát, az ak -
kor hu szon hét éves Gyur kát és egy hat hó na -
pos csi kót. Ma hat lo vat tar ta nak, do log ra

nem fog ják õket, csak nye reg alatt kell bi zo -
nyí ta ni uk. A ver seny sze rû lo vag lás mel lett hu -
szár ha gyo mány-õr zõk is a fi úk, mind ket ten a
nagy báty juk, Zatykó Ist ván ve zet te, 2005-ben
ala kult he lyi hu szár csa pat tag jai.

Mi köz ben a lo vak ról, ver se nyek rõl, ha gyo -
má nyok ról be szél ge tünk, ma gas ra száll a por a
föld úton, ka ri kás os tor cser dül, hos  szan, nyúj -
tot tan bõ gõ csor da kö ze leg. Ér kez nek a te he -
nek a bé relt legelõ rõl. Má tyás a csor dás mel lé
sze gõ dik, se gít az ál la to kat ka rám ba te rel ni.

Zatykó Józsefék 1989 vé gén meg elé gel ték
a vá ro si éle tet, ha za köl töz tek szü lõ fa lu juk ba.
Las san, lé pés rõl lé pés re fej lesz tet ték gaz da sá -
gu kat. Vá sá rol tak egy ré gi trak tort, gaz dál kod -
ni kezd tek. Jól jött Jó zsef ügyeskezûsége, ma
is õ tart ja kar ban, ja vít ja a gé pe ket. Há rom év
el tel té vel úgy vél ték, hogy a föld mû ve lés ak kor
gaz da sá gos, ha ál lat te nyész tés sel tár sul. Vá sá -
rol tak né hány bor jat, te he ne ket ne vel tek,
igye kez tek a leg jobb tu laj don ság gal bí ró egye -
de ket sza po rí ta ni. Je len leg öt ven kö rü li a te -
hén ál lo má nyuk. A gaz da úgy vé li, en nél nem
ér de mes to vább nö vel nie a gaz da sá got, a csa -
lád meg él be lõ le, de a tej ér té ke sí té se kö rül
gon dok van nak. 2005–2008 kö zött vi rág zott
a gaz da ság, de az eu ró pai uni ós tag ság be kö -
szön té vel sor ra men tek tönk re a tej fel dol go -
zók, így az õ pi a cuk is be szû kült. Sze ren csé -
jük re a szük sé ges me zõ gaz da sá gi gé pe ket ide -
jé ben meg vá sá rol ták, je len leg 50 hek tá ron
gaz dál kod nak, ami nek fe le bér le mény.

Ah hoz, hogy gaz da sá guk nye re sé ge sen mû -
köd jék, az édes apa a két fi á val ke mé nyen dol -
go zik, mind ös  sze egy sze mélyt fog lal koz tat nak.
Reg gel hat kor fe jés sel kez dõ dik a nap, es te tíz
óra elõtt csak rit kán ül nek a va cso ra asz tal hoz. A
le gé nyek az édes ap juk tól el sa já tí tott ru tin mel -
lett el mé le ti tu dá su kat is fej lesz tik: Já cint ag rár -
mér nö ki dip lo má ja mel lé Bu da pes ten a lo vas
tu do má nyá ról szer zett pa pírt, míg Má tyás a
Deb re ce ni Ag rár tu do má nyi Egye tem hall ga tó ja.
A fi úk ma guk dön töt tek úgy, hogy a csa lá di gaz -
da ság ban ma rad nak; mint mond ják, bár ne héz
a mun ka, de sza ba dok, a ma guk urai. Emel lett
ide kö ti õket az ál la tok irán ti sze re tet is.

A te he nek egy re el szán tab ban, hos  szab ban
bõg nek az er dõ mö göt ti táj ba, jel zik, hogy fe -
szül a tõgy, el ér ke zett a fe jés ide je. A te jes kan -
nák csö röm pö lé sé re, szin te a sem mi bõl,
macs kák szök ken nek kö rénk. Ké rik a jus su -
kat. A gaz da löt  tyint a tej bõl a szá muk ra elõ -
ké szí tett tál ba. Fe jés után ab rak du kál, majd
jön az es ti ita tás, hogy reg gel is mét fe szes tõ -
gyek bõl ser cen jen a tej.

| D. Mészáros Elek
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Az ün ne pi hét el sõ prog ram jai kö zött sze re -
pelt az arany la ko dal mas pá rok kö szön té se. A
hû ség ju tal ma ként arany ok le ve let, pénz ju tal -
mat és vi rá got 13 pár, 4 ro mán és 9 ma gyar
ve he tett át Tö rök Lász ló pol gár mes ter tõl.

A ha gyo má nyok hoz hí ven idén is a vá ros
leg ki sebb jei nyi tot ták meg a Szalontai Na pok
fesz ti vál ját. A pén tek dél után ra meg hir de tett
fel vo nu lá son részt vet tek Nagy sza lon ta óvo dá -
sai, kis is ko lá sai, akik ke zük ben zász lók kal, lég -
göm bök kel hir det ték a vá ros na pok kez de tét.
A szí nes me net élén a Ma gyar or szág ról ér ke -
zett Szín folt me net tánc cso port ha ladt.

A nem zet kö zi gyer mek nap al kal má ból a
nagy sza lon tai ma gyar óvó nõk kü lön le ges
prog ram mal ked ves ked tek kis ta nít vá nya ik -
nak. A vi dám tánc ház nak a Zilahy La jos Mû -
ve lõ dé si Ház nagy ter me adott ott hont; a ki csi -
nyek és fel nõtt kí sé rõ ik meg is mer ked het tek a
nép tán cok alap lé pé se i vel és kü lön bö zõ né pi
já té kok kal.

A vá ros na pi ren dez vé nyek so rá ban lá tott
nap vi lá got Dánielisz End re hely tör té nész leg -
újabb kö te te Nagy sza lon ta és kör nyé ké nek
tör té nel me cím mel, mely a te le pü lés el sõ írás -
be li em lí té sé nek 800. év for du ló ja al kal má ból
ké szült. A ki ad vány tu laj don kép pen egy hely -
tör té ne ti ol va só könyv, amely a VI. és VII. osz -
tá lyos di á kok ta nu lá sát se gí ti elõ.

Rend ha gyó ko sár lab da-mér kõ zés zaj lott a
Sán dor Pé ter Sport te rem ben, ugyan is a
Szalontai Na pok ra egy mér kõ zés ere jé ig új ra
ös  sze áll tak a vá ros „ko sa ras arany ko rá nak” ki -
vá ló já té ko sai. Ké sõbb az élet más utak ra te -
rel te õket, kö zü lük so kan ma már más or szág -
ban él nek.

A nagy sza lon tai íjá szok is lát vá nyos be mu -
ta tó val aján dé koz ták meg a hajdúvárosiakat,
azt is pre zen tál ták, hogy mi ként kell a kü lön -
bö zõ ké zi fegy ve rek kel har col ni. A vál lal ko zó
ked vû ér dek lõ dõk ki is pró bál hat ták az ar ze -
nált, s a je len lé võk ér de kes in for má ci ó kat hall -
hat tak az íjász fel sze re lé sek rõl, a ru há zat ról, a
ré gi idõk harc mo do rá ról.

Idén is ös  sze mér ték tu dá su kat a vi dék leg -
jobb fo gat haj tói aka dály- és va dász haj tás ban.
A meg mé ret te tés elõtt a fo ga tok vé gig vo nul -
tak a vá ros köz pont ján. A prog ra mot lo vas ak -
ro ba ták és csi kó sok be mu ta tó ja is szí ne sí tet te.

Nem min den na pi él mény ré sze sei le het tek
mind azok, akik meg néz ték Er dõs Csa ba mo -
to ros kasz ka dõr és csa pa ta be mu ta tó ját. A lát -
vá nyos pro duk ci ó ba he lyen ként a né zõk is be -

A legkisebbek

vezették a nyitó

felvonulást 

Ötven éve házasokat köszöntöttek

Fergeteges programsorozattal ünnepelte
június második hetében megalapításának
408. évfordulóját Arany János városa.
A jeles esemény alkalmából egész héten át
változatos rendezvények között
válogathattak a nagyszalontaiak.

Hajdúünnep Szalontán
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kap cso lód hat tak, ugyan is a mo to ro sok a vál -
lal ko zó ked vû ön kén te se ket is szí ve sen el vit ték
egy-két kör re.

A vá ros na pi ren dez vé nyek egyi ké re ki fe je -
zet ten azo kat vár ták, akik egy kor Nagy sza lon -
tán szü let tek, ne vel ked tek, de ma már más hol
élik min den nap ja i kat. A Csonkatorony tö vé -
ben meg ren de zett ös  sze jö ve te len kul tu rá lis
prog ram mal ked ves ked tek a vá ros egy ko ri la -
ko sa i nak, majd sze re tet ven dég ség re vár tak
min den részt ve võt.

A pi ac té ren fel ál lí tott nagy szín pad elõtt a
hét vé ge min den nap ján zsú fo lá sig meg telt a
tér. Pén te ken a haj dú vá ros ügyes tán co sai,
éne ke sei mu tat koz tak be, majd a hely be li The

Faded Moon ze ne kar kö vet ke zett klas  szi kus
me tál-rock fel dol go zá sok kal és né hány sa ját
dal lal. A foly ta tás ban szin tén egy ki vá ló nagy -
sza lon tai ze ne kar, a Wrong Way csa pa ta ér ke -
zett a ’80-as, ’90-es évek és nap ja ink leg jobb
rockslágereivel.

Vas taps sal kö szön töt te a kö zön ség az Arny
Dance Tánc stú dió ha la dó cso port ját, mely nek
tag jai egy ele gáns bé csi ke rin gõt lej tet tek. A
foly ta tás ban sor ra lép tek a nagy ér de mû elé a
vá ros hip-hop- és mo dern tánc-cso port jai, a
No Li mit, az Infinity, a Famous és a Black
Style, majd is mét az Arny Dance csa pa ta ér -
ke zett, ez út tal egy hu mo ros pro duk ci ó val. Ké -
sõbb a ma gyar or szá gi mu la tós pá ros, Ma tyi és
a he ge dûs kon cert jén szó ra koz ha tott a kö zön -
ség, majd a hely be li nép dal éne kes, Tulvan
Andrada és ze ne ka ra lé pett a szín pad ra, utá na
Veta Biriº adott kon cer tet.

Szom bat es te mu tat ko zott be a fi a tal nagy -
sza lon tai fiú csa pat, a The Joke, majd a nagy -
vá ra di Stargroup tag jai éne kel tek. A szé kely hí -
di Ti ni Dance ügyes tán co sai nem elõ ször jár -
tak Nagy sza lon tán, ám ez út tal is re me kel tek.
Ké sõ es te DJ Sa va és Raluka fo koz ták a han -
gu la tot, majd a Megasztár-gyõztes éne kes nõ,
Rú zsa Mag dol na adott fer ge te ges, élõ nagy -
kon cer tet. A nap csúcs pont ja ként a tû zi já ték
fény ró zsái raj zo lód tak ki az ég re, ezt csak úgy,
mint min den év ben, ez út tal is nagy taps sal fo -
gad ta a kö zön ség.

A szín pa di pro duk ci ók so rá ban va sár nap a
kör nye zõ te le pü lé sek nép tán co sa it és a he lyi
ha gyo mány õr zõ ket kö szönt het te a kö zön ség.
A foly ta tás ban pe dig újabb ki vá ló tánc pro duk -
ci ók pe reg tek a szín pa don az Arny Dance
Tánc stú dió, va la mint Szallós Il di kó ta ní tó nõ
elõ ké szí tõ osz tá lyos kis di ák ja i nak elõ adá sá -
ban. Az es ti ven dég fel lé põk kö zül el sõ ként
Moh ácsi Bri git ta va rá zsolt iga zi mu la tós han -
gu la tot a tér re, majd a fi a ta lok ked ven ce, a
rapper Puya da la i ra bu liz ha tott a kö zön ség.
Mél tó ren dez vény zá rás nak bi zo nyult a Nagy -
sza lon tán elõ ször meg tar tott lé zer-show.

| Ba lázs Ani ta
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Az egy ház köz ség iro da he lyi sé gé ben fo lyik a
mun ka, Ghitea An gé la kar nagy-kán tor épp a
gyü le ke ze ti la pot ál lít ja ös  sze, míg Ja kab Lász -
ló fõ gond nok a pénz ügyi, köny ve lé si nyil ván -
tar tás fö lé ha jol va tüs tén ke dik. Az épü let töb -
bi he lyi sé ge üre sen vár ja a lel kész csa lád be köl -

tö zé sét, ad dig is tart a fel újí tás. Most, bú to rok
hí ján lát szik csak iga zán, men  nyi re meg vi sel te
az épü le tet az idõ, a vá lyog fa lak ba su nyin
mind fen tebb hú zó dott a sa lét rom, a va ko lat is
men ni ké szült. Amint azt Bara tisz te le tes re -
mé li, egy hó nap alatt új já va rá zsol ják a pap la -
kot, és be köl töz het a csa lád, ad dig is ügyes
szak em be rek va kol nak, fes te nek, sze re lik a fû -
tõ tes te ket. Azt is meg tu dom, hogy terv be van
vé ve egy új pa ró kia épí té se, a mos ta nit
Bihardiószeg egyik leg ré geb bi in gat la na ként
tart ják szá mon.

Nyu god tabb hely re vo nu lunk be szél get ni, a
Haj dú ház hûs oá zist je lent a ká ni ku lai hõ ség -
ben. Bara tisz te le tes vá zol ja ed di gi élet pá lyá -
ját, pa pi tény ke dé sét. 1976-ban szü le tett a
Szil ágy me gyei Zoványon, a si ke res érett sé gi
után 1996-ban kezd te el lel ké szi ta nul má nya it
Ko lozs vá ron. Eköz ben meg is mer ke dett fel sé -
gé vel, aki szin tén a kin cses vá ros ban foly tat ta
ta nul má nya it, így a te o ló gia el vég zé se után
Bara Lász ló már há zas fér fi ként ke rült 2001-
ben Bihardiószegre se géd lel kész nek. Az ott el -
töl tött egy év meg ha tá ro zó volt, a gyü le ke zet
meg sze ret te a fi a tal pa pot, s õ ugyan csak jó
szív vel em lé ke zett min dig az ot ta ni re for má tus

20|Biharország|2014. július

Diószegen elsõdleges
a lelki építkezés
Idén június 10-tõl BARA LÁSZLÓ
tiszteletesre testálódott a bihardiószegi
reformátusság szolgálata. A lelkipásztor
a településen közel negyedszázadot
ténykedõ Gellért Gyula volt esperestõl
vette át a közösség pásztorlásának
gyönyörûséges terhét.

Bara László

Kágyáról került

vissza

Bihardiószeg

református

temploma
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kö zös ség re. Egy év „ta nonc ko dás” után püs -
pö ki ki ne ve zés sel Nagykágyán ka pott szol gá -
la tot.

Meg ra ga dom az al kal mat, s rá kér de zek, a
püs pö ki ki ne ve zé sen kí vül mi lyen más mó don
ke rül het lel kész a gyü le ke zet élé re. Bara már
so rol ja is: há rom mód ja van a lel kész hez, il let -
ve a gyü le ke zet hez ju tás nak. Pá lyá za ti úton
va ló ál lás meg hir de té sen kí vül tör tén het meg -
hí vá sos ala pon, il let ve a már em lí tett püs pö ki

ki ne ve zés sel. Utób bi ak kor va ló sul hat meg, ha
a gyü le ke zet le mond vá lasz tó jo gá ról, fel ha tal -
maz va a püs pö köt, hogy ma ga dönt sön be lá -
tá sa sze rint, kit tart a leg meg fe le lõbb nek az il -
le tõ kö zös ség szol gá la tá ra.

Bara Lász lót töb ben is le akar ták be szél ni a
nagykágyai gyü le ke zet rõl, ami ért he tõ is, hi -
szen egy meg ha son lott szol ga tár sa nyom do -
ka i ba lé pett, aki után lel ki ek ben meg gyen gült
gyü le ke zet ma radt. Az ak ko ri ál la po tok le nyo -
ma tát az in gat la nok is ma gu kon vi sel ték, a lel -
kész lak el ha nya gol tan állt, a so ro za tos be ázá -
sok nyo mán a temp lom men  nye ze te be sza -
kadt. De a fi a tal lel kész bát ran vál lal ta a ki hí -
vást, s iga za volt, most egy lel ki ek ben ki egyen -
sú lyo zott, anya gi ak ban sta bil gyü le ke ze tet ha -
gyott ma ga mö gött.
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Csinosítják

a lelkészlakot

A parókia,

beköltözhet

az új lakó
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Há rom hó na pot vett igény be a pap lak lak -
ha tó vá té te le, az tán egy nagy lé leg zet vé tel lel a
temp lom re no vá lá sa kö vet ke zett. Szó sze rint
fa lak ra csu pa szí tot ták a haj lé kot, men  nye zet-
és te tõ cse re mel lett a tel jes bel sõ bú tor zat is
meg újult. Az tán kö vet ke zett a to rony res ta u rá -
lá sa, a ha rang szer ke zet cse ré je, majd pe dig a
templomkülsõn vé gez ték el a szük sé ges te en -
dõ e ket. Az 1779-ben épült is ten há za 1954-
ben gaz da go dott – az Ér mel lé ken egye di for -
má jú – to rony rés  szel. Az is ten há zá ban fo lyó
mun ká la tok kal egy idõ ben a ra va ta lo zó épí té -
sé hez is hoz zá lát tak. Eh hez a tel jes nagy -
kágyai la kos ság ös  sze fo gá sa szük sé gel te tett,
de ré sze sül tek az ön kor mány zat és a me gyei
ta nács anya gi tá mo ga tá sá ban is. A ra va ta lo zó
2008-ban ké szült el. Si ke rült vis  sza sze rez ni ük
a ré gi fe le ke ze ti is ko la épü le tét, ame lyet egy -
kor té esz rak tár nak, do hány szá rí tó he lyi ség nek
hasz nál tak, majd a már bon tás ra ítélt épü le tet
hol land tá mo ga tás sal ta valy fel újí tot ták. Eköz -
ben a Bara csa lád is gya ra po dott, 2003-ban
meg szü le tett Zol tán, majd pe dig a most hét -
esz ten dõs Bog lár ka. A gyü le ke zet ben a lel ki
épít ke zés is si ke re sen ha ladt elõ re, csa lád lá to -
ga tá sok kal vált sze mé lye seb bé a kap cso lat a
hí vek és a pap kö zött. Bara Lász ló egy be gyûj -
töt te a fi a ta lo kat, bib lia órá kon, kö zös ki rán du -

lá so kon erõ sö dött a hit a 600 lel kes gyü le ke -
zet ben. A temp lom ba já rók szá ma ál lan dó sult,
al kal man ként 70-100 sze mély hall gat ja az igei
üze ne tet.

A bihardiószegi pres bi té ri um a meg hí vá sos
vál to za tot ré sze sí tet te elõny ben Gel lért Gyu la
utó djá nak ki vá lasz tá sa kor. Kül dött sé get me -
nesz tet tek több lel kész hez is vi zi tá ci ó ba. Vá rat -
la nul ér kez tek, és nem csak a pré di ká lá si kész -
ség re vol tak kí ván csi ak, ha nem szét néz tek a
gyü le ke ze tek há za tá ján is, lát ni akar ták,
mennyi re jó gaz da a ki sze melt lel kész. Bara
egy bõl igent mon dott a fel ké rés re, jó szív vel
em lé kez ve a Bihardiószegen se géd lel kész ként
el töl tött idõ szak ra. A nagykágyai gyü le ke zet tõl
sze re tet tel vált meg, nem hor doz tüs két ma gá -
ban, és nem is ha gyott tüs két ma ga után.
Több gyü le ke zet tõl ka pott fel ké rést az évek so -
rán, de mi vel a meg kez dett mun kát nem akar -
ta fél be hagy ni, ed dig eszé be sem ju tott az el -
me nés. Most nyu godt lel ki is me ret tel tá vo zik
Nagy ká gyáról, lel ki ek ben és anya gi ak ban is
egész sé ges kö zös sé get hagy ma ga mö gött.
Úgy vé li, szük ség van a tíz éven kén ti vál tás ra,
ez jót tesz a lel kész nek és a gyü le ke zet nek
egy aránt. Az új pap ér ke zé se min dig fel pezs -
dí ti a gyü le ke zet éle tét, és az új ki hí vá sok kal
szem be sü lõ lel ki pász tor „ere je is meg újul”,
még na gyobb tett vág  gyal vég zi szol gá la tát.

Bara tisz tá ban van az zal, hogy ke mény
mun ka vár ja Bihardiószegen, sok a ré gi, fel újí -
tás ra vá ró in gat lan. A nem ze ti örök ség ápo lá -
sát, amit Gel lért Gyu la meg kez dett, to vább kí -
ván ja foly tat ni, ugyan ak kor nem akar min den -
ben elõ dje nyom do ka i ban jár ni. Az idén el ma -
rad a már ha gyo mán  nyá ért nyú zó völ gyi csa -
ta imi tá ció, de egy ki sebb meg em lé ke zést min -
den kép pen tar ta nak a gyõz tes Bocs kai-csa ta
kap csán. A ha gyo mány ápo ló ren dez vé nyek
szer ve zé se a to váb bi ak ban nem lesz a lel kész
ki zá ró la gos fel ada ta, ci vil szer ve ze te ket, kü lön -
bö zõ in téz mé nye ket is be von nak a mun ká ba.
A rá szo rul tak nak in gyen ételt biz to sí tó
diakóniai köz pont mû kö dé se a kül föl di tá mo -
ga tás meg szû né se okán szü ne tel ni fog, de a
lel ki pász tor ígé ri, ke re si a meg ol dást, hogy
más mi lyen for má ban tá mo gas sák a ne héz
sor sú em be re ket.

Az 1200 lel kes kö zös ség ben Bara Lász ló
leg ége tõbb fel ada tá nak a lel ki ek ben va ló épít -
ke zést tart ja. Azon nal meg kez di a csa lád lá to -
ga tást, az if jú sá gi éle tet még di na mi ku sab bá
akar ja ten ni, a már jól mû kö dõ testvér gyü le ke -
zeti kap cso la to kat egy más lel ki-szel le mi épü lé -
sé nek szol gá la tá ba kí ván ja ál lí ta ni.

| D. Mé szá ros Elek

Jakab László

fõgondnok, Ghitea

Angéla karnagy-

kántor

Ø
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Györffy Ist ván az 1911. au gusz tu si fekete-
Körös-völgyi ku ta tá sa i nak ered mé nye it pub li -
ká ló A Fe ke te-Kö rös völ gyi ma gyar ság (Eu ró -
pa Könyv ki adó, Bu da pest, 1986) cí mû köny -
vé ben jel zi, hogy a „há zak el en ged he tet len
vértelékdísze a va ko lat ból va ló re li ef sze rû fe -
nyõ ko szo rú, két fe lõl egy-egy fe nyõ ág gal”. Ér -
de kes a meg ne ve zé se en nek a mo tí vum nak,
mert a ké sõb bi ku ta tók és a la kos ság roz ma -
ring ko szo rú nak és roz ma ring ág nak ne ve zi
eze ket.

Írá sunk ban a Be lé nyes kör nyé ki ma gyar fal -
vak e nép raj zi sa já tos sá gá ra, a dom bor mû vû
va  ko lat dí szí tés még lé te zõ ele me i re hív juk fel a
fi gyel met. Dr. Kós Kár oly a Tá jak, fal vak, ha -
gyo má nyok cí mû kö te té ben – amely a Fe ke -
te-Kö rös völ gyé ben 1948-ban tett gyûj tõ út já -
nak ered mé nye it ös  szeg zi – és az 1976-ban
pub  li kált ta nul má nyá ban jel zi, hogy va ko lat dí -
szí tést ta lált az épü le tek hom lok za tán, Ma -
gyar re me tén „a ház cson kán ko szo rú és roz -
ma ring ág, lent osz lop”.

A ré gi va ko lat dí szek gya ko ri ak az ab la kok
mel lett, ab la kok kö zött és egyes fal vak ban a
ka pu lá ba kon. A dí szí té sek vi rág szár és le vél
mo tí vu mok ból áll nak. Ta lál tunk olyan he lyet,
ahol az év szá mot is fel tün tet ték. A va ko lat dí -
szen meg fi gyel he tõ vi dé kün kön a roz ma ring -
ág meg a roz ma ring ko szo rú; itt-ott ta lál koz -
tunk a tu li pán mo tí vum mal vagy kü lön ál ló
kom  po zí ci ó ként cse rép edény bõl ki nö võ tu li -
pán vi rág gal.

Vakolatdíszek eltûnõben

hagyomány|

Várasfenesi ház

homlokzat-

és ablakkeretdíszei

Szintén Váras -

fenesen erõsen

stilizált rozmaring -

koszorú és -ágak

az építés évének

megjelölésével 

Homlokzatdísz a tulipános életfa motívumával

A Belényes környéki falvakban érdekes
díszítõ elemeket találtunk a régi házak
homlokzatán. Mára már két kezünkön meg
tudjuk számlálni a még megmaradt
díszeket, mert felújításkor, ablakcserekor
leverik a régi vakolatot, eltüntetik az egyedi
díszítõelemeket. Ezért gondoltuk,
hogy a még létezõket számba vesszük
és bemutatjuk olvasóinknak.
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Felújítás alatt levõ régi várasfenesi ház 
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A dí sze ket rend sze rint a fel épült ház va ko lá -
sá val egy idõ ben, a fal fe lü le tén dom bor mû
for má ban ala kí tot ták ki. A re li ef mo tí vu mo kat
a sgrafittóhoz kö zel ál ló tech ni ká val ké szí tet -
ték el. A jó ke zû kõ mû ves mes ter hoz zá ér té se
nap ja ink ban is meg lát szik az igé nye sen ké szült
mun kák ban. A va ko la tot szi tált ho mok és
mész ke ve ré ké bõl ké szí tet ték, eb bõl for máz ták
az idõt ál ló dí sze ket. A mes ter 2-3 cm vas ta -
gon rak ta fel a mal tert, majd sab lon se gít sé gé -
vel ki raj zol ta a mo tí vum kör vo na la it, be mé lyí -
tet te, és el tá vo lí tot ta a fö lös le ges va ko la tot, a
mo tí vu mo kat óva to san a kí vánt for má ra ala kí -
tot ta, dom bo rí tot ta. A va ko lat dí sze ket nem szí nez ték, a fal szí né vel meg egye zõ fe hér vagy

kék szín re me szel ték.
Gya ko ri volt a ka pu lá bak va ko la tá nak dí szí -

té se is. Nem ta lál tunk szim bo li kai je len tést
ezek re, sze re pük an  nyi volt, hogy meg tör jék a
nagy fe lü le tek egy han gú sá gát.

Várasfenesen lel tünk egy na gyon szép és
igé nye sen ki dol go zott va ko lat díszt, az élet fa -
mo tí vum fel dol go zá sát; mé re te kö rül be lül egy
mé ter, és 1938-ban ké szült. A cse rép edény -
bõl ki nö võ tu li pán szá rá ból több haj tás nõ, és
ezek tu li pán vi rág ban vég zõd nek. Várasfenes
hí res volt a szak má ju kat is me rõ kõ mû ve sek rõl.
Úgy gon dol juk, ezért is ta lál tunk több ház

Ø

Várasfenesen fel -

újított ház

homlokzatán festett

vakolatdísz

Egy másik

megoldás: a díszek

együttest alkotnak

a padlás

szellõzõnyílásával 

Kisnyégerfalván

zsalugáteres

ablakok közötti

oszlopdíszek
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hom lok za tán fal dí sze ket, roz ma ring ágak
és -koszorú áb rá zo lá sát. A zsa lu gá te res ab la -
kok ke re tei is va ko lat dí szí tést kap tak.

Belényessonkolyoson egy nagy fe lü le tû ke -
rí tés fa lon ta lál tunk cse rép edény bõl ki nö võ tu -

li pán mo tí vu mot. Körösjánosfalván egy ré gi
ház hom lok za tán ugyan csak a vi dé kün kön
hasz nált roz ma ring ág és -koszorú nyo mát lát -
juk. Saj nos az évek so rán fel ke rült mész ré te -
gek fé lig be fed ték eze ket a mo tí vu mo kat.

Sa já tos dí szí té si for mát ta lál tunk a ka pu osz -
lo po kon Köröstárkányban, Kisnyégerfalván,
Várasfenesen. Ezek a va ko lat dí szek a hoz zá ér -
tõ mes te rek mun ká ját di csé rik, és a ház ban la -
kó, a szé pet igény lõ, te he tõs és szor gal mas
gaz da íz lé sét jel zik.

A ré gi épü le tek pusz tu lá sa, át ala kí tá sa ma -
nap ság a leg több ször egyet je lent nép mû vé -
sze tünk, né pi kul tú ránk jel rend szer ének el tû -
né sé vel; sze gé nyí ti né pi épí té sze tünk ránk ha -
gyott örök sé gét.

| Mik lós Já nos
kép zõ mû vész

Belényessonkolyosi kerítésfalon tulipánmotívum 

Vakolatdíszes

kapuoszlopok

és díszített

homlokzat

Várasfenesen –

a tatarozás végleg

elpusztíthatja

Körösjánosfalván

homlokzatdísz

és ablakok közti

oszlopdíszek

Belényessonkolyos,

régi ház

homlokzatán

a tulipán
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„Vi lág szer te nagy örö met kel tett, ami kor
1839 januárius 8-ikán Párisban köz hír ré tet -
ték, hogy Jacques Mandé Daguerre úr nak,
elõbb Nicéphore Niepce úr ral kö zö sen, majd
an nak ha lá la után hat évig egye dül foly ta tott
lan ka dat lan kí sér le te zé sei ju tal má ul si ke rült
egy ké szü lé ket szer kesz te nie, mely oly hí ven
ad ja vis  sza a vo ná so kat, mint a tü kör, és oly
hí ven õr zi meg azo kat, mint a már vány” – ad -
ta hí rül Kos suth lap ja, a Pes ti Hír lap.

Baj volt azon ban, hogy a dagerrotípia nem
volt még hasz nál ha tó ar ra a cél ra, amely re lét -
re  hozták. Nem le he tett ve le arc ké pet ké szí te ni.
Élõ lény ugyan is kép te len oly hos  szú ide ig moz -
du lat lan ma rad ni, amed dig Daguerre ka me rá ja
azt meg kí ván ta. Igye kez tek ugyan a le mez
fény  ér zé keny sé gét ja ví ta ni, de így is csak fél -
órá  ra tud ták csök ken te ni az ex po zí ci ót, s ez
még min dig túl sok volt. A dön tõ for du lat ak -
kor kö vet ke zett be, ami kor ha zánk fia, Petzvál
Jó zsef ki szá mí tot ta és meg szer kesz tet te 3,7-es
fény ere jû ob jek tív jét. Ez az igen erõs nek szá mí -
tó len cse tet te le he tõ vé a meg vi lá gí tá si idõ lé -
nye ges csök ken té sét, és így a fény kép-arc ké -
pek ké szí té sét. Petzvál meg ér de mel te vol na,
hogy ne vét a Daguerre-é mel lett em le ges sék
vi lág szer te, de nem így tör tént. Az õ sor sa sem
volt kü lönb, mint an  nyi más ma gyar láng észé,
aki nek mun ká ja gyü möl csét más arat ta le…

A fo tog ra fá lás mes te re

Mezey La jos az el sõk kö zött fi gyelt fel az új
le he tõ sé ge ket kí ná ló mû sza ki el já rás ra. Nem
vé let le nül a fo to grá fia út tö rõi kö zött ép pen a
fes tõk jár tak az élen, mi több: volt, aki egye -

ne sen a fes té szet ha lá lát jó sol ta meg a gyors
és ol csó fény ké pek el ter je dé sé vel. Dön tõ ha tá -
sa kü lö nö sen an nak volt, hogy a kor leg hí re -
sebb és leg si ke re sebb pes ti arc kép fes tõ je, Ba -
ra bás Mik lós és Bécs arisz tok rá ci á já nak dé del -
ge tett ked ven ce, Bor sos Jó zsef is fény ké pész -
mû helyt nyi tott Pes ten.

A táj fo tó zás még na gyobb „ve szélyt” je len -
tett a táj kép fes tés re néz vést, bár a mû sza ki ha -
la dás nak ked ve zõ ho za dé kai is vol tak a kép zõ -
mû vé szet ben, hi szen ép pen a fény ké pe zés
vált az imp res  szi o nis ta fes té szet egyik fõ ösz -
tön zõ jé vé. Igaz, ak ko ri ban nem akár ki en ged -
het te meg ma gá nak a táj fény ké pe zést, hi szen
va ló sá gos ka ra ván ra volt szük ség az áll vány, a
ha tal mas fény ké pe zõ ka me ra ci pe lé sé hez,
amely nyo mott vagy 25-30 ki lót. Az atya fi ak
egyi ke a sö tét kam ra sá tor lap ja it hur col ta, a
má sik meg a sá tor ka ró kat. Kü lön em ber vit te
egy lá dá ban az elõ vi gyá za to san el cso ma golt,
fél mé te res nagy sá gú és igen te kin té lyes sú lyú
üveg le me ze ket. A vegy sze res lá dát to váb bi két
em ber hor doz ta vál lon át ve tett rú don.

Mezey Lajos festõmûvész,
fotográfus (2.)
A 19. századi Nagyvárad polgárságának
sokoldalú, színes egyénisége volt.
Fordulatokban gazdag élete során fõleg
piktorként, fényképészként és tanárként
tevékenykedett, de a közéletben,
a kórusmozgalomban, a sajtó és a színház
világában is eredményesen forgolódott.

A mûvész

és a lánya.

1852-ben készült

dagerrotípia
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Mezey az 1850-es évek ele je óta fog lal ko -

zott fény ké pe zés sel. A Nem ze ti Mú ze um gyûj -
te mé nyé ben ta lál ha tó egy 1852-ben ké szült
da ger ro tí pia, mely kis lá nyá val áb rá zol ja. Eb bõl
az idõ bõl is mer jük né hány tus sal szí ne zett,
ned ves el já rá sú pa pír ké pét.

1864-ben át épít tet te há zát, és ba rát já val,
Kõrössy Jó zsef ván dor fény ké pés  szel kö zös
mû ter met nyi tott. Mezey Bécs be uta zott Szé -
kely Jó zsef fo tog rá fus hoz a szük sé ges esz kö -
zök be szer zé sé ért és szak mai ta ná cso kért. Le -
fény ké pez tet te ma gát fes tõ áll vány elõtt áll va,
ke zé ben ecset tel és pa let tá val.

Nagy vá ra don ek kor már több fény ké pész-
mû te rem is mû kö dött, ezek kö zül Mezeyé és
Lojanek Já no sé volt a leg nép sze rûbb. Õk ket -
ten kö zös al kal mi ki ál lí tá so kat is ren dez tek.
Több mint száz fo tó ját õr zik köz- és ma gán gyûj -
te mé nyek ben. Ezek túl nyo mó több sé ge vi zit -
kár tya-port ré. Szá mos ön arc ké pe ma radt fenn.
Ké pe i nek egy ré szén fel tû nik az ál ta la fes tett
mû ter mi hát tér. Gyer me ke i rõl hu mo ros be ál lí -
tá sú szte reó fel vé te le ket ké szí tett. Egy dup la ex -
po zí ci ós ké pe, me lyen ön ma gá nak mu tat gri -
maszt sa ját szel lem ké pe, az el sõ ha zai mon tázs -
ké pek egyi ke. Fe le sé ge em lé ké re A ha lál al le -
gó ri á ja cí mû kom po zí ci ót ké szí tet te el. Fe ke te
le pel lel le bo rí tott fes tõ áll vá nya és egy ko po nya
mel lé he lyez te az el hunyt hit ve sé rõl és an nak
csa lád tag ja i ról ké szí tett fest mé nye it.

Vá rad kul tu rá lis éle té nek min de ne se

1867-ben új já a la kult a Nagy vá ra di Da lár da
egy let, en nek 1877-ig al el nö ke, buz gó tag ja
és el is mert te no ris tá ja lett. Ez alatt a tíz év
alatt szám ta lan ren dez vé nyen és elõ adá son lé -
pett fel. Egy le ti te vé keny sé gét ös  sze kö töt te
kép zõ mû vé sze ti mun kás sá gá val. Ké szí tett a
da lár da ré szé re dísz ok le ve let, õ ter vez te az
egy let zász ló ját, és je len tõ sebb egy le ti ün ne -
pek al kal má val olaj fest mé nye ket és nyo ma to -
kat aján dé ko zott a da lár dá nak ki sor so lás ra.

1872-tõl, mint az Or szá gos Da lár egye sü let
köz pon ti vá laszt má nyá nak tag ja, több íz ben
részt vett Pes ten az Er kel Fe renc ve ze té sé vel
tar tott ze nei ta nács ko zá so kon. 1873 feb ru ár -
já ban el len té tek me rül tek fel a Nagy vá ra di Da -
lár dá val, és meg ala kí tot ta a Nagy vá ra di Ze ne -
ked ve lõk Tár sa sá gát, ami rõl a Zenészeti La -
pok is be szá molt. Az ének lé sen kí vül al kal -
man ként szí né szi sze re pek re és sza va la tok ra is
vál lal ko zott.

1870 õszén el nyer te a köz sé gi ele mi is ko lai
rajz ta ná ri ál lást. A he lyi saj tó éven te be szá -
molt ar ról a ki ál lí tás ról, me lyet nö ven dé kei raj -
za i ból ren de zett. 1872. már ci us 1-jén a vá ro -
si tör vény ha tó sá gi bi zott ság tag já vá vá lasz tot -
ták. 1872 de cem be ré ben egy nagy sza bá sú
váradi mú ze u mi ki ál lí tás kép zõ mû vé sze ti anya -
gá nak ren de zé sé vel bíz ták meg. 1878-ban õ
ter vez te a váradi Szig li ge ti-em lék táb lát.

Mezey egész sé gi ál la po ta meg ren dült,
1879-ben gyo mor rák tá mad ta meg szer ve ze -
tét. Utol só nap ja it is mun ká val töl töt te. Le vizs -
gáz tat ta is ko lai rajz nö ven dé ke it, né hány mun -
ká ját be fe jez te, ha gya té kát el ren dez te. 1880.
jú li us 29-én ott ho ná ban halt meg. A Ruli -
kowski úti te me tõ ben he lyez ték örök nyu ga -
lom ra.

Ha lá la kor a tel jes ha zai saj tó meg em lé ke -
zett ró la. Gyer me kei, vég ren de let ének meg fe -
le lõ en, mû vé sze ti ha gya té ká nak egy ré szét el -
ár  ve rez ték, s a be folyt ös  szeg bõl ala pít ványt
hoz tak lét re a szor gal mas, te het sé ges sze gény
gyer me kek rajz sze rek kel va ló el lá tá sá ra. Ha lá -
la után két év vel Szûcs Jó zsef rajz mû vész el ké -
szí tet te a port ré ját, és azt a Nagy vá rad szer -
kesz tõ sé gé nek ki ra ka tá ban ál lí tot ták ki. Ké pei
sze re pel tek az 1896-os bu da pes ti mil len ni u -
mi, az 1903-as nagy vá ra di, az 1912-es és
1937-es fõ vá ro si bie der mei er ki ál lí tá so kon; a
Ko  lozs vá ri Mú ze um, a Fõ vá ro si Kép tár, a
Szép  mû vé sze ti Mú ze um, va la mint a Nem ze ti
Ga lé ria bu da vá ri, mû csar nok be li, sze ge di és
szé kes fe hér vá ri ki ál lí tá sa in.

| Szilágyi Aladár összeállítása
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mû épí tész ter ve alap ján. Mel let te (az 5. szám
alatt) 1912-tõl Bölöny Jó zsef há za gaz da gít ja
az ut ca ké pet. Ifj. Rimanóczy Kál mán ter vez -
te, aki egy év vel ko ráb ban el vál lal ta a föld bir -
to kos szilaspusztai kú ri á já nak a kor sze rû sí té -
sét is.

Az ut ca pá rat lan ol da lá nak em lí tés re mél tó
kö vet ke zõ há za a 11. szám alat ti Szent Jó zsef
In té zet, me lyet 1868-ra épít te tett fel Szaniszló
Fe renc püs pök gyer mek ne ve lõ in té zet nek.
Emi att kap ta az ut ca a püs pök ne vét an nak
ha lá la évé ben. Az épü let je len leg a tan fel ügye -
lõ ség szék he lye, de benn la kás is ta lál ha tó az
ud va ri szár nyá ban.

A Kis (ma Cometei) ut ca sar kán a Fog tö vi-
ház lát ha tó, me lyet 1999-ben pél dá san fel újí -
tot tak. Két ese mény köt he tõ hoz zá, s ezek rõl
a ház fa lán el he lye zett két nyel vû em lék táb la
szö ve gé bõl sze rez het tu do mást az ar ra já ró:
„XIX. szá zad ele jén épült ház. / Eb ben a ház -
ban mû kö dött / 1925–1941 kö zött a Bar tók-
ta nít vány, / Szalay Fischer Ste fá nia / ál tal ala -
pí tott ze ne is ko la. / Ugyan itt la kott 1854–
1864 kö zött / Frá ter Er zsé bet / Ma dách Im re
köl tõ fe le sé ge. / Bi har Me gyei Mû em lék vé dõ
Ala pít vány Nagy vá rad.”

Szalay Ste fá nia (1886–1964) Ka pu vár szü -
löt te, aki csa lád já val együtt Nagy vá rad ra köl -
tö zött. A Fõ vá ro si Ze ne aka dé mia el vég zé se
után 1909-ben ha za tért Nagy vá rad ra, és meg -
nyi tot ta ze ne is ko lá ját. Ke ze alól éven te olyan
jó ké pes sé gû és fel ké szült di á kok ke rül tek ki,
akik ne ves kon zer va tó ri u mok ban foly tat ták
fel sõ fo kú ta nul má nya i kat. Szalay Ste fá nia

|a régi Várad

A XVIII. szá zad ban az Apol ló pa lo ta he lyén
még a vá ro si csap szék volt, er rõl kap ta az ut -
ca is az el sõ ne vét: Vá ros-csap szék ut ca. De
ne vez ték még Páris-patak ut cá nak is, mi vel
ke resz tez te a ha son ló ne vû sze szé lyes pa tak.
De egyes XVIII. szá za di ira tok ban Kö zép ut ca -
ként is sze re pelt, va ló szí nû leg azért, mert
Olaszi ak ko ri két ha son ló an je len tõs ut cá ja, a
Fe ren ces (ké sõbb Sal Fe renc, ma Dunãrea) és
a Ma gyar (ké sõbb Pá lo sok, majd Úri, ma
Ciorogariu) ut ca kö zött he lyez ke dett el.

A XIX. szá zad má so dik év ti zed ében a már
el avult vá ro si csap szék he lyé be az Apol ló fo -
ga dót épí tet ték. Et tõl kezd ve az ut cát is er rõl a
fo ga dó ról ne vez ték el egé szen 1868-ig,
Szaniszló Fe renc püs pök ha lá lá ig, ami kor a jó -
té kony sá gá ról hí res fõ pap ne vét ad ták az ut -
cá nak. (A két vi lág há bo rú kö zött I. C. Brã -
tianu ne vét vi sel te, 1940-tõl 1944-ig is mét
Sza niszló, majd et tõl kezd ve nap ja in kig Mihai
Emi nescu ne vét.)

Az Apol ló fo ga dó he lyé be száz éve a ma is
lát ha tó Apol ló-pa lo tát épí tet ték, Rimanóczy
Kál mán utol só al ko tá sa ként. Köz vet le nül a
pa lo ta mel let ti, a 3. szám alat ti jel leg ze tes
eme le tes há zat a Ma gyar Ál ta lá nos Hi tel bank
épít tet te 1922-ben Spi e gel Fri gyes bu da pes ti

A Fõ utcai Apolló palotától nyugatra
vezetõ utca Várad-Olaszi legrégibb utcái
közé tartozik.

Az Apollótól
a Szaniszló utcáig

A sarki Apolló-

palota, mellette

Spiegel Frigyes

1922-bõl való

épülete, majd

a Bölöny-ház

Az egykori Szent József Intézet egy XIX. századi rajzon 
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do gált a Páris-patak. Itt ke resz tez te a sze szé -
lyes pa tak a Szaniszló ut cát, hogy a Szent pé -
te ry (ma Iorga) ut cá val pár hu za mo san foly tas -
sa út ját, majd egy szé les ka nyar után jó ide ig
az Úri (ma Ciorogariu) ut cá val pár hu za mo san
ha lad jon to vább a Kö rös irá nyá ba.

A Szentpétery ut ca sar kán (Szaniszló ut ca
28. szám) 1900-ban épí tett Szent Lász ló Kol -
dus ápo ló és Fiú me ne dék ház Sztarill Fe renc
mun ká ja, akár csak az ud va rán le võ neo gó ti kus
ká pol na. A vincés nõ vé rek itt foly tat hat ták ko -
ráb ban meg kez dett ál dá sos te vé keny sé gü ket a
sze gé nyek, az el eset tek, az idõ sek és az ár vák
ér de ké ben. Az eme le tes épü let nap ja ink ban a
Szacs vay Im re Is ko la ott ho na.

Az ut ca pá ros ol da lá nak leg ré gibb épü le te a
22. szám alat ti föld szin tes ház, amely stí lus je -
gyei alap ján a XIX. szá zad el sõ fe lé ben épül -
he tett. A szá zad for du lón Pongrácz Je nõ gróf
tu laj do ná ban volt. Szom széd ja a Nyom da (ma
Deltei) ut ca sar ki Fabriczius-féle ház.

A kes keny Nyom da ut ca má sik sar kán, a
18. szám alatt le võ gróf Kornis-féle ház a XIX.
szá zad épí té sze tét pél dáz za. Eb ben a ház ban
la kott 1909 ja nu ár já ban be kö vet ke zett ha lá lá -
ig Cziffra Gerõ, a bi ha ri tár sa da lom köz tisz te -
let ben ál ló do yen je, aki a szá zad for du ló úri tár -
sa dal má nak egyik leg ro kon szen ve sebb tag ja
volt. Há rom év ti ze den át ve zet te a Nem ze ti
Ka szi nót. Kál mán ne vû fia ké sõbb Nagy vá rad
fõ is pán ja lett.

A szom szé dos ház (16. szám) a Se bes-Kö -
rös Víz sza bá lyo zó és Ár men te sí tõ Tár su lat
szék há za volt. Va la mi kor 1905-ben köl tö zött
ide a Sal Fe renc (ma Dunãrea) ut cá ból. Itt dol -
go zott Tabéry Ár min, az író Tabéry Gé za
édes ap ja is.

Né hány ház nyi val ar rébb, a 6. szám alatt
volt Hlatky End re egy ko ri fõ is pán há za. Nap -
ja ink ra új in gat lan épült a Hlatky-ház he lyé be.
Hlatky End re jo gi ta nul má nyai el vég zé se után,
1875-ben ügy vé di iro dát nyi tott Nagy vá ra -
don. Egy év re rá már a vá ros tör vény ha tó sá gi
bi zott sá gá nak tag ja. Ké sõbb a Nagy vá ra di Ta -
ka rék pénz tár igaz ga tó ja, 1891-tõl az Ügy vé di
Ka ma ra el nö ke. Pol gár mes ter ré sze ret ték vol -
na meg vá lasz ta ni, de ez elõl ki tért. El len ben õ
lett a vá ros el sõ fõ is pán ja, mi u tán 1910-ben
ket té vá lasz tot ták a Bi har me gyei fõ is pán sá -
got. Fõ is pán ként 1916-ban be kö vet ke zett ha -
lá lá ig szol gál ta sze re tett vá ro sát.

A Szaniszló ut ca Fõ ut cai sar kán 1905-tõl a
már jól is mert Stern-palota lát ha tó – Ko mor
Mar cell és Ja kab De zsõ al ko tá sa ként –, de er -
rõl majd egy má sik al ka lom mal lesz szó.

| Pé ter I. Zol tán

több mint fél év szá za dig ta ní tott. Öt ven éves
ok ta tói mun kás sá gá nak ér de me it Bu da pes ten
Arany dip lo má val ju tal maz ták. Zon go ra mû -
vész ként is ki tûnt. Év ti ze de ken ke resz tül em lé -
ke ze tes hang ver se nyei vol tak, és az ál ta la elõ -
a dott ze ne mû vek szá ma is im po ná ló volt.

Frá ter Er zsé bet a vá lá sa után, 1854-ben
köl tö zött Vá rad ra. A Ma dách tól ka pott év já ra -
dék ból szé pen meg él he tett vol na, de mert Vá -
ra don egy re ma gá nyo sabb nak érez te ma gát,
az ita lo zás ban ke re sett me ne dé ket. A pénz el -
folyt a ke ze kö zül, adós sá got adós ság ra hal -
mo zott, egy re mé lyebb re sül  lyedt. Ezért is volt
kény te len ké sõbb el köl töz ni a Fog tö vi-ház ból
egy jó val sze ré nyebb szo ba-kony hás la kás ba
az egy ko ri Apá ca (ma Moscovei) ut cá ba. Frá -
ter Er zsé bet min den ki tõl el ha gyat va, a leg na -
gyobb sze gény ség ben halt meg 1875-ben. Az
Olaszi sír kert ben te met ték el. Mi u tán a te me -
tõt be zár ták és fel szá mol ták, csont ja it 1982-
ben Tempfli Jó zsef me gyés püs pök – ak kor
még apát ka no nok – jó vol tá ból a Ba rá tok
temp lo má nak krip tá já ban he lyez ték el.

Épí té sze ti szem pont ból két je len tõs in gat lan
kö vet ke zik: a 25. szám alat ti Skuba-féle ház
(1910) Sztarill Fe renc al ko tá sa ként, és a mel -
let te le võ eme le tes Okányi–Schwartz-villa
(1911). Az utób bit Ko mor Mar cell és Ja kab
De zsõ ter vez te, és nap ja ink ban újí tot ták fel. E
sze ces  szi ós stí lu sú in gat lan tel ke mel lett foly -

A Fogtövi-ház,

homlokzatának

tengelyében

az emléktáblával 

Az egykori Szent

László Koldusápoló

és Fiúmenedék -

ház, napjainkban

a Szacsvay Imre

Iskola otthona

a régi Várad|
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sze rû bi zo nyí tá sa, sem mi kép pen sem tom pí tot -
ta a szûn ni nem aka ró, egy re több ál do za tot kö -
ve te lõ öl dök lést. Az egyik leg mé lyeb ben hi võ
ka to li kus köl tõnk, Ba bits Mi hály saj tó per ál -
do za ta lett, is ten ká rom lás vád já val, a For tis si -
mo cí mû ver sé nek em be ri mély sé gek bõl fel tö rõ
ki fa ka dá sa mi att: „Ha rag szik és dúl-fúl az Is -
ten / vagy csak ta lán al szik az ég ben, / alu szik
vagy ha lott is ép pen – / ki köl ti õt föl, em be -
rek?” Ez után a szen ve dé lyes szó no ki in dí tás
után Ba bits min de nek elõtt az anyák hoz szól,
so ra i ba be épít ve az an tik vi lág anyai fáj dal mát
meg tes te sí tõ Niobé-jelképen va ló, kö te le zõ nek
mond ha tó túl lé pést. „Anyák, sír ja tok han go -
sab ban: / akit föl nem ver an  nyi ágyú, /
rezzenti-é gyen ge sí rás tok? / És ne is kön  nyel
sír ja tok, / mert a könny mind csak föld re hull, /
hang gal sír ja tok föl az ég re, / sír ja tok ir gal mat -
la nul: / ne oly éde sen mint a for rás, / ne oly ze -
né vel mint a zá por, / ne mint a ré gi Niobék: /
ha nem part ta lan mint az ár víz, / sír ja tok vagy a
gör ge teg / la vi na, sír ja tok je get, / tü zet sír ja tok
mint a lá va! / A drá ga fi úk hul la nak / vér ben a
hó ra nap ra-nap. / Ne hagy ja tok alud ni sen -
kit: / ki ma csön des, go nosz vagy gyá va, / de
ér de mes-e / fél ni még? / és ér de mes-e él ni
még? / Ó, mért nem hal la ni han go tok? / Men -
je tek a pi ac ra sír ni, / si kolt sa tok a temp lo mok -
ban / va dak as  szo nyai, va dak ká / imuljatok õr -
jí tõ, õrült / imá ban!”

A vers má so dik ré szé ben még erõ tel jes eb -
ben vá dol, ez út tal a fér fi ak ere jé re apel lál va:
„És ha hasz ta lan / ima, sí rás: – mi ká ro mol -

z I. vi lág há bo rú ese té ben vi szont akár -
men  nyi re ku ta kod junk is a gyö ke re -

i nél, nem ta lál juk meg a fran ci ák
ál tal egy sze rû en „Cherchez la
femme!” ta nác  csal jel zett casus

bel lit. A há bo rús évek alatt vi szont be bi zo nyo -
so dott egy olyan fel té te le zés, amit ad dig csak
nagy részt a fe mi nis ta tün te té se ken han goz tat -
tak: mû köd ni kez dett a fér fi ak nél kü li tár sa da -
lom, he lye seb ben ki de rült, hogy a nõk ké pe -
sek akár a ne héz ipar ban is dol goz ni, meg tud -
ják ke res ni a gye re ke ik fenn tar tá sá hoz kel lõ
ös  sze get, in téz ni ké pe sek a na pi ügye ket, va -
gyis eman ci pá ci ós kö ve te lé se ik nek a sza va za ti
jo gon jó val túl is meg van a va lós alap juk. Vé -
le mé nyem sze rint Ady nál ezért „csú fo ló dó”,
Ba bits nál pe dig „szûz” a Hold. Ba bits ugyan is
az „egy nem ze dé ket egy ke rék for gá sa le já rat”
sor ral ar ra is utal, hogy a fér fi ak front szol gá la -
ta mi att a nép sza po ru lat na gyon csök kent
azok ban az évek ben. Fej te ge té se met ép pen
az zal bi zo nyí ta nám, ami rõl már szól tam, va -
gyis a ké sõi utó dok „ter mé sze tes” tisz tán lá tá -
sá val: a II. vi lág há bo rú elõtt és alatt ame ri kai
film  hír adók so ra tu dat ta or szág gal-vi lág gal,
mi lyen tö ké le te sen bol do gul nak a nõk a gaz -
da ság és tár sa da lom kü lön bö zõ te rü le te in.

„Él jünk dö gig e nagy ti vor nyán”

Bár men  nyi re nagy ered mény volt is a nõi
eman ci pá ci ós tö rek vé sek fen tebb em lí tett kény -

A
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ni / tu dunk még, fér fi ak! Ma már / hi szünk
káromlani-érdemes / al vó ma gas sá got a Sors -
ban. / Hány juk ál má ra ko po gó / bestem miák -
nak jég esõ jét! / Mért van, ha nincs? Mért
nincs, ha van? / Ta gad juk õt, ta lán föl éb red! /
Ci bál juk õt, ver jük a szók kal! / mint aki gaz da
hor kol égõ / ház ban – a sü ket Is te nét! // Sü -
ket! Süket!…” A vers zár lat ban Ba bits pró bál
meg  nyu god ni, de nem le het sé ges, sem sze -
mély sze rint ne ki, sem az öl dök lés ben õr lõ dõ
tár  sa da lom nak: „Ó ma mi lyen jó / vol na sü -
ket nek mint az Is ten! / Sü ket a föld, nem ér zi
há tán / ha dak alá zó do bo gá sát. / Jó vol na sü -
ke ten csi ráz ni / mint vi rág hagy ma föld alatt: /
min den sü ket, föld ben, Is ten ben / csak az em -
ber sza kadt ki a / sü ket Is ten bõl iszo nyok ra /
ki kelt be lõ le fé reg-mó don, / Is ten fér gé nek,
visz ke tõ / nyüzs gés re, fáj ni – mert ami / nem
sü ket Is ten: fáj da lom, / míg az Is ten be vis  sza -
hal!”

Be val lom, nem tud tam kön  nyen el dön te ni,
me lyik is le gyen Ady End ré nek az a há bo rú -
el le nes ver se az 1918-ban meg je lent, utol só
sa ját szer kesz té sû A ha lot tak élén kö tet bõl,
ami a leg job ban pél dáz za a vi lág égés ször nyû -
sé ge it. Cí mé vel kí nál ta ma gát az Em ber az
em ber te len ség ben, E nagy ti vor nyán vagy
az El ha nya golt, vé res szí vünk, vé gül még is a
Kró ni kás ének 1918-ból mel lett dön töt tem,
mert ér zé sem sze rint eb ben a köl te mé nyé ben
megy el a leg ször nyûbb kö vet kez te té sig, ad -
dig, hogy már a dög ma da rak is un ják a ren ge -
teg hul lát, épp csak az em ber nem ké pes be -
fe jez ni az öl dök lést. A cím egy ér tel mû en visz -
 sza utal a Moh ács utá ni tö rök elõ nyo mu lás vé -
res év szá za dá nak, a XVI. szá zad nak ked venc
mû faj ára, a hír köz lés, a ha di hely ze tet kö rül író
in for má ció ára mol ta tás ko ra be li leg meg fe le -
lõbb esz kö zé re, a kró ni kás ének re. Ady rit kán
al kal maz za a köl tõi for mák több let üze ne tét (a
Le vél-fé le Mó ricz Zsig mond hoz ma gya ros ti -
zen ket tes ben üd vöz li ba rát ját és al ko tó tár sát, a
Té li al ku sze mem mel Ba bits nak üzen a cím -
zett ked velt vers for má já ban, szo nett ben, a

Nagy lo pá sok bû ne dan tei terzinákkal utal az
Is te ni szín já ték el sõ ré szé nek si ke res ba bit si
for dí tá sá ra), ez út tal pe dig Ti nó di Lan tos Se -
bes tyén ver se lé si mód ját kö ve ti: a tíz sza kasz
so rán egyet len rag rí met is mé tel, de a negy ven
sor ban el mon dot tak ele ve ki zár ják a mo no tó -
nia ér zé sét. „Iszo nyú dol gok mos tan törté -
nûlnek, / Né pek né pek kel egy más el len gyûl -
nek, / Bû nö sök és jók egy ként keserûlnek / S
em ber hi tei ki vált meggyöngûlnek. // (…) //
Itt most vér-fo lyók part ból kitérûlnek, / Itt
most már min den le en dõk gyérûlnek, / Itt ré -
gi át kok mé lyes re mé lyül nek: / Jaj, mik ké -
szûl nek, jaj, mik is készûlnek? // (…) // Bús
ked vû anyák ke ser ve sen szûlnek, / Lab dá zó fi -
úk ha lál ba merûlnek, / Õs, szép ke men cék
sor  juk ba el hûl nek / S ked velt szûzeink uccára
ke rül nek. // S sze gény em be rek még nem
csö  mörûlnek, / Bu ták, fá rad tak és né ha örûl -
nek, / Sze gény em be rek min dent kitö rûlnek /
Em lé ke ik bõl, mert csak öl nek, öl nek. // Sze -
gény em be rek öl nek és csak öl nek, / S láz-ál -
ma ik ban bol do gan bé kül nek, / S reg gel re kel -
vén megint megdühûlnek, / Kár hoz nak, hal -
nak, va dak ká tör pül nek. // Ha lál me zõ kön bi -
tó fák épûlnek, / Nagy te te jük re kö vér var jak
ûlnek, / Un ják a hul lát, el- s visszaröpûlnek, /
De az em be rek meg nem csömörûlnek.”

Ahogy tel tek a há bo rús esz ten dõk, ahogy
egy re tá vo lo dott va la mi fé le és  sze rû be fe je zés,
úgy mé lyült egy re job ban Ady sa ját, kü lön há -
bo rús tra gé di á ja is: az Új ver sek kö tet ben
meg hir de tett prog ram lé nye ge a min den té ren
újat al ko tás, a kö tet zá ró Új vi ze ken já rok pe -
dig a köl tõ el kö vet ke zen dõ élet mû ve szá má ra
meg ha tá roz ta Ady he lyét a leg újabb ma gyar
iro da lom ban: a Hol nap hõ se. Ra gasz ko dott is
mind vé gig eh hez a hely hez (sze rep hez?!), egé -
szen a há bo rú elõ re ha lad tá ig. A sem mi fé le
po zi tí vu mot nem kí ná ló ki lá tás ve ze tett oda,
hogy Ady nak azt kel lett meg él nie, amit nem
kép zelt vol na ma gá ról: a gya kor la ti lag nem lé -
te zõ Hol nap he lyett a már is mert, meg élt Teg -
nap fe lé kény sze rül for dul ni. Ez Ady kü lön há -
bo rús tra u má ja. Az 1916 szep tem be ré ben
írott Em ber az em ber te len ség ben még csak
egy sza kasz ban be szél er rõl a nagy fáj da lom -
ról: „És él ni kell ma oly ha lott nak, / Olyan
iga zán szen ve dõ nek, / Ki be teg szív vel teng ve-
leng ve, / Nagy kin cse ket, aki ket lop nak, / Be -
kvár té lyoz bé na szí vé be / S vél õriz ni egy
szebb teg na pot.”

(Foly tat juk)
| Mol nár Ju dit
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Ma gyar ne me si csa lád sar ja, As  szony vá sá rán
szü le tett 1935. no vem ber 10-én, déd ap já nak,
ne mes Portsalmi And rás nak a bir to kán. Szü le i -
vel és test vé re i vel – Gyu la, Em ma – a ’40-es
évek ben (1945-ig) Bu da pes ten élt, ott vé gez te el
az ele mi is ko lát a Tol di Mik lós ut cai tan in té zet -
ben. Bu da pest bom bá zá sa alatt édes any ja sú lyo -
san meg be te ge dett, ezért ha za köl töz tek az ér -
mel lé ki Albisra, édes any ja szü le i hez, a Móritz
csa lád hoz. (Móritz Im re 40 éven át volt jegy zõ,
ne je, Mudry Etel ka ugyan en  nyi ide ig a fa lu bá -
bá ja volt.)

Kiss Bé la ti zen egy éve sen fél ár va lett, mi vel
édes any ja a há bo rú ban szer zett be teg sé gei mi att
1947-ben el hunyt. Kö zép is ko lai ta nul má nya it
Nagy vá ra don vé gez te 1950–1954 kö zött a haj -
da ni Szent Vin ce-in té zet ben, a ró mai ka to li kus
egy ház Nogáll ut cai épü le té ben, ami ak kor Szö -
vet ke ze ti Mû sza ki Kö zép is ko la volt. Ki tû nõ re
érett sé gi zett, ami ál tal jo got nyert az egye te mi
ta nul má nyok ra, fel vé te li nél kül. A to vább ta nu -
lást azon ban nem kezd het te el, mi vel ugyan azon
év ben ka to nai be hí vót ka pott. Târ gu Jiuban
kezd te el a ki kép zést, majd Nagy  sze ben be küld -
ték ka to nai is ko lá ba, és tisz ti ran got ka pott. Két
év múl va, 1956. ok tó ber 18-án – a Ma gyar or -
szá gon tör tén tek kel bi zo nyá ra ös  sze füg gés ben –
le épí tés cím szó alatt szá za do si rang gal tar ta lék -
ba he lyez ték.

Úgy dön tött, foly tat ja pol gá ri ta nul má nya it,
ezért 1957-ben be irat ko zott a ko lozs vá ri Bo lyai
Tu do mány egye tem jo gi és köz gaz da sá gi ka rá ra.
Ugyan ezen év má sik fon tos ese mé nye az, hogy
fe le sé gül ve szi Ko vács Ka ta lint. Saj nos az önál ló
ma gyar egye te met 1959-ben meg szün tet ték
(be ol vasz tot ták, s lett be lõ le Babeº–Bolyai), így
kény te len volt kü lön bö ze ti vizs gá val át men ni a
bu ka res ti Köz gaz da sá gi Aka dé mi á ra; 1962-ben
ál lam vizs gá zott, s ok le ve les köz gaz dász lett. Ké -
sõbb, 1980-ban, poszt gra du á lis kép zés ben el vé -
gez te a po li to ló gia sza kot is.

Köz gaz dász ként, mint fõ köny ve lõ, az évek

Az arany emlékérmes
közéleti ember
KISS ADALBERT (BÉLA) okleveles
közgazdász, politológus, tüzér százados,
a Magyarok Világszövetségének tagja,
partiumi képviselõje. Ha nincs New Yorkban,
akkor Debrecenben és Margittán él.
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so rán há rom margittai vál la lat gaz da sá gi és
pénz ügye it irá nyí tot ta: a Her bák Já nos He lyi
Ipa ri Vál la la tét, a Vá ros gaz dál ko dá sét és az Ál la -
mi Me zõ gaz da sá gi Vál la la tét. Utób bi ból ment
nyug díj ba 1990-ben. Gaz dag és szer te ága zó
szak mai te vé keny sé ge mel lett igen ak tív köz éle -
ti sze re pet vál lalt. 1989-ben részt vett az
RMDSZ margittai szer ve ze té nek meg ala ku lá sát
elõ ké szí tõ ülé sen a ró mai ka to li kus egy ház ima -
ter mé ben, így ala pí tó tag nak szá mít. Ké sõbb ak -
tív részt vál lal az ér dek vé del mi szer ve zet „szék -
ház fog la lá sá ban”, ami kor más ta gok kal együtt
ki nyi tot ták és szék ház zá nyil vá ní tot ták a volt
CEC épü le tét. Ké sõbb az épü le tet az RMDSZ
ta ná csi en ge dél  lyel meg vá sá rol ta, így az sa ját tu -
laj do nát ké pe zi. 1990–2000 kö zött vá lasz tott
ön kor mány za ti kép vi se lõ ként a föld- és va gyon-
vis  sza szol gál ta tó bi zott ság tag ja volt. Te vé keny -
ke dett a re for má tus egy ház ban is, 1980–2000
kö zött pres bi ter ként részt vett a margittai új pa -
ró kia és a sándorfalvi temp lom épí té sé ben.

Mi vel 1998-ban meg öz ve gyült, két év múl va
egy tíz éves uta zá si ví zum mal az Egye sült Ál la -
mok ba ment, pon to sab ban New York ba, ahol
részt vett a Szent Patrick-katedrálisban ren de zett

A szak is ko lá ban elõ ször az au tó bá do gos cso -
port ba irat ko zott be Koszta Jó zsef, de mind õ,
mind mes te rei ha mar rá jöt tek, hogy az au tó fes -
tés az, ami sok kal kö ze lebb áll hoz zá és sok kal
job ban ér dek li. Ezért át irat ko zott a fes tõ cso -
port ba, amit éle te egyik leg jobb dön té sé nek
tart, és so ha nem bán ta meg. El is mert, meg be -
csült és jó szak em ber vált be lõ le az évek so rán.

Az is ko lá ban ta nul ta kat au to di dak ta mó don fo -
lya ma to san ki egé szí ti, ami re az tán a min den na -
pi gya kor lat te szi rá a ko ro nát.

A szak mai ok ta tás ha nyat lá sa mi att saj nos eb -
ben a szak má ban is „hi ány cikk” a szak em ber.

ma gyar em lék ün nep sé gen. Ezen 4000 egye sült
ál la mok be li ma gyar volt je len. Az ak ko ri kor -
mány zó, Pa ta ki György az ün nep sé gen köz éle ti
te vé keny sé gé ért, több más tár sá val együtt,
arany em lék érem mel ju tal maz ta Kiss Bé lát.

Fe le sé gül vet te Böttger Mag dol nát, aki szin -
tén a Partiumból ment ki az Ál la mok ba 1983-
ban. Két éven ként most is rend sze re sen át -
men nek egy idõ re New York ba, de ál lan dó
lak  he ly ük Margitta és Deb re cen.

Köz éle ti sze rep vál la lá sá nak má sik szín te re a
Ma gya rok Vi lág szö vet sé ge, mely nek 2007 óta
tag ja, és õ kép vi se li a par tiu mi és New York-i ta -
go kat. Ja vas la tá ra mind két he lyen két-két új ta -
got vet tek fel. Kiss Bé la 79 éve el le né re mind a
mai na pig fi a ta los ma radt, és fi a ta los len dü let tel
te vé keny ke dik a Ma gya rok Vi lág szö vet ség ében.
Ke re si a tag ság ra al kal mas és mél tó em be re ket,
aki ket a leg kö ze leb bi köz gyû lé sen tag nak ja va -
sol hat. A ta gok a vi lág ma gyar sá gá nak ér de ke it
kell hogy véd jék és kép vi sel jék, leg jobb tu dá suk
sze rint. Tag sá gi iga zol vány ként Hon le ve let kap -
nak, és ele get kell ten ni ük tag sá gi díj-be fi ze té si
kö te le zett sé gük nek.

| Szõke Ferenc

Szakmája a hobbija
KOSZTA JÓZSEF autófestõ azon kevés
szerencsés közé tartozik, akinek a szakmája
egyben a kedvtelése is. Szenvedélye pedig
a fotózás; Debrecenben is kiállított.

Munka közben

Ø

Ø

Koszta József

a debreceni

kiállításán 



Ezért az tán nem cso da, ha Margitta vá ro sá ban a
mun ká la tok vá ró lis tá ra ke rül nek. Az évek so rán
egy-két fi a tal em ber Koszta Jó zsef mel lé sze gõ -
dött, hogy el sa já tít sa a szak mát, de ami kor ki de -
rült, hogy sok kal bo nyo lul tabb, mint azt el sõ lá -
tás ra meg ítél ték, le mond tak ró la. Hi ány zott be -
lõ lük a két leg fon to sabb té nye zõ: a szak ma sze -
re te te és a ki tar tás. Ezek nél kül pe dig so ha nem
lesz va la ki jó sza ki. Koszta Jó zsef ben mind ez
meg van és ezen felül még va la mi: a tö ké le tes re
va ló tö rek vés. Va ló szí nû leg ez az a több let, ami
a szak mát a hob bi já vá eme li.

Margittán szü le tett 1968-ban,
ott jár ta ki az ál ta lá nos is ko lát,
majd a X. osz tály után a te mes -
vá ri szak is ko lá ban foly tat ta. Az
év kö zi gya kor la tot nagy vá ra di
au tó szer viz ben vé gez te. Ot ta ni
mes te rei kö zül a leg ked ve sebb
em lé kei Les tyán Bé lá hoz kö tik,
aki meg sze ret tet te ve le a fes tõ -
szak mát, és meg ta ní tot ta a szak -
mai fo gá sok ra. Mind a mai na -
pig tart ják a kap cso la tot. Egy-
egy kü lön le ge sebb mun ká nál jó
ta nác  csal most is se gít sé get
nyújt. Mi vel Kosztát a margittai
Da cia-szer viz küld te az is ko lá ba,
an nak el vég zé se után öt éves
szer zõ dés kö töt te a cég hez.
Négy év múl va be hív ták sor ka to -
ná nak, s mi re le sze relt, a cég fel -
bom lott, így men te sült szer zõ dé -
si kö te le zett sé ge alól. Egy év
mun ka nél kü li ség után a he lyi
szö vet ke ze ti vál la lat nál, a Re -
cordnál he lyez ke dett el, majd
2006-ban fel ké rés re el vál lal ta a fes tõi ál lást, és
hogy se gít sen be in dí ta ni a margittai Transmar
cég eu ró pai nor mák sze rint be ren de zett au tó fes -
tõ mû he lyét. Az óta ott dol go zik.

Újabb ki hí vá sok kal kel lett meg küz de nie, hi -
szen meg kel lett ta nul nia víz bá zi sú fes ték kel dol -
goz ni. A cég el küld te Bu ka rest be egy gyors tal -
pa ló tan fo lyam ra, s ez után szin tén a sa ját ta -
pasz ta la ta i ra kel lett ala poz nia. Még két kur zust
vég zett el, mond hat ni, fo lya ma to san dol go zott
és ta nult. Ma már, mint mond ta, több száz, tí pus
és év já rat sze rin ti szín ke ve ré si re cept bá zi sa van,
ami meg kön  nyí ti és gyor sít ja mun ká ját.

– Min den ko csin raj ta van a szín kód. Ez
nem elég a ja ví tás hoz? Nem a kom pu ter ke ve -
ri ki a színt?

– Ez zel bi zony so kan za var ban van nak. A
kom pu ter nem színt ke ver, ha nem meg ad ja a
szín kód sze rint a fes ték kom po nen se i nek ará -
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nya it. In nen tõl kezd ve a fes tõ dol ga, hogy a
meg fe le lõ arány ban ke ver je õket ös  sze. Ez azon -
ban nem min dig elég, né ha „be le kell nyúl ni” a
gép ál tal meg adott re cept be, ek kor ké szül el a
sa ját re cept, amit egy má sik, ha son ló al ka lom -

mal fel tu dok hasz nál ni. A gyá ri
kö rül mé nyek so ha sem azo no sak
a mi e ink kel, az idõ já rás vi szon -
tag sá gai is vál toz tat ják, így rit ka
az, hogy „be le nyú lás” nél kül
pászoljon a szín. Eze ket a re cep -
te ket ter mé sze te sen min den fes -
tõ õr zi, és nem szí ve sen ad ja ki a
ke zé bõl.

– Úgy lá tom, ön sze re ti a
mun ká ját és a mun ka hely ét.
Nem pró bál ták el csá bí ta ni?

– Va ló ban sze re tem a mun ká -
mat, sõt el mond ha tom, hogy
egy ben ez a hob bim is. Ki ala kult
a kli ens kö röm, és a mun ka he -
lye men is meg ka pom az el is me -
rést és a meg be csü lést. Sze re tek
itt dol goz ni, mert min den fel té tel
adott a jó mun ká hoz. Ná lam a
mi nõ ség a fon tos, a men  nyi ség
má sod la gos szem pont. In kább
ki csi vel las sab ban, de ki fo gás ta -
lan mun kát sze re tek át ad ni. Vol -
tak aján la ta im itt hon ról és kül -
föld rõl is, de én mun ka he lyi és

csa lá di szem pont ból is hû sé ges tí pus va gyok.
Ha raj tam mú lik, ma ra dok.

– Úgy tu dom, ön sze ret fo tóz ni. Ha a mun -
ká ja a hob bi ja, va ló szí nû leg a fo tó zás a szen -
ve dé lye. Ké rem, be szél jen er rõl is!

– Ki sebb-na gyobb ki ha gyá sok kal ti zen négy
éves ko rom óta fo tóz ga tok. Meg nyug tat és jó ki -
kap cso ló dás. Tag ja vol tam Margitta el sõ fo tó klub -
já nak, a Hor váth Já nos Tár sa ság ál tal be in dí tott
Spekt rum nak, majd ala pí tó tag ja vol tam a He lios
fo tó klub nak is. Ezen kí vül ál lan dó kap cso la tot tar -
tok a Deb re ce ni Fo tó klub bal, mely nek tag ja va -
gyok, és idõn ként ki ál lít ják mun ká i mat. Úgy ta -
pasz tal tam, hogy ott na gyobb ke let je van a fo tó -
mû vé szet nek. Csa lá dom mal együtt – fe le sé gem,
Tün de és fi am, Ákos – so kat uta zom, és él  mé nye -
in ket fo tók kal örö kí tem meg. Fõ pro fi lom a ter -
mé szet fo tó zás, port ré kat rit kán ké szí tek.

| Szõke Ferenc
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A Szlo vá kia dél nyu ga ti ha tá rá nál fek võ, kö -
zel 450 ez res te le pü lés a leg fi a ta labb eu ró pai
met ro po li sok egyi ke, fon tos köz le ke dé si és vas -
úti cso mó pont, il let ve fo lya mi ki kö tõ. Po zsony
szá mos ne ve ze tes ség gel büsz kél ked het, ezek
több sé ge az óvá ros ban ta lál ha tó. Ide á lis cél -
pont ja egy rö vid ki rán du lás nak, ép pen ezért vá -
lasz tot ta nem rég uta zá sa cél já ul a 25 éves
nagy sza lon tai in for ma ti kus, Ba lázs Ist ván is
uno ka test vé ré vel és egyik ba rát já val.

– Mi ért ép pen Po zsony?
– Az uno ka test vé rem mel kö zös dön tés volt,

mi vel még egyi künk sem járt a szlo vák fõ vá ros -
ban, és adó dott egy le he tõ sé günk egy uta zá si
iro dán ke resz tül. Az egyik ked ves is me rõ söm is
csat la ko zott hoz zánk, és öröm mel mond ha tom,
na gyon jól si ke rült az út, új ba rá tok ra is ta lál -
tunk. El sõ sor ban szó ra koz ni, ki kap cso lód ni sze -
ret tünk vol na, mi köz ben meg is mer jük Po zsony
leg fon to sabb lát ni va ló it. Ez si ke rült is.

– Mi lyen lát ni va ló kat néz tek meg?
– Az úgy mond kö te le zõ ket sor ra vé gig jár tuk.

El lá to gat tunk a vár hoz – mint meg tud tuk, ez
Szlo vá kia leg lá to ga tot tabb lát vá nyos sá ga. A
várnegyed be ba ran go lá sa iga zi fel fe de zõ tú ra
volt. El sé tál tunk a fõ tér re, ahol meg cso dál tuk
pél dá ul a Maximilian szö kõ ku tat. Az ide gen ve -
ze tõ tõl meg tud tuk, hogy a kút te te jén ál ló, Ro -
land ne vet vi se lõ szo bor hoz egy ér de kes le gen -
da is kap cso ló dik, mi sze rint a lo vag an nak el le -
né re, hogy egész év ben az Óváros há za fe lé
néz, még is min den szil vesz ter éj jel meg for dul, és
meg ha jol a ré gi Óvárosháza elõtt. A ké sõb bi ek -
ben meg lá to gat tuk még a Grassal kovich-
kastélyt, amely ma el nö ki pa lo ta ként funk ci o -
nál, meg néz tük a ré gi Vá ros há zát, a Nem ze ti
Szín há zat és a Szent Már ton-dó mot, na és per -
sze meg cso dál tuk Po zsony mó kás szob ra it is.

– Mi tet szett a leg job ban?
– Pon to san ezek a mó kás szob rok, ame lyek -

kel vá ros  szer te ta lál koz hat a lá to ga tó. Na gyon
ked ve sek, mi is szí ve sen fotózkodtunk ve lük. Az
egyik leg hí re sebb Kan di szob ra, „aki” 1997 óta
né ze lõ dik a csa tor ná ból ki kan di kál va. Mel let te
lát tuk Na pó le on egyik ka to ná já nak a szob rát,
ugyan olyan ka lap ban, mint ami lyet Na pó le on
vi selt, ami kor 1805-ben Po zsony ba lá to ga tott.
Egy má sik ara nyos szo bor a meg kö vült pék ina -
sé és Schöner Ná ci szob ra, aki rõl úgy tud ni,
hogy va lós sze mély volt.

A mókás szobrok városa

Emelem kalapom!

Schöner Nácinak,

Pozsony egykori

legendás

alakjának

bronzmása

Kandi az Úri utca

és a Halászkapu

utca sarkán, a bel -

városban kandikál

A vár falánál,

kilátással a Dunára

útravaló|

Egy-két napos városnézésre az egyik
legideálisabb célpont a gyönyörû óvárossal
büszkélkedõ szlovák fõváros, Pozsony.

Ø
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Má té W. Or so lya ru ha ter ve zõ vel egy vá ros -
ban élünk, de ed dig nem sok al ka lom nyílt a be -
szél ge tés re, di vat ról egyéb ként is csak a lá nya -
im szok tak be szél get ni. Azért van kö zös ka pocs
is: a vég zett sé günk, a nép mû ve lés. De kezd jük
a di vat tal, pon to sab ban egy ké szü lõ könyv vel:

– Min dig von zód tam nép vi se le te ink gaz dag
mo tí vum kin csé hez – vall ja ma gá ról. – Egy éve
szü le tett meg az el ha tá ro zás, hogy ko mo lyab -
ban be le ves sem ma gam a ku ta tás ba. Olyan kö -
zös pon tot ke res tem, amely je len van majd nem
min den vi se le tünk ben. Így lett a köny vem fõ -
sze rep lõ je a pár ta, nép vi se le tünk iga zi ko ro ná -
ja. Bár tö re ked tem egy-egy fej dísz leg hûbb be -
mu ta tá sá ra, nem tu do má nyos mû vet akar tam,
in kább fel hí vás nak szán tam a jö võ nem ze dék -
hez né pi ér té ke ink ta nul má nyo zá sá ra, fel fe de -
zé sé re. Min den ki kezd he ti az zal a te rü let tel,

Pártás lányok – könyv
felnõtt gyerekeknek
Sokszor érzem azt Biharban, hogy ha én nem
tudok is elmenni a nagyvilágba sok helyre,
akkor a világ jön el hozzám. Megtalálnak
olyan témák, amelyekrõl korábban semmit
sem tudtam, vagy olyan értékes embereket
fedezek fel, mint MÁTÉ W. ORSOLYA.

Magyar felirat egy

hajdani patikán

A pozsonyi vár 

– Ba rát sá go sak vol tak a hely be li ek?
– Igen, és an gol nyel ven elég jól meg tud tuk

ér tet ni ma gun kat a ki szol gá lók kal is. Fel tûnt,
hogy sok kal nyu god tab bak vol tak az ot ta ni ak,
nem si et tek úgy, mint ahogy mi ro ha nunk itt -
hon min dig.

– Meg kós tol tak va la mi lyen he lyi spe ci a li -
tást?

– Nem na gyon mer tünk kí sér le tez ni, de azért
egy ki adós sztra pacs kát és egy jó kor só sört ter -

mé sze te sen én is el fo gyasz tot tam az egyik óvá -
ro si te ra szon. Po zsony na gyon szép, han gu la -
tos vá ros, szí ve sen el töl te nék ott még né hány
na pot, hogy kö ze lebb rõl is meg is mer jem, és
fel fe dez zek még több ér de kes sé get.

| Ba lázs Ani ta
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amely ér de kes szá má ra, nép mû vé sze tünk tár -
há za ugyan is óri á si. Ha tal mas kin cset hagy tak
ránk õse ink, amit sze re tet tel kell ápol ni, ku tat ni
és me rí te ni be lõ le a min den nap ja ink ban. Uta -
zá sa im so rán na gyon sok se gí tõ kész és ked ves
em ber rel is mer ked tem meg. A vi lág há ló se gít -
sé gé vel pe dig még több ezer ki lo mé tert be jár -
tam. Csán gó föld tõl a Sár kö zig min den hol
akadt olyan ha gyo mány õr zõ, aki ide jét nem saj -
nál va meg ma gya ráz ta, le ír ta pár tá já nak fel épí -
té sét, dí sze it, és kö szö net tel tar to zom azok nak
a je les nép rajz ku ta tók nak, akik szak ma i lag pon -
to sí tot ták a gyûj té se met.

– Mit kell tud ni a pár tá ról?
– Misz ti kus és ér de kes a lá nyok fej dí sze. Ren -

ge teg szép meg ol dás és vál to zat szü le tett az év -
szá zad ok alatt, és saj nos tûnt is el. A cso dás ka -
lo ta sze gi, torockói pár ták mel lett szá mom ra a
magyarlapádi és a zselyki pár ta volt a leg na -
gyobb meg le pe tés, ezek rõl nem is tud tam, pe -
dig igen kü lön le ges vál to za tok. A pár ták át ala -
ku lá sa ko szo rú vá to váb bi sa já tos tí pu so kat ered -
mé nye zett. A könyv nem csak a nép vi se let iránt
fo gé kony fel nõt tek nek szól, ha nem a gyer me -
kek nek is.

– Mi vel sze ret né le köt ni a gye re kek fi gyel -
mét?

– A könyv sok me sét tar tal maz, me lyek szin -
tén nép vi se le te ink hez kap cso lód nak. A me se
ál tal ta lán kön  nyeb ben tá rul fel elõt tük ez a ki -
fogy ha tat lan kin cses lá da. Ami kor a szü lõk gyer -

me ke ik nek ol vas sák a me sé ket, õk is új ra fel fe -
dez he tik gyer me ki én jü ket. Fel nõt té vá lá sunk
nem le het egyen lõ gyer me ki énünk el fe lej té sé -
vel. A me se pe dig sze rin tem az egyik leg jobb
esz köz ar ra, hogy új ra gyer mek le hes sünk. Min -
den a rajz ból in dult ki. Raj zol tam a nép vi se le te -
ket, és le nyû gö zött a for mák gaz dag sá ga, majd
el jött a pil la nat, ami kor ezt sza vak ba is kel lett
ön te nem. A va rázs muszuj, az Ezüst haj, a Ma -
tyó la ko da lom és a töb bi me se mind ab ból a
gaz dag me se vi lág ból táp lál ko zik, me lyet gyer -
mek ként ma gam ba szív tam, el rak tá roz tam. Je -
len leg tart a lek to rá lás és szer kesz tés, köz ben
ki adót ke re sek, aki el vál lal ná a ter jesz té si fel -
ada tot is.

– Úgy tu dom, se gít sé get is kért, hogy mi -
nél tel je sebb le gyen az anyag.

– A kéz mû ves al ko tók ra is gon dol va ter vez -
tünk egy plusz fe je ze tet, ame lyet egy gyöngy fû -
zõ mû vész bo csát köz re. Ez a rész egy ré gi ka -
lo ta sze gi és egy ap ró gyön gyös deb re ce ni pár -
ta el ké szí té sé nek mód ját tar tal maz za majd ma -
gya rá zó raj zok kal és ta ná csok kal.

– Ke vés az olyan fi a tal, akit en  nyi re ér de -
kel nék a ha gyo má nyos vi se le tek. Hon nan az
el kö te le zett sé ge a nép mû vé szet iránt?

– Ko lozs vá ron szü let tem, ott töl töt tem gyer -
mek ko rom leg szebb éve it. Ott ivó dott be lém a
mû vé szet és a ma gyar szó sze re te te. A ko lozs -
vá ri szín ház nagy sze rû en he lyet te sí tet te a té vét,
a ka lo ta sze gi ki rán du lá sok pe dig ak kor ne kem
a vi lá got je len tet ték. Mint so kan má sok, mi is
át köl töz tünk Ma gyar or szág ra. Ak kor még csak
ki lenc éves vol tam. Pe tõ fi Al föld jé vel ba rát koz -
tam Me zõ tú ron, majd rajz sza kos gim na zis ta -
ként Szol no kon a Ti sza is a szí vem hez nõtt. A
Du nán túl ra, Gyõr be men tem dip lo mát sze rez -
ni. Nép mû ve lõ és di vat ter ve zõ let tem. Divat-
trend-rajz ro va tot ve zet tem so ká ig Ma gyar or -
szág egyet len di vat rajz por tál ján. Emel lett kez dõ
di vat ter ve zõk nek szó ló szak mai lap nak is a
mun ka tár sa vol tam. Igye kez tünk ma ga sabb
szín vo na lat meg te rem te ni a di vat raj zo lás ban,
ren ge teg ta ná csot, ins pi rá ci ót és mo ti vá ci ót
nyújt va az er re fo gé kony ter ve zõk nek. Bu da -
pes ten ko pog tat tam a nagy di vat há zak nál is.
Ak kor azt gon dol tam – na i van, zse bem ben
több nyer tes pá lyá zat tal, Christian Lacroix, a
hí res fran cia di vat ter ve zõ di csé rõ so ra i val –, tárt
ka pu val fo gad nak. Sok ta pasz ta lat tal a há tam
mö gött vis  sza ér kez tem a nép vi se let vi lá gá ba,
ahol új ra friss le ve gõ höz ju tot tam. Most Be rety -
 tyó új fa lu ban al ko tok. In nen szép idõ ben jól lát -
sza nak a bi ha ri he gyek, hí vo gat nak Er dély fe lé,
ami min dig a ré szem ma rad.

| Ko csis Csa ba
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aj na lon ként, ami kor a ri gók rá -
kezd ték, már ott állt ap já val a
pult mö gött. Elõbb ki en ged te a
nagy ka pun Ró zsit a bor já val a
vo nu ló te hén csor dá ba, majd vi -

zet ön tött a ma la cok nak, és en ni adott a tyú -
kok nak. Ra kon cát lan ha ját fa kó ken dõ alá
gyö mö szöl te, nagy any ja kis ka réj ke nye ret du -
gott kö té nye zse bé be, röp ke csó kot nyo mott
álom it tas ar cá ra, és nagy ra tár ta a kis bolt aj -
ta ját.

A légy pet  tyes ab la kú sza tócs bolt ban min -
den volt, a pet ró le um tól a krump li cu ko rig. Is -
tál ló sza gú pa rasz tok jöt tek ko csi ke nõcs ért, fe -
nõ kõ ért és do há nyért. Az tán csak áll do gál tak
a fé nyes re ko pott pult nak dõl ve, és na gyo kat
hall gat tak, míg ap ja fel ír ta a hi te le ket, té rült-
for dult, meg hall ga tott és ki szol gált. Só ért az
as  szo nyok néz tek be, meg ma dza gért, és sok -
szor ott fog ták õket a hí rek. Ki nek szü le tett
gye re ke, men ni kell-e le ven té be va sár nap is a
gye rek nek, vagy csak úgy ki ta lál ták.

Se lyem Ma ri kis sám lin állt a pult mö gött,
úgy szol gált ki, amíg el nem ér te a kö zép sõ
pol cot. Ak kor volt ti zen egy éves. Ha be sü tött
a nap, csil lo gott az olaj jal beeresz tett pad lón a
pa rasz tok lá bán be hor dott ho mok. Csil lo gott
és re cse gett. Né ha az ab lak nak csap ta a szél a
fel ka vart port. Ál ma i ban sok szor hal lot ta ké -
sõbb ezt a fi nom han got, ami kor már a zár da
csen des fa lai kö zött aludt. Meg Ked vest, az
öreg pu lit, amint ugat ja a vo nu ló te he ne ket az
ut cán.

Fújt a szél ak kor is, ami kor a nagy ma mát
meg ta lál ta az ud va ron. Ked ves ott nyítt a lá bá -
nál. A szom széd ban a ko vács ver te az ül lõt,
kling-kling-kling, szólt a ka la pács. Pont így
lük te tett nagy ma ma nya kán az ér, míg tar tot -
ta a kar ján alélt kis tes tét. Fúj ta tott öreg, so -
vány kis ar ca, kap kod ta a le ve gõt. Úgy or dí -
tott az ap ja után, hogy reg gel re nem tu dott
meg szó lal ni. Még két na pig élt a nagy any ja a
szél ütés után, és csak az után halt meg, hogy
meg ígér tet te a pap elõtt a fi á val, ta nít tat ni
fog ja a kis lányt a vá ro son. Har mad nap ra
meg volt a te me tés.

Egy szo mo rú õszi reg ge len az tán meg in dult
ve le a sze kér a vá ros ba. El tûn tek az is me rõs
há zak, a temp lom csá lé tor nya, meg a gó lya -
fész kek az utol só ka nyar ban. Ki csit szi po gott
még, az tán szo ro sabb ra von ta ma gán ken dõ -
jét, és ap ja me leg há tá nak dõlt.

A vá ros be nyel te õket, mint egy óri á si száj.
Az is ko la és a kol lé gi um sa ját sá go san ko mor
kõ épü le te egy temp lom mel lett vi gyáz ta az ut -
ca rend jét. Ap ja ki tû nõ aján lást ho zott a ta ní -
tó úr tól, így Se lyem Ma ri ne ve be ke rült a
nagy könyv be. Az Immaculata Rend Le ány is -
ko lá já nak lett el sõ éves ta nu ló ja. Ka pott egy
szek rényt a ru há i nak. A rend fe ke te-fe hér
egyen ru há já ban ki csit me rev nek érez te ma -
gát, ta risz nyá ján pi ros tu li pán dísz lett, or mót -
lan, fe ke te ci põ jé nek bõr tal pa csat to gott,
amíg ap ját a ka pus nõ vér kis kuc kó já ig kí sér -
te. „Szé gyent so ha ne hozz a ne vünk re” –
emel te meg ap ja az ál lát, míg kön  nyes sze mé -
be né zett. El sõ es te a kö zös dormitórium vas -
kos fa lai kö zött ki csit sír do gált, az tán azon
kap ta ma gát, hogy reg gel van. Éles ha rang szó
sür ge tõ sza vá ra mo sa kod tak, öl töz tek, és si et -
tek mi sé re.

Ké sõbb, évek múl tán, úgy érez te, a ha rang
ben ne szól, ér te szól és ne ki. Mint ha örök ké
is mer te vol na. Bel sõ hang szólt hoz zá, el csen -
de sí tet te ví vó dá sa it, meg mu tat ta az út ját. Mi -
kor no ví ci á vá avat ták, vad öröm mel ve tet te
ma gát véniába a temp lom kö ve in. El ra gad ta -
tott sá gá ban ké pet lá tott. Kék se lyem be pó lyált
gyer me ket tar tott a kar ja i ban egy ro mos ház
elõtt, és fent rõl zu ho gott rá a fény. Krisz tus út -
ját já rom, bó lin tott meg ráz kód va az öröm tõl,
és csak a szol gá lat nak élt.

Má ria Benedicta nõ vért ál dás kí sér te. Be -
teg ápo lás nak szen tel te min den ide jét a kö ze li
kór ház ban. Ke ze kön  nyû volt és biz tos, sze me
ra gyo gó kék jét ra jong va sze ret ték az idõ köz -
ben ki tört há bo rú el sõ se be sült jei. Halk sza vú,
min dig bi za ko dó, csen des lé nyé bõl olyan de rû
su gár zott és még is oly egy sze rû ha tá ro zott ság,
hogy sen ki sem cso dál ko zott, ami kor osz tá -

|lektûr

Selyem Mari két élete
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völ te, für tös fe jét bi za lom mal fúr ta a vál lá ba,
és a kis ka rok úgy, de úgy szo rí tot ták, hogy azt
érez te, meg sza kad a szí ve gyö nyö rû sé gé ben.
„Bû nös ér zel met ér zek e gyer mek iránt,
atyám” – gyón ta meg sír va pap já nak, s ma gá -
ban fo ga dal mat tett, hogy a kis lányt gyógy ulá -
sa után ha ma ro san át vi te ti a men hely re.

Az nap reg gel lég vé del mi szi ré na hang já ra
éb red tek. Be te ge ket men te ni, lég vé del mi pin -
cé be le szál lí ta ni, szólt az uta sí tás. A gyer mek,
szó lalt meg ben ne sür ge tõ en egy hang, és el -
nyom ta a ha rang sza vát. Ro hant. Csak an  nyi
ide je ma radt, hogy a sza kadt kék pap lan nal
fel nya lá bol ja. Nem sírt, kis fe jét bi za lom mal
haj tot ta a vál lá ra, ap ró kar jai erõ sen ölel ték.
Mi re az utol só be te get is biz ton ság ba he lyez -
ték, fel hang zott a re pü lõk dü bör gé se. Sö tét
volt. A föl dön ült, há tát szo ro san a pin ce fa lá -
nak vet ve, a gyer mek szu szo gá sa csik lan doz ta
a nya kát. Ma gá hoz ölel te. Kis tes te me leg volt
és jó sza gú. „Nem ad lak” – le hel te a ha já ba,
és imád koz ni kez dett. Fel ugat tak a lég vé del mi
ra ké ták, és tán col ni kezd tek a fa lak. Az tán fel -
rob bant a vi lág.

Zú gó fej jel esz mélt. Va la ki üte me sen a ha ját
rán gat ta, és gye rek sí rást hal lott. Kön  nyû por
szi tált rá va la hon nan fe lül rõl, és alig érez te a
lá bát, amíg a kis ba tyut ölel ve ki má szott egy
rá zu hant asz tal alól. Pis lo gott. Szállt a por.
Kör ben üsz kös fa lak fe nye get ték az eget. Kar -
já ban tág ra nyílt szem mel szu szo gott a kék se -
lyem ba tyu. Zu ho gott rá a fény. „Krisz tus út ját
já rom” – bó lin tott meg ráz kód va az öröm tõl,
és ma gá hoz ölel te a gyer me ket.

| Szil ágyi Perjési Ka ta lin

lyán ve ze tõ nõ vér nek ne vez ték ki. Két szer kér -
ték meg a ke zét. Egy am pu tált lá bú fõ had na -
gyot imád ko zott vis  sza a ha lál mezs gyé jé rõl, s
az ha lá lo san be le sze re tett. Ma gá tól a rend fõ -
nök as  szo nyá tól kér te meg Má ria Benedicta
ked ves nõ vér ke zét; a fõ nök as  szony meg ígér -
te, imád ko zik azért, hogy a fõ had nagy meg ta -
lál ja a pár ját. A má so dik ké rõ egy ka to na or vos
volt, aki a mo so lyog va ki mon dott vis  sza uta sí -
tás után át ké ret te ma gát egy má sik vá ros ba. A
nõ vér in nen tõl vi gyá zott a mo so lyá ra, si mo ga -
tás ra moz du ló ke zét vis  sza kap ta, imá ban el -
mé lyü lõ alak ját még ké sõ éj jel is lát ták a kór -
ház kis ká pol ná já ban.

Az tán egyik nap a fõ or vos ké ret te ma gá -
hoz. Egy le bom bá zott ház ból két em bert men -
tet tek ki, meg egy cse cse mõt, ki vizs gá lat ra
szo rult. Szo ron gó szív vel jár ta vé gig a zsú folt
ter me ket, ami kor a sa rok ban meg lát ta a sza -
kadt kék pap lan ba csa vart kis lányt. Egy éves
le he tett, ap ró tes te szin te el ve szett az ágyon,
ar ca szür ke volt a por tól és ko rom tól, ám sze -
me, ami kor ha ma ro san ki nyílt, ké ken ne ve -
tett, és olyan erõ sen szo rí tot ta Má ria Bene -
dicta uj ja it, hogy szin te el ké kül tek. Ár va, állt a
kis cé du lán a kék pap lan ra tûz ve, és a nõ vér -
nek két nap já ba ke rült, mi re ki de rí tet te, va ló -
ban nincs élõ ro ko na a gyer mek nek. Tö rött lá -
bacs ká ja szé pen gyógy ult, de ke ser ve sen sírt,
ha ma gá ra hagy ták.

A nõ vér kecs két szer zett egy be te ge any já -
tól, szor gal ma san hord ta a te jet, s nap ja i nak
nagy ré szét a kis lány mel lett töl töt te, aki min -
den bú csú zás nál egy re ne he zeb ben sza kadt el
ápo ló já tól. A kis lány fo gat lan mo so lya el bû -
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Szer vusz tok, gye re kek! Tud já tok-e, ki va -
gyok? Ti, akik most ol vas sá tok e so ro kat, nem
em lé kez het tek rám, nem hi szem, hogy
ta lál koz tunk vol na. De ha van na -
gyobb test vé re tek, kér dez zé tek
meg csak bát ran, hal lott-e
már ró lam. Azt hi szem, a vá -
lasz igen lesz.

Tud já tok, én egy na gyon
fur csa vi rág va gyok. Nem
lo csol ni kell en gem, az
nem se gít raj tam. Föld be
ül tet ve is el her va dok. Csak
ti tart hat tok élet ben, gye re -
kek!

Hogy ho gyan? El mon dom
nek tek: ha sze ret né tek ve lem ta lál -
koz ni, nincs is más dol go tok, mint
hogy raj zol ja tok, ír ja tok me sét meg ver si két.
Eze ket pe dig én meg mu ta tom a Biharország
lap ja in tár sa i tok nak, hogy anyu ká tok, nagy ma -

má tok, no meg a ta ní tó né ni büsz ke le gyen rá -
tok. Igaz, most va ká ció van, ilyen kor a ját szá sé

a fõ sze rep, de azért – ha van ked ve tek
– ne kem is el me sél he ti tek, mi vel is

töl ti tek a nya rat. Eb ben a nagy
me leg ben né ha jól esik be ül ni
a hû vös szo bá ba, és raj zol ni
va la mit ne kem. Ugye? Ez -
után nincs más dol go tok,
mint kér ni anyu tól egy bo -
rí té kot, majd küld jé tek el a
kö vet ke zõ cím re: Bihar -
ország (Mák vi rág nak),

410068 Oradea, Piaþa 1
Decembrie nr. 12 et. I.
Ígé rem, a leg jobb raj zo kat,

me sé ket vi szont lát já tok a lap ban.
Ad dig is játs  sza tok, pi hen je tek, de

azért egy ki csit se gít se tek szü le i tek nek is. Ha -
ma ro san ta lál ko zunk!

| Mák vi rág

|gyereksarok

BARKÁcSOLjuNK

Színes, csillámos kavicsok
Nem tu dom, ti hogy vagy tok ve le, de én

min den nya ra lás kor be gyûj tök egy cso mó
szép ka vi csot. Akár ten ge ren, akár egy pa tak
part ján, min dig ta lá lok szebb nél szebb for má -
jú és raj zo la tú ka vi cso kat. Az tán eze ket min dig
ha za ho zom. Ti is gyûjt het tek kü lön bö zõ szí nû
és ala kú kö vecs ké ket, s eze ket az tán na gyon
egy sze rû en a la kás dí sze i vé is te he ti tek. Nem
kell hoz zá más, mint egy kis akrilfesték, ecset,
no meg csil lám por.

A kö ve ket jól meg kell mos ni, majd te gyé -
tek ki a nap ra szá rad ni. Ha már nem vi ze sek,
ak kor jö het a mun ka: vagy az egész ka vi csot,
vagy csak egy-egy ol da lát fes sé tek be
akrilfestékkel (le het akár több szí nû re is), majd
még ned ve sen szór já tok be csil lám por ral.
Hagy já tok meg szá rad ni, majd a fö lös le ges
csil lá mot fúj já tok le ró la.

Ide á lis dí szei le het nek pol cok nak, ab lak pár -
kány ok nak. Jó mun kát hoz zá!
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Egy szép na pon az er dei ál la tok ver senyt
ren dez tek sa ját szó ra koz ta tá suk ra. Épí tet tek
egy ma gas fa lat, és meg kér ték a bé ká kat,
másszák meg. Csá bí tó volt a fõ díj: fi nom fa la -
tok, így sok je lent ke zõ akadt a fel adat ra.
Kör be gyûl tek az ál la tok, nyu lak,
med   vék, ró kák, far ka sok és vad -
disz nók. Fel har sant a kürt szó,
és kez de tét vet te a vi a dal.
Leg alább öt ven bé ka in dult
ne ki a me re dek fal nak.

– Úgy sem si ke rül ne -
kik! – mond ta egy nyúl.
Amint ki mond ta, há rom
bé ka le is esett a föld re.

– Túl gyen gék eh hez! –
har sog ta a med ve, és tíz bé -
ka megint le pot  tyant a ta laj ra.

– A bé kák nem is tud nak fa lat
mász ni! – ne ve tett a vad disz nó, er re
vagy hú szan zu han tak le a fal ról.

Ez így ment egé szen ad dig, amíg csu pán
csak egyet len bé ka ha ladt a csúcs fe lé. Õ vi -
szont már majd nem fe lért.

– Le fog es ni! – mo rog ta a far kas, de nem így
tör tént.

A bé ka fe lért a csúcs ra. Egye dül az öt ven bõl,
tel je sí tet te a tá vot. Pe dig kis véz na bé ka volt. Az

ál la tok kör be áll ták.
– Gra tu lá lunk! Hogy si ke rült épp
ne ked? – kér dez te a ró ka.

– Mi a tit kod? – kér dez te egy
má sik bé ka.

– Gya ko rol tál? – sze gez te
ne ki a kér dést a far kas.

Csak hogy a bé ka csend -
ben ma radt. Ek kor döb -
ben tek rá: a gyõz tes bé ka
sü ket. Õ nem hal lot ta, nem

hall hat ta a két ke dõ, le ki -
csiny lõ és bo rú lá tó meg jegy zé -

se ket. Csak a sa ját, bel sõ hang -
ját hal lot ta: Fel jebb, fel jebb, fel jebb!

– mon do gat ta ma gá ban. Tud ta, hogy
ké pes rá, és nem vet ték el az ön bi zal mát. Mert
lás suk be, na pon ta ta lál ko zunk olya nok kal, akik
a kis hi tû sé get suly kol ják be lénk. Ta nul junk meg a
kel lõ idõ ben sü ket té vál ni!

Békaverseny

Állatos 
találós kérdések

TÓTH ÁGNES

Mekkora
a barackmag?

Barackmagról Hangyácska

Épp lemászni készült,

De ekkora magasságból

A mélységbe szédült.

Csiga Ödön átmászta

A barackmagdombot,

Okozott is õkelmének

Egy kis izom-gondot.

Sün apó meg átlépte,

Tán észre sem vette,

Mókus Miki, hogy meglátta,

Rögtön zsebre tette.

(macska)

(katica)

Pettyes hátam, hártyás szárnyam,

levéltetût eszem bátran.

Mi az?

A bajusza égnek áll,

a borbélyhoz mégsem jár.

A konyhában üldögél,

egeret fog, azzal él.

Mi az?

Görbeszarvú nagy állat,

reggel, este tejet ad.

Mi az?

Hét a pettyem,

bogár vagyok.

Ugye szeretsz engem?

Ha énekelsz,

meglebbentem

pipacspiros ingem.

Mi az?

(tehén)

(katica)



|kultúra
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Az után zás gya kor la ta a leg em be ribb al ko -
tás ban, az anya nyelv ben is föl fe dez he tõ. Itt és
most a hang után zó sza vak ra cél zok; va la ki, de
több nyi re va la mi hang já nak a szó ra koz ta tó jel -
le gû is mét lé sé re, sõt is mé tel ge té sé re.

A vi lág egye te met be né pe sí tõ nem ze tek a
le he tõ ség sze rint ar ra tö re ked tek, hogy az élõ -
lé nyek s a han got adó al -
ko tá sok „sza va it” fel ru -
ház zák ér te lem mel, és be -
épít sék a gon do la ta i kat
ki fe je zõ be szé dük be. Pél -
da ként idéz zük föl né hány
ma da runk ne vét. A ka -
kukk éne ke okán kap ta az
azo no sí tá sá ra hasz nált
szót, fõ ne vet. A ma gyar
nyelv ez zel nem ke rült va -
la mi fé le ki vé te les hely zet -
be, mert ro má nul ha son ló -
an cucnak mond ják, sõt a
len gye lek még be cé zik is:
kukuecská. Ked ves nek ítél het jük
meg a bí bic s a pity pa latty ne vét.
Utób bi ról árul juk el, hogy szó tá ra ink ban
fürj ként sze re pel. Éj sza kai ma da runk, a ba goly
a ro má nok tól ka pott hang után zó meg ne ve -
zést: buha.

Né pünk fa lun élõ ré te gé nek kap cso la ta a
ter mé szet élõ vi lá gá val a leg szo ro sabb. Tré fás
ko moly ság gal õk kí sé rel ték meg „le kot táz ni”
ma da ra ink éne két. A XIX. szá zad hal ha tat lan
nép rajz tu dó sa, Kri za Já nos föl je gyez te, hogy a
té li bú bos pa csir ta, más szó val a pi pis ke resz -
ket ve me leg ru ha da rab után sír: Csí ki szûr, csí -
ki szûr! A cin ké nek is mon dott ci ne ge al só
vég tag já ra így kér láb be lit: Kis ci põt, kis ci põt!
A há rom szé ki szé ke lyek ezt más ként hall ják:
künn csü csül, künn csü csül! Ta vasz ér kez tén,
szõ lõ nyi tás ide jén a ci ne ge-cin ke a ka rók he -
gyén ezt ki ál toz za: Nyit ni kék, nyit ni kék!

E ma gya rá zat meg ih let te nyelv mû vész köl -
tõn ket, Sza bó Lõ rin cet. Ver sé bõl idéz zünk két
kis stró fát! „Nyit ni kék, fü työ li, / nyit ni kék, /
szív nek és ta vasz nak / nyit ni kék! / Nyit ni, de
nyit ni, / de nyit ni kék! / Fü työ löm én is / éne -
két.”

A gé pek el ter je dé sé vel új hang után zó sza -
vak, fõ leg fõ ne vek és igék je len tek meg be szé -
dünk ben. Utób bi ak csa lád já ban ilyen a ber reg,
dur rog, si vít, sus to rog, kat tog és a töb bi ha -
son ló. Volt, aki a moz dony sis ter gé sé bõl ma -
gyar sza va kat hal lott ki. Hegy re mász va ezt
pö fö gi: Meg-sza-ka-dok, meg-sza-ka-dok. Vi -
szont Il  lyés Gyu la, hír ne ves köl tõnk ezt így ér -
tel mez te: „Be sok a súly, meg se mozdul…”
Ami kor ezt kö ve tõ en a ma si na a völgy be ira -
mo dott, ön tel ten ezt za ka tol ta: Jaj, de mes  sze
sza la dok, jaj, de mes  sze sza la dok.” Idé zett köl -

tõnk e han go kat más ként hal -
lot ta: „Friss sze net, ha be ka -
pok, jaj, de mes  sze sza la -
dok!”

Be fe je zé sül em lé ke im mély
kút já ból két ap ró tré fát eme -
lek ki. Mind ket tõ egy-egy ide -
gen nyelv fél re hal lá sá ból táp -
lál ko zik. Fõ ként az egy ko ri
di á kok tet ték pró bá ra egy -
más ide gen nyel vi tu dá sát,
egy ben le le mé nyes sé gét.

Gim na zis ta ko rom ban az egyik
fel sõs di ák ezt kér dez te tõ lem: –

No, ha la tin ból je les vagy, mondd
meg, mit je lent a tonaludátus! – Ej -

nye – va kar tam a fe jem –, olyan szép
hang zá sú, masculinum vég zõ dé sû fõ név, de

töb bet nem mond ha tok. – Pe dig po fonegy sze -
rû. Ezt mond tam: tón (a ta von) a lúd (a li ba)
átúsz(ik).

Né hány esz ten dõ múl tán már ok ta tó ként
ál lot tam a tárkányi ne bu lók elõtt, ami kor P.
An tal Ter csi szü net ben meg szó lí tott: „ – A ta -
ní tó bá csi tud-e né me tül? – Va la mics két igen.
– Ak kor mond ja meg, mit je lent e mon dás:
tologazolon avázijeszt? – Töp ren gek, gon dol -
ko dom, vé gül tö re del me sen be val lom: – Hát,
Trézsike, en  nyi re azért nem is me rem a ger -
má nok nyel vét. – Én so ha se ta nul tam, még is
tu dom, hogy toll lóg az ólon, a váz ijeszt.”

Kér de zem: az is ko lák ban él nek-e még ha -
son ló nyel vi tré fák? Kár len ne, ha ki hal ná nak.

| Dánielisz Endre

Mit fütyöl a cinege?
Az utánzás hajlama nemcsak
a gyermekekre jellemzõ, de sajátja
a felnõtteknek is. Elegendõ a divatra
gondolnunk. Értelmezõ szótárunk
magyarázata szerint ez – egyebek mellett
– a viselet, az öltözködés módját irányítja,
koronként változó módon.



Az e-cigaretta dilemmája
Több évtizedes harc után
a klasszikus értelemben vett
dohányzás a világ fejlett
országaiban kezd kimenni
a divatból. Tudományos tény, hogy
az utóbbi évtizedekben
a skandináv országokban
és az Amerikai Egyesült
Államokban többet javított
a népegészségügyi mutatókon
a tüdõ-, a szív- és az agy-
érbetegségek kategóriájában
a dohányzás visszaszorítása, mint
akármelyik gyógyszeres kezelés,
amely a modern világban elérhetõ.

A do hány ipar erõs és ag res  szív gaz da sá gi té nye zõ,
amely igyek szik új for té lyo kat ta lál ni avé gett, hogy a
do hány zás mint szen ve dély be teg ség meg ma rad jon vi -
lág szer te. En nek ér de ké ben át ala kít ja a mar ke ting -
stra té gi á ját, és újabb ter mé kek kel kí sér ti fõ leg a fi a -
ta lo kat. E kor osz tály ban hat vá nyo zot tan ter jed az e-
ci ga ret ta di vat ba ho za ta la. Fõ leg az utób bi két év ben
óri á si tõ ke moz gá sok mu tat ják, hogy az él ve zet ipar
át ala ku ló ban van. Ang li á ban pl. egyet len év alatt
121 olyan nagy üz let va ló sult meg, amely nek so rán
a do hány ipar óri á sai e-cigaretta-üzletbe fek tet tek. Az
em lí tett or szá gok ban 2012-ben egyet len tõ ke erõs cég
13,1 mil lió an gol fon tot köl tött az e-ci ga ret ták és a
do hány zás sal kap cso la tos áruk nép sze rû sí té sé re. Ta -
valy a Bri tish American Tabacco 3,6 mil lió fon tot
köl tött el két hó nap alatt ar ra a rek lám kam pány ra,
amely nek so rán a Vype e-ci ga ret tát ve zet ték be a szi -
get ál lam pi a cán. Ugyan ab ban az idõ szak ban a
Lorillard ame ri kai cég 19 mil lió fon tot ál do zott ar ra,
hogy a Vype an gol meg fe le lõ jét Skycig né ven be ve -
zes se az Egye sült Ál la mok pi a cán.

Kon ti nen sün kön 2013-tól lé te zik egy uni ós di rek -
tí va (aján lás), amely 2016-tól szi go rí ta ná az e-ci ga ret -
ták for gal ma zá sát, de a pi ac ku ta tók és a do hány zást
el len zõk sze rint az már túl ké sõ lesz, mi vel ad dig ra a
di vat pszi cho ló gia meg te szi a ha tá sát, és a füg gõk szá -
ma nö vek võ ten den ci át fog mu tat ni. Ilyen szem pont -
ból oda kell fi gyel ni a ma ga tar tást ma ni pu lá ló rek lá -
mok ra: „Sza bad ság, hogy ott is él vezd a do hány zás
ha gyo má nyát, ahon nan ki til tot ták azt” vagy „Gyújts

rá bár hol!”, il let ve „Cool vagy, ha e-ci ga ret tát szívsz”.
Meg jegy zen dõ, hogy ezek az elekt ro ni kus ter mé -

kek olyan il lat anya go kat és ener gi zá ló ha tá sú ada lé -
ko kat jut tat nak a szer ve zet be, ame lyek a rá szo kást
ha té ko nyan se gí tik elõ. Minden nek, ami elekt ro ni -
kus, nagy si ke re van a gyer me kek kö ré ben is, ezért az
e-ci ga ret ta rek lám jai fõ kép pen a kö zös sé gi ol da la -
kon, il let ve az internetes rek lá mo kon ke resz tül egy re
gyak rab ban szó lít ják meg õket is. Az már szin te mel -
lé kes, hogy rend sze rint a „tren di” és „cool” e-ci ga ret -
ták olyan von zó cso ma go lás ban ke rül nek for ga lom -
ba, hogy mel let tük „klas  szi kus” do há nyos füs töl ni va -
ló is van. Ezt „bónuszként” kap ja a fo gyasz tó az zal a
su gal lat tal, hogy íme, itt van az al ter na tí va, ahol le -
het, szív ha tod a do hányt is, ahol nem, ott hasz náld
az e-ci ga ret tát, fon tos csak az, hogy rá szokj. Ezt vagy
azt ve szed, ugyan azok nak a cé gek nek a ter mé ke it fo -
gyasz tod.

A mi kor osz tá lyunk meg ér te azt, hogy a ci ga ret ta
min den hol ott volt: ci ga ret táz tak az em be rek a vil la -
mo son, a vo na ton, az au tó bu szon, a kór ház ban, a té -
vé stú di ó ban, az ét ke zõ ben stb. A rossz pél da til tá sa
vis  sza szo rí tot ta ezt a je len sé get. Ma már nem di vat,
sõt „ci ki” rá gyúj ta ni bi zo nyos he lye ken. Az e-ci ga ret -
ta, úgy tû nik, vis  sza hoz za a füs töl gést a köz élet be.
Újab ban a ho lly woo di sztá rok (fel te he tõ en bi zo nyos
cé gek fel ké ré sé re) egy re gyak rab ban „gyúj ta nak rá”
egy e-ci ga ret tá ra, olyan kor is, ami kor egy-egy talk-
show al kal má ból a fi gye lem kö zép pont já ba ke rül nek,
vagy ami kor sze mé lyes éle tük rõl tá jé koz tat ják a ra -
jon gó i kat. Le o  nar do DiCaprio, Dennis Quaid, Kevin
Connolly és má sok lát ha tók vol tak az utób bi idõk ben
ilyen rej tett rek lá mok sze rep lõ i ként. Az ér de kelt cé -
gek az elekt ro ni kus tá jé koz ta tás esz kö ze it hasz nál -
ják, hogy be mu tas sák fõ leg a fi a ta lok nak, hogy igen -
is az e-ci ga ret ta tren di a sztá rok vi lá gá ban.

Je len leg a vi lá gon a hal álo kok nak a 10 szá za lé ka
hoz ha tó kap cso lat ba a do hány zás sal mint füg gõ ség -
gel. Ro má nia la ko sa i nak mint egy 30 szá za lé ka ak tív
do há nyos, és ugyan ennyi re te he tõ a pas  szív do hány -
zók szá ma. Köz tu dott, hogy a ci ga ret tá zók kör nye ze -
té ben élõk, fõ leg gye re kek, je len tõs egész sé gi koc ká -
zat nak van nak ki té ve, és nem igaz, hogy a ci ga ret ta
csak an nak árt, aki szív ja. Anél kül, hogy tag lal nánk
a nép egész ség ügyi mu ta tók nak az ilyen vo nat ko zá sa -
it, ér de mes kö vet ni az e-ci ga ret tán ke resz tül va ló rá -
szok ta tás mû ve le tét, és az il le té kes in téz mé nyek nek
és sze mé lyek nek (szü lõk, egész ség ügy, tan ügy) a va -
ló ság is me re té ben tu da to san kel le ne már most fel lép -
ni ük az el len, hogy az e-ci ga ret ta új di vat ja ne vál jék
egész sé get ká ro sí tó, el ter jedt prak ti ká vá.

| Dr. Föl des Bé la

vélemény|
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Szom ba ton ko ra dél után a mo to ro sok fel -
vo nul tak: Püs pök für dõ rõl men tek Nagy vá rad -
ra, vé gig haj tot tak a vá ro son, s egy jó ko ra var -
ga be tû meg té te le után vis  sza tér tek a hul lám -
für dõ be. Ez után a pi he nés, sö rö zés, ter mál vi -
zes me den cé ben va ló lu bic ko lás mel lett kü lön -
bö zõ ve tél ke dõ kön (mo to ros szumó, ügyes sé -
gi gya kor la tok stb.) mú lat ták az idõt a részt ve -
võk. Dél után kez dõ dött az el sõ kon cert. Be -
me le gí tés ként a szentimrei Acél szív együt tes,
majd a nagy bá nyai Rep li ka ját szott.

So kan ki mon dot tan a Po kol gép ze ne kar
mi att lá to gat tak ki a püs pök für dõi strand ra.

Az együt tes – Tóth At ti la (ének), Kukovecz
Gá bor (gi tár, vokál), Pin tér Csa ba (bas  szus gi -
tár, vokál), Z. Kiss Za lán (gi tár, vokál), Ve ress

Motorbúgás és rockzene
A nagyváradi White Wolves MC
Motorosklub felhívására a múlt hónapban
motorosokkal népesült be a Püspökfürdõ
hullámstrandja. A Chariots of Fire
(Tûzszekerek) elnevezésû nemzetközi
találkozó második estéjének sztárvendége
a neves magyarországi rockegyüttes,
a Pokolgép volt. Tehát: motorra
és rock’n’rollra fel!

Jócskán volt

látnivaló, hang-

és lóerõ
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A legkisebb „motoros” 
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Már ton (dob) – elõ zõ es te még a vaj da sá gi
Zentán, ugyan csak egy mo to rosta lál ko zón
mu zsi kált. Es te 10 kö rül csap tak a hú rok kö -
zé. Ér de mes volt vá ra koz ni, hi szen re mek
kon cert tel ör ven dez tet ték meg a „po kol né -
pet”, aho gyan a ze ne kar ne ve zi ra jon gó it. El -
kez dõ dött hát a Po ko li szín já ték. Jöt tek sor -
ra a ré gi, le gen dás da lok, va la mint újabb szer -
ze mé nyek, sõt a ké szü lõ, ez év vé gén meg je -
le nõ új al bu muk ból is íze lí tõt ka pott a kö zön -
ség. A kon cert vé gén Tóth At ti la és Kukovecz
Gá bor ma radt a szín pa don, hogy a kö zön ség -
gel együtt el éne kel jék a Him nuszt. Az tán egy
rá adás dal lal bú csúz tak, a gyö nyö rû Hol van a
szó? cí mû szer ze mén  nyel.

A ne gye dik, egy ben utol só kon cert a bu ka -
res ti AC/DC-utánzat, a The RO/CK együt te -
sé volt. Fi ná lé ként min den mo to ros „nye reg -

be” pat tant. Fák lya fény ben föl-fölbúgatták
mo tor ja i kat. A szer ve zõk kö szö ne tet mond tak
a tá mo ga tók nak, va la mint a ven dé gek nek a
rész vé tel ért. Nem volt más hát ra, mint a tû zi -
já ték, mi köz ben szólt az AC/DC-tõl a High -
way to Hell és a Steppenwolftól a Born to be
Wild. A ta lál ko zón a la i ku sok is be le kós tol hat -
tak a „sze líd mo to ros” élet ér zés be, s a jó mu -
zsi ka ked ve lõi is cse me géz het tek.

| Tóth Hajnal

Motorosok

fáklyafényben

A Pokolgép

Rockerek
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Egy szelíd motoros
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Több mint há rom szá zan áll tak rajt hoz a Bi -
har Me gyei Xterra Sport klub ál tal meg szer ve -
zett erõ pró bán a hegyközszáldobágyi tó nál; a
triatlonverseny be fu tó ja a váradi Bunyitay li -
get ben volt. Az idei megmérettetés tá mo ga tói
a Bi har Me gyei Ta nács és az Eco Moun tain
Transilvania Egye sü let vol tak, elõb bi az anya -
gi a kat, utób bi a szer ve zés hez szük sé ges ön -
kén te sek nagy ré szét ad ta.

A triatlon az ál ló ké pes sé get pró bá ra te võ
at lé ti kai sport ág, amely sor rend ben úszás ból,
ke rék pá ro zás ból és fu tás ból áll. Az el sõ hi va -
ta los ver senyt 1974-ben tar tot ták meg Fi es ta
Island Rave Triathlon né ven; Nagy vá rad ötöd -
ször adott ott hont ilyen meg mé ret te tés nek.

A jú ni us 21-én le zaj lott váradi ver seny nek
ez út tal is nem zet kö zi jel le ge volt, de emel lett a
ro mán or szá gos triatlonbajnokság dön tõ jé nek
is szá mí tott. A Tiger Amira Xman Triatlon Ku -
pa igen csak pró bá ra tet te a részt ve võk ere jét
és ki tar tá sát, ugyan is a „vas em be rek re” 3,8
km úszás, majd 180 km ke rék pá ro zás, vé gül
pe dig 42,2 km fu tás várt a tel jes tá von. A
szer ve zõk azok ra is gon dol tak, akik még nem
érez ték ma gu kat elég fel ké szült nek az erõ pró -
bá ra, õk féltávon te het ték pró bá ra ki tar tá su -
kat, de egyi de jû leg csa pat-, vál tó-, va la mint
csa lá di ver senyt is ren dez tek.

A vas em be rek táv ján a ma gyar or szá gi
Bartos Dá vid bi zo nyult a leg jobb nak, õ 9
óra 54 perc alatt tel je sí tet te a tá vot. A 42 in -
du ló ból 41-en ér tek cél ba, köz tük a nagy sza -
lon tai Ilyés La jos De me ter is, aki 14 óra 27
perc alatt tel je sí tet te az erõ pró bát, ez pe dig a
27. hely hez volt ele gen dõ. A nõk kö zött szin -
tén ma gyar or szá gi részt ve võ bi zo nyult a leg -
jobb nak: Harsányi Zsu zsan na, a Vas em be -
rek Klub já nak ver seny zõ je 10 óra 54 perc
alatt tel je sí tet te a tá vot.

A féltávon in du lók kö zött a ko lozs vá ri szü le -
té sû, je len leg Auszt rá li á ban élõ De ák Zsom -
bor bi zo nyult a leg jobb nak. Ne ki 4 óra 29
perc re volt szük sé ge a cél ba érés hez. A féltá -
von in du ló 135 spor to ló kö zül 115-en tel je sí -
tet ték a ver senyt.

A vas em ber-ver seny leg jobb ja i nak tel je sít -
mé nyét anya gi lag is el is mer ték a szer ve zõk (a
hos  szab bik tá von 500, 300, il let ve 200 euró
járt a leg jobb há rom nak, míg féltávon 300,
200, il let ve 100 eurót ért a do bo gós he lye -
zés), de a részt ve võk szá má ra ez má sod la gos
volt. Azok, akik cél ba ér tek, le gyõz ve ez zel sa -
ját tel je sí tõ ké pes ség ük ha tá ra it, mind an  nyi an
gyõz tes nek mond hat ták ma gu kat.

| Hajdu At ti la

Vasemberek Váradon
Alig tíz órára volt szüksége a legjobb
résztvevõnek, Bartos Dávidnak, hogy
teljesítse az idei nagyváradi
triatlonversenyt. A féltávon indulók közül
Deák Zsombor ért célba elsõként, 4 óra
29 perces idõvel.

A száldobágyi tónál

rajtoltak el

a résztvevõk
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A Hegyközpályi és Hegyközcsatár közötti karikázás

után a váradi Bunyitay ligetben rótták a köröket

a futóversenyen

Bartos Dávid gyûrte le a távot a leghamarabb
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A haj dú vá ro si együt tes idén ka pott elõ ször
rész vé te li jo got az Interliga ne vet vi se lõ baj -
nok ság ban, ame lyen szlo vák, cseh és len gyel
el len fe lek kel mér he ti ös  sze fel ké szült sé gét. A
több szö rös ro mán baj nok Tengo meg le põ en
jól kezd te a nem zet kö zi baj nok sá got, az el sõ
há rom tor nán nem ta lált le gyõ zõ re.

El sõ re ve ret le nül

Az el sõ for du ló ra Len gyel or szág ban, Lodz
vá ro sá ban ke rült sor, és a haj dú vá ro si ak ve ret -
le nül mu tat koz tak be. A Kas sai DMPK el len
el ért 4–4-es dön tet lent le szá mít va a Tengo SK
min den mec  csét meg nyer te (6–2 a Ho mon ná -
val, 5–3 a Tõketerebessel és a Nagyrõcével),

A haj dú vá ro si

futnetezõk re me kül

sze re pel nek

az Interligában

ezt kö ve tõ en két szlo vá ki ai tor nán si ke rült ve -
ret len nek ma rad nia a bi ha ri csa pat nak. Elõbb
Ho monnán, majd Kas sán lép tek pá lyá ra a
ten gósok; a mér leg hat gyõ ze lem és egy dön -
tet len.

A len gyel or szá gi tor nán Ács Krisz ti án, ifj.
Sorean Lász ló, Sorean Alex, Dorian Olteanu,
Il  lyés Ger gõ és Nagy Darius al kot ta a Tengo
ke re tét, majd az el sõ szlo vá ki ai tor nán a több -
szö rös láb te nisz-vi lág baj nok, Georgel Bobiº is
csat la ko zott az együt tes hez. A kas sai for du ló -
ban két fi a tal te het ség, Sorean Alex és Il  lyés
Ger gõ nem tu dott pá lyá ra lép ni, mert érett sé -
giz tek. A csa pat edzõ je id. Sorean Lász ló.

Interliga-szabályok

A nem zet kö zi baj nok ság ér de kes sé ge, hogy
a láb te nisz tõl el té rõ en itt két pá ros, va la mint
egy egyé ni és egy trip la mec  csen mé rik ös  sze
ere jü ket a csa pa tok (mind egyik ben két játsz -
má ig tart a küz de lem), a vég ered ményt pe dig
nem a já ték, ha nem a játsz ma arány ha tá roz za
meg. Így for dul hat elõ, hogy két csa pat dön -
tet len re mér kõ zik egy más sal (4–4), vagy az
egyik 8–0-ra bi zo nyul jobb nak a má sik nál. A
baj nok ság for du ló it ha von ta szer ve zik meg, s
min den ki min den ki vel ját szik oda-vis  sza vá gó
ala pon.

Szalontán is lesz for du ló

A kö vet ke zõ for du ló ra Cseh or szág ban ke rül
sor, Vsetin vá ro sá ban au gusz tus 23-án, de a
haj dú vá ro si sport ked ve lõk nek is al kal muk nyí -
lik majd be te kin te ni a li gá ba. Szep tem ber 13-
án Nagy sza lon ta ad majd ott hont a baj nok ság
kö vet ke zõ for du ló já nak.

A nem zet kö zi meg mé ret te tés ben ed dig a
Ten go SK áll a rang sor élén a 11 mec  csen
szer zett 63 pont tal. A to váb bi sor rend: 2. Ho -
monna (56 pont/12 meccs), 3. Kas sai DPMK
(55/12), 4. Kas sai KAC (53/12), 5.
Tõketerebes (53/12), 6. Nagyrõce (50/12),
7. Lodz (20/10), 8. Vsetin (18/11).

| Hajdu At ti la

Nemzetközi mezõnyben
is élen jár a Tengo SK
A lábteniszben elért sikerek után
futnetben (a sportág mondhatni ugyanaz,
csak az elnevezés és pár szabály változott)
is Európa elitjébe tartozik a Nagyszalontai
Tengo Sportklub, amely meglepõen
magabiztosan szerepel az öreg kontinens
legjobb klubcsapatait felvonultató
Interligában.
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|fûben-fában

90. Kutyabenge 
(Frangula alnus)

A bengefélék (Rhamnaceae) csa lád já ba tar -
to zó, erõs has haj tó ha tá sú nö vény. Né pi es el -
ne ve zé se in ta lán job ban is mer jük: láng fa, dög -
fa, ebiszelence, ebsefa, ku tya fa, pus ka por fa.
Ro mán ne ve cruºân.

A ned ves, lá pos te rü le te ket ked ve lõ fa ága -
i nak kér ge szür ke, fény te len, paraszemöl csök -
kel bo rí tott. Tör zsé nek és na gyobb ága i nak
kér gét (Frangulae cortex) áp ri lis tól au gusz tu sig
gyûj tik. A kér get a törzs rõl hos  szan ti csík alak -
já ban fej tik le úgy, hogy foly to nos sá ga ne sza -
kad jon meg tel je sen (nem sza bad gyû rû sen le -
fej te ni), mert kü lön ben a fák ki szá rad ná nak. A
fi a tal haj tá sok kér ge gyógy ásza ti szem pont ból
ér ték te len.

A le fej tett kér get elõbb 100 Cel si us-fo kos
hõ ke ze lés nek ve tik alá 120 per cen át, majd
40-50 fo kon foly tat ják a szá rí tást. Ha ala cso -
nyabb hõ mér sék le ten szá rít ják, a fel hasz ná lás
elõtt egy tel jes esz ten de ig tá rol ni kell, csak ez -
után hasz nál ha tó fel, kü lön ben ha tá sa túl erõs
(gyo mor pa na szo kat, há nyin gert, bél gör csö ket
idéz het elõ). Szá ra dá si ará nya 3:1. Ha tó anya -
gai ant ra cén szár ma zé kok: sza bad antrakino -
nok és cuk rok hoz kap cso ló dó antrakinonok
(an traglikozidok). A ramnóz ne vû cuk rot eb -
ben a nö vény ben fe dez ték fel.

A ku tya ben ge ké reg has haj tó ha tá sú, a szo -
ká sos adag túl lé pé se ese té ben eré lyes has haj -
tó. Vá ran dós ság, szop ta tás alatt al kal ma zá sa
nem aján lott, to váb bá 12 éves nél fi a ta labb
gyer me kek nél és vas tag bél gyul la dás ese tén
sem ja val lott. Nem ja va solt hos  szú ide ig, il let -
ve gya kor ta hasz nál ni. Ne té ves  szék ös  sze ter -
mé sét a vad cse resz nyé é vel!

91. Lándzsás útifû 
(Plantago lanceolata)

Az úti fû fé lék (Plantaginaceae) csa lád já ba
tar to zik. Ré tek, utak men tén, le ge lõ kön, par -
la gon élõ éve lõ nö vény. Né pi es el ne ve zé sei:
kí gyó fû, kígyónyelvûfû, lúdnyelvûfû, há ló fû,
gyík fû, úti la pu. Ro mán ne ve is is me rõ sen
hang zik, hi szen a gyógy szer tár ban sok szor ké -
rünk pãtlaginã szi ru pot.

Ap ró, fe hér vi rá ga van; áp ri lis tól jú ni u sig
nyí lik. A ki fej lett, ép le ve lét hasz no sít ják gyó -
gy á sza ti cél ra. Má jus–jú ni us fo lya mán ér de -
mes gyûj te ni. A le ve lek nyál kát és cser anya -
got, flavonoidokat, ko va sa vat, cink- és ká li um -
só kat, iridoidokat (aukubint) tar tal maz nak.

Az aukubin ha tó anyag nak és a nyál ka anya -
gok nak kö szön he tõ en az úti fû jó bak té ri um -
ölõ, gyul la dás csök ken tõ és seb gyó gyí tó, ezért
pél dá ul ös  sze zú zott le ve le hasz nos gyógy ír le -
het ro var csí pé sek, ki sebb sé rü lé sek ese tén.
Te á ja nyál ka ol dó és kö hö gés csil la pí tó, lég úti
meg be te ge dé sek ese tén al kal maz zák. Hasz -
nál ják gyo mor égés és lég úti hu rut el len is. A
száj- vagy to rok nyál ka hár tya gyul la dá sai ese -
tén öb lö ge tés, gar ga ri zá lás for má já ban hasz -
nál ha tó fel.

Gyógynövény-ábécé

A kö vet ke zõ szám ban a lent és a lestyánt mu tat -

juk be.
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Kutyabenge 

Lándzsás útifû



Va ní li ás-re bar ba rás
málnakrémleves

Hoz zá va lók: 2,5 dl víz, 2,5 dl mál na -
szörp, 1/2 rúd va ní lia bel se je, 1/4 cit rom hé -
ja re szel ve, 1 evõ ka nál va ní li ás cu kor, 1 evõ -
ka nál kris tály cu kor, õrölt fa héj és õrölt szeg fû -
szeg íz lés sze rint, 20 dkg mál na, 10 dkg re bar -
ba ra tisz tít va, ap rít va, kb. 1/2
cso mag va ní li ás pu ding por, 1
dl hab tej szín, cit rom fû.

El ké szí tés: A mál nát és a
re bar ba rát a cuk rok kal, a fû -
sze rek kel, a cit rom héj jal, a va -
ní li á val, a víz zel és a szörp pel
egy lá bos ban fel for ral juk. 10-
15 perc után sû rû szû rõn át -
pas  szí roz zuk, hogy a ma gok
ne ke rül je nek a le ves be. Visz -
 sza tes  szük a lá bos ba, is mét fel -
for ral juk. A pu din got el ke ver -
jük a tej szín nel, és fo lya ma to san ke ver ve a le -
ves be önt jük. Pár per cig for ral juk, hogy be sû -
rû söd jön. Ki hût jük, vagy lan gyo san is tá lal hat -
juk. Né hány csepp tej színt csep pen tünk a te -
te jé re, mál na sze mek kel, cit rom fû vel dí szít jük.

Me di ter rán le csó

Hoz zá va lók: 2 fej kö ze pes
vö rös hagy ma, 2 na gyobb pad -
li zsán, 8 kö ze pes pa ra di csom,
8 kö ze pes pap ri ka, 1 kápia
pap ri ka, 3-4 ge rezd fok hagy -
ma, olí va olaj, só, bors, ba zsa li -
kom le vél, pet re zse lyem zöld, 1
ka nál méz.

El ké szí tés: A fel ap rí tott
hagy mát ke vés olí va ola jon

ínyenceknek|

meg dinsz tel jük, hoz zá ad juk az ap rí tott fok -
hagy mát, a da ra bolt pap ri kát. Ha ki csit ös  sze -
esett, hoz zá ad juk a fel koc ká zott pad li zsánt és
pa ra di cso mot, ha szük sé ges, pi ci vi zet ön tünk
alá, sóz zuk. Ami kor a zöld sé gek meg pá ro lód -
tak, ös  sze sül tek, fû sze rez zük bors sal és pi ci
méz zel, majd hoz zá ad juk a fel ap rí tott pet re -
zsely met és ba zsa li ko mot. Nem csak az ízek rõl,
de a szí nek rõl is szól ez az étel. Szem nek és íz -
le lõ bim bók nak egy aránt kel le mes.

Ko vá szos ubor ka krump li val

Hoz zá va lók: ap ró ubor ka, só, fok hagy ma,
krump li, ka por.

El ké szí tés: 1 há mo zott, meg mo sott
krump lit fel sze le te lünk, a be fõt tes üveg al já ra
te szünk pár sze let krump lit, 1/2 ma rék pu colt
fok hagy mát, kap rot, majd be rak juk a jól meg -
mo sott ubor ká kat, le he tõ leg szo ro san. A te te -
jé re is mét ka por és fok hagy ma ke rül, és pár
sze let krump li val zár juk a sort. Szo ba hõ mér -
sék le tû sós víz zel fel önt jük az üve get úgy, hogy
el lep je a leg fel sõ sze let krump li kat is. Ér de mes
va la mi vel le nyom tat ni, hogy sem mi se ke rül -
jön a fel szín re, és le ta kar ni egy ken dõ vel,
hogy ne száll jon be le sem mi. Me leg, fél ár nyé -
kos hely re ál lít juk az üve get. Idõ já rás tól füg gõ -
en akár 1 nap is elég le het ne ki. Ha az ubor -
kák ere de ti le vél zöld szí ne el tû nik, ak kor zár -
juk le az üve get, és te gyük az egé szet a hû tõ -
szek rény be.
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Gyümölcsök, zöldek –
minden mennyiségben
Itt a nyár, a kiskertekben, no meg
a piacokon, megannyi friss, itthon termett
zöldség és gyümölcs közül válogathatunk.
Egy kis találékonysággal új ízeket tehetünk
az asztalra kicsik és nagyok örömére.



VÍZ SZIN TES: 13. La pok ra vá ló kõ zet.
14. Ide gen Má ria. 15. Lett or szág fõ vá ro sa.
16. Ün ne pé lyes áta dó. 18. Kön  nyû anya gú
tró pu si fa. 20. Szá mí tó gép-me mó ria. 21.
Kö zös ség egye de. 22. A va ná di um és a fosz -
for vegy je le. 24. Dabas ha tá rai! 25. Fran cia
ut ca. 27. Szin tén. 28. Egy fü lû cse rép edény.
30. Al gé ria NOB-jele. 31. Mun kácsy- és Kos -
suth-dí jas szob rász (Pál). 32. Va la mi rõl le -
mond egy ügyért. 33. Szem lél te tõ- és kí sér le -

ti esz kö zök he lyi sé ge. 35. Apu be tûi. 37. An -
nak al só ré szé hez. 39. Be pisz kít. 40. Meg ál -
lás ra va ló fel szó lí tás. 42. Ja va sol. 44. Tit kon
figyelé. 45. Szem be ra kás sal el lá tott szok nya.
47. Ru gal mas anyag a ge rinc te le nek pán cél -
já ban. 49. Új-Zé land és Svéd or szág gép ko csi -
jele. 50. Sze rel mes sze re pe ket ját szó szí nész.
52. Te le pü lés Nagy vá rad és Nagy sza lon ta kö -
zött (ék. h.). 54. Mu ta tó szócs ka. 55. Be cé -
zett Ág nes. 56. A tea nö vény al ka lo id ja – név -
elõ vel. 57. Csa pa dék. 59. Be szé dünk egy sé -
ge. 60. Szatmár me gye be tû je le. 61. Sa vó -
ban van! 62. Test rész. 63. Mely dol got? 65.
Moz gat tat. 68. Rö vid, csat ta nós tör té net. 70.
Le fo lyás ta lan sós tó a Tu rá ni-al föld ön. 72. Vi -
lág- és Eu ró pa-baj nok ví zi lab dá zó (Edit,
1975–2013). 74. … a gyü mölcs – Steinbeck
re gé nye.

FüG Gõ LE GES: 1. Haydn víg ope rá ja. 2.
Kos suth-dí jas tánc mû vész, ba lett mes ter (Fe -
renc, 1935–2007). 3. Ilyen út is van. 4. Gya -
ko rí tó kép zõ. 5. Ro mán em ber. 6. Ma rok kó
és Bel gi um gépkocsijele. 7. Bõ ven öm lõ. 8.
… Holgersson – rajz film hõs. 9. An gol he lyes -
lés. 10. Né met sze mé lyes név más. 11. …
meg vé nü lünk – Jó kai re gé nye. 12. Tö rök tisz -
ti rang. 17. Gyer mek in téz mény. 19. Vá ros
Fran cia or szág dé li ré szén, a Rhone tor ko la tá -
nál. 23. Iro dal mi mû faj. 26. Szök dé csel. 28.
Ezer li ter – röv. 29. Tar ka éne kes ma dár. 30.
Név elõ. 31. Zûr za var. 32. Be teg gon do zó.
33. Bi ceg ve jár. 34. Fej lõ dé si irány zat. 36.
Ap ró ré szecs ké vel kap cso la tos. 38. Kö zé pen
alá ír! 41. Ku tya szí ja. 43. La tin vo nal, sor.
46. Csa lád tag. 48. Ked ves fi a tal lány sze rep -
kö re. 51. Ket tõz ve: édes ség. 53. Nomen
nescio (ne vét nem tu dom) – röv. 56. Szö vet -
sé gi te rü let Bra zí lia észa ki ré szén. 57. Nem
va ló di. 58. Ja pán ki kö tõ vá ros Honsu szi ge tén
(an go lul). 59. Ame ri kai ko mi kus, Pan tár sa.
60. A … – De Amicis re gé nye. 62. Ro mán
né pi tánc (ék. cs.). 64. Jegyzé. 66. Ker ti szer -
szám. 67. Zöl des kék be ját szó szür ke szín.
69. Elõ tag, õsünk re utal. 71. Li ga egy ne mû
be tûi. 73. A kén és a bór vegy je le.

| Ba ra bás Zsu zsa

|üdítõ

Sir Thomas More – vagyis Morus Tamás
(1478–1535) – angol humanista,
államférfi, jogász. Nem fogadta el
VIII. Henriket az egyház fejeként Angliában,
ezért a király lefejeztette. A római katolikus
egyház 1935-ben szentté avatta. Egyik
gondolatát idézzük a rejtvényben
a vízszintes 1. és függõleges 45. alatt.

Jú ni u si rejt vé nyünk (Vá mos Mik lós mon dot ta) he lyes meg fej té se:

„Kön  nyebb a sze re te tet és bi zal mat el ját sza ni, mint meg sze rez -

ni.” Köny vet nyert: Zsig mond At ti la és Kinda Edit (Nagy vá rad),

Félegyházi Ágnes (Nagyszalonta).
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Morus Tamás gondolata

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

könyv ju tal mat sor so lunk ki. Be kül dé si ha tár idõ: július 30.
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1961. jú li us 1-jén szü le tett
Lady Di a na wa le si her ceg né

Di a na Frances Spencer (1961. jú li us 1.–
1997. au gusz tus 31.) Kár oly wa le si her ceg, brit
trón örö kös el sõ fe le sé ge volt, Vil mos és Harry
her ce gek édes any ja. Nem csak a britek, de az
egész vi lág is nagy fi gye lem mel kí sér te élet út ját.
Óri á si nép sze rû ség nek ör ven dett, szí vén vi sel te
az AIDS-ben és más sú lyos be teg sé gek ben szen -
ve dõk sor sát, ki állt a haj lék ta la no kért és a drog -
füg gõ kért is. 1989-ben õ lett az el nö ke a Great
Ormond Street Hospital for Children ala pít vány -
nak. Au tó bal eset ben hunyt el im már 17 éve.

1961. jú li us 2-án ön gyil kos lett
Ernest Mil ler He ming way
Nobel-dí jas ame ri kai író

Az orvoscsaládból szár ma zó író ka lan dos éle tet
élt. 1918-ban ön kén tes ként az olasz front ra ke -
rült, és egész ség ügyi szol gá la tot tel je sí tett. Tu dó sí -
tó ként 1921. és 1927. kö zött Eu ró pá ban dol go -
zott. A spa nyol pol gár há bo rú ban har colt 1936– -
1937-ben, majd Kí ná ban és Ku bá ban élt. Mû ve -
i ben tematikusan dol goz ta fel él mé nye it, ami a
mo dern iro da lom szá má ra pél da mu ta tó volt. Re -
gé nye i ben a hõ sök egyé ni er köl csi nor mák sze -
rint áll nak he lyt egy bor zal mas és ér tel met len vi -
lág ban. 1926-ban Kü lö nös tár sa ság (Fi es ta) cí -
mû re gé nyé vel ér te el el sõ si ke rét. Vi lág há bo rús
re gé nye Bú csú a fegy ve rek tõl cím mel 1929-ben
je lent meg. Spa nyol or szá gi él mé nye it 1940-ben
az Aki ért a ha rang szól cí mû re gé nyé ben dol -
goz ta fel. Az öreg ha lász és a ten ger cí mû re gé -
nye volt He ming way utol só nagy írói si ke re.
1954-ben mun kás sá gát No bel-díj jal ju tal maz ták.
Éle te utol só éve i ben so kat be te ges ke dett, majd
61 éves ko rá ban ön gyil kos sá got kö ve tett el.

907. jú li us 4-én el kez dõ dött
a po zso nyi csa ta

A ko ra kö zép kor egyik leg je len tõ sebb üt kö -
ze te 907. jú li us 4. és 7. kö zött zaj lott, a mai Po -
zsony alatt, a Bé csi-me den cé ben (Bécs ek kor
még nem lé te zett). A hon fog la lás után a ma -
gyar fenn ha tó ság te rü le te nyu gat fe lé meg kö ze -
lí tet te az Enns fo lyó vi dé két, ezért akart a Ke le -
ti Frank Ki rály ság dön tõ csa pást mér ni a ma -

Júliusi jeles napok
gya rok ra. Cél ja, hogy meg sem mi sít se vagy je -
len tõ sen vis  sza szo rít sa õket a ko ráb bi frank te -
rü le tek rõl, a Mor  va Bi ro da lom és Pan nó nia te -
rü le té rõl. Az ak ko ri Eu ró pa vi szo nyai kö zött
szin te el kép zel he tet len, 100.000 fõ kö rü li lét -
szám ban gyûlt ös  sze a frank had erõ. A csa ta a
ke le ti frank se reg meg sem mi sí tõ ve re sé gé vel
vég zõ dött. A hon fog la lás e sors dön tõ csa tá val
fe je zõ dött be, egy ben ez volt az el sõ hon vé dõ
há bo rú.

1975. jú li us 17-én lét re jött
az el sõ nem zet kö zi ûrállomás

A Szov jet uni ó ban 1975. július 15-én Föld
kö rü li pá lyá ra ál lí tot ták a Szojuz–19 ûr ha jót,
Alekszej Leonovval és Valerij Kubászovval a fe -
dél ze tén. Hét óra múl va az Egye sült Ál la mok
fel lõt te az Apol ló ûr ra ké tát, me lyen Thomas
Stafford, Vance Brand és Do nald Slayton in dult
az ûr be. A két ûr ha jót jú li us 17-én kap csol ták
ös  sze, ez zel lét re jött az el sõ nem zet kö zi ûr ál lo -
más. 44 órán át re pült együtt a két ûr ha jó.

1590. jú li us 20-án be fe jez ték
a Károli Bib lia, vagy más né ven
a Vi zso lyi Bib lia ki nyom ta tá sát

A nyom ta tás Vi zsoly ban zaj lott. A bib li át Ká -
roli Gás pár re for má tus pré di ká tor és lel kész tár -
sai for dí tot ták, ez volt az el sõ tel jes ma  gyar
nyel vû bib lia for dí tás. Mantskovits Bá lint len gyel
szár ma zá sú ti pog rá fus és nyom dász ve ze té sé vel
tör tént a mun ka.
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