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|hirdetés

A Biharország és a Várad folyóiratokat, illet-
ve az élesdi nyertesek a könycsomagot postán
kapják meg. A Várad folyóirat könyvcsomagját
(a váradiak), illetve a pólókat és az étolajat pedig
átvehetik kedd délutánonként 18–19 óra között,
a Sas-passzázsban (Szent László tér 2–4. szám),
az elsõ emeleti székhelyen. Tiponuþ Tibornál le-
het érdeklõdni a 0740/974–952 telefonszámon
vagy a ttiponucz@gmail drótpostacímen.

Legutóbb július 11-én zajlott le a XVII. Nagy
EKE ’91 Olajgyûjtés Nagyváradon. Átlagos júli-
usi meleg napon átlagos eredmény született. Az
öt megszokott gyûjtõpontban 205 személy ösz-
szesen 635 liter elhasznált étolajat adott le. Ez-
úttal is a rogériuszi piac elõtti gyûjtõpont volt a
legeredményesebb, 78 személytõl kereken 300
litert gyûjtött. Ha verseny lenne a gyûjtõpontok
között, akkor a második helyen hármas holtver-
seny alakult volna ki, mert mind a Széles utcai
(Decebal) piac mellett, mind a nagypiacnál,
mind a Bémer téren 90-90 liter használt étolaj
gyûlt össze. A Széles utcai piachoz 41-en, a
nagypiachoz 33-an, a Bémer térre 32-en hoz-
ták el a használt zsiradékot. A Lotus bevásárló-
központ elõtt 65 liter gyûlt össze, 21 személytõl.

A szervezõk köszönik minden környezettuda-
tos polgárnak a hozzájárulást. A következõ
Nagy Olajgyûjtés várhatóan október 17-
én lesz Nagyváradon.

Az április 18-i, III. élesdi
olajgyûjtés nyertesei

A Várad folyóirat jóvoltából egyéves elõfize-
tést nyert Kovács Sándor (a tombolaszelvény
száma: 033), féléves elõfizetést nyert Török
Olivér (045), negyedéves elõfizetést nyert Gál
Péter (048) a Biharország és a Várad folyóirat-
ra, valamint 1-1 könyvcsomagot.

EKE-pólót nyert: Szilágyi Enikõ (047); 3 li-
ter étolajat nyert: Árva Tamás (011).

A XVI. nagyváradi olajgyûjtés
nyertesei

A Biharország és a Várad folyóiratra egyéves
elõfizetést nyert Varga Éva (097), féléves elõfi-
zetést nyert Kántor Sándor (102), negyedéves
elõfizetést nyert Smidt Ildikó (122), valamint
mindannyian 1-1 könyvcsomagot.

EKE-pólót nyert: Szegedi Ágnes (053),
Nilgesz Éva (144) és Páll Sándor (001).

Fejenként 3 liter étolajat nyertek: Pop
Viorica (321), Papdán Margit (139) és
Buzási Noémi (228).

Az olajgyûjtés nyertesei
Az EKE ’91 Nagyvárad – Bihar értesíti
az érdekelteket, hogy megkésve bár,
de megtartották az április 18-i nagyváradi
és élesdi olajgyûjtés tombolaszelvényeinek
sorsolását. A szerencsés résztvevõk
EKE-pólót, étolajat, illetve Várad-
és Biharország-elõfizetést
meg könyvcsomagot nyertek.
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|gazdaság

Elsõ szakaszban egyébként a kifutópálya
meghosszabbításából készítenek el 150 mé-
tert, illetve a Bravo gurulópályán betonoznak
le egy 350 méter hosszú szakaszt. Az ehhez
szükséges gépeket Ausztriából hozzák. Meg-
tudtuk, hogy óránként kétszáz köbméternyi
betont öntenek majd le ezek használatával. A
kifutó 2,1 kilométer hosszú lesz, és 45 méter
széles, így nagyobb gépeket is fogadhat majd
a váradi légikikötõ.

A kivitelezési szerzõdést tavaly július végén
írták alá a kivitelezõ Porr Construct vállalattal,
Bukarestben pedig tavaly februárban írták alá
a támogatási szerzõdést. Eszerint nemcsak a
kifutót hosszabbítják majd meg, hanem a gu-
rulópályákat is, továbbá kiépítik a megfelelõ
világítást, és új elektromos telepet helyeznek
üzembe a vissza nem térítendõ európai uniós

A felújításhoz szükséges repülõtérzárlat kez-
detekor Cornel Popa Bihar megyei tanácsel-
nök, Gheorghe Pasc, a reptér parancsnoka,
Marian Ghitea projektmenedzser, Harald
Braun mûszaki igazgató, Dan Nistor építés-
vezetõ és Emanuel Reitmaier, a kivitelezõ
képviselõje a helyszínen számolt be a munká-
latokról, és az újságíróknak meg is mutatták,
hol kezdik el a kifutópálya és a Bravo guruló-
pálya betonozását. A gurulópályán sétálva ju-
tottunk el a kifutópálya végére. Ezt július 6-án
kezdték bontani, és a tervek szerint 59 nap
alatt elkészülnek a helyreállítással. Mint el-
hangzott, annak ellenére sincsenek késésben
a munkával, hogy az Európai Bizottság egy
2014-es szabályzatának betartása érdekében
menet közben módosítaniuk kellett a terve-
ken. A nagyváradi repülõtér elõreláthatólag
szeptember 2-ig lesz zárva. Eddig az idõpontig
a szükséges engedélyeztetést is szeretnék
megoldani az illetékesek.
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Indulásra vár
az utolsó kisgép,
amely még
a lezárás elõtt
használhatta
a váradi repteret 

Július elsején szállt fel a nagyváradi
repülõtér régi kifutópályájáról az utolsó
kisgép, francia üzletembereket szállított.
Szeptember elejéig lezárták a repteret
a légi forgalom elõl a futópálya
meghosszabbítása és a légikikötõ
korszerûsítése miatt.

Szeptemberben nyithat
a váradi repülõtér

A sajtótájékoztatón ismertették a munkamenetet

A kivitelezõk képviselõi a tulajdonos megyei tanács és
a repülõtér vezetõivel



rint zúzott betonból, kõbõl, cementbõl, speci-
ális anyagokból a kívánalmaknak megfelelõ-
en), a talajjavítás, az alagcsövezés stb. Az épí-
tõtelep megszervezése 7,2 millió lejbe kerül
(az összköltség 9,9 százaléka), ebbõl 467 ezer
lejt (6,4 százalék) költöttek el, például a mun-
katerület elkerítésére és kialakítására, a felújí-
táshoz szükséges anyagok raktározására, a zú-
zógépek felszerelésére, a szükséges mérlegek-
re és laboratóriumi felszerelésekre, az iroda-
konténerek felállítására. Az új elektromos te-
lepre ötmillió lejt, a költségek hét százalékát
szánták, ebbõl 947 ezer lejt (18,5 százalék)
költöttek el az elektromos berendezésekre, az
építkezés befejezésére, illetve a terasz tetejé-
nek elkészítésére.

A jelzõfények kivitelezésére és a hozzájuk
szükséges elektromos felszerelésekre 11,1
millió lej (15,3 százalék) jut, ebbõl 150 ezer
lejt (1,3 százalék) költöttek el. Már leszerelték
a régi jelzõfények egy részét (azért csak any-
nyit, mert júniusig a repülõtér még fogadott
gépeket), illetve megtették az elõkészületeket
az új jelzõfények felszereléséhez. A hidrotech-
nológiai és csatornázási munkára 5,4 millió lej
(7,4 százalék) jutott, ebbõl az év elsõ hat hó-
napjában 1,4 milliót (27,5 százalék) költöttek
az esõvíz-elvezetõk kiépítésére és a föld alatti
vezetékek lefektetésére.

Fried Noémi Lujza

támogatásból. A gurulópályák közül a Bravo
felújítása folyik, az Alfát ezután építik majd
meg, egyebek mellett hat repülõgép egyidejû
„parkolására” alkalmas felülettel. A projekt
összértéke 127,9 millió lej, ebbõl több mint
80 millió vissza nem térítendõ támogatás.

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy
mind Cornel Popa, mind Gheorghe Pasc foly-
tat tárgyalásokat avégett, hogy a gyakorlatban
is nemzetközivé tegyék a papíron már annak
nyilvánított nagyváradi repülõteret, azaz a bel-
földiek mellett közvetlen külföldi járatokat is
indítsanak.

A gurulópályán egyébként ottjártunkkor is
dolgoztak, éppen a vízelvezetõket rakták a he-
lyükre a felmaratott beton alá. Azt is megtud-
hattuk, hogy június 30-ig hogyan haladtak a
munkálatokkal. Az adatok szerint a 72,6 mil-
lió lejbõl eddig 9,8 milliót költöttek el, ez a
költségek 13,6 százalékát jelenti, és a tényle-
ges munkálatok 27 százalékával készültek el
belõle.

A különféle területigazításokra, bontásokra,
tervekre stb. 43,7 millió lej (a költségek 60,2
százaléka) áll rendelkezésükre, ebbõl 6,8 milli-
ót (15,36 százalék) költöttek el az elsõ hat hó-
napban. Ide tartoznak a kifutópályán és a gu-
rulópályán végzett bontások, a földmunkák, a
különféle alapozások elkészítése (szükség sze-

…és a futópályán
is

Dolgoznak a Bravo
gurulópálya
mellett… 

Szeptembertõl
nagyobb gépek is
leszállhatnak majd
Váradon

gazdaság|
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|hitvilág

Munkateleppé vált a kiskereki paplak udva-
ra, ami jó hír, hisz végre elkezdõdött a sokat
emlegetett lelkészlak építése. A közel négy
éve a faluban szolgáló lelkipásztor, Petrucz Já-
nos megérkezésével egyidõs a parókia építé-
sének a gondolata. Van ugyan egy kétszáz
esztendõs, külsõre jó kiállású lelkészlakás az
udvarban, de a fõgondnok elmondása szerint
annyira salétromosak a falak, hogy lakásnak
nem megfelelõ. Márpedig nekik olyan lelki-
pásztor kell, aki családjával, gyermekeivel
együtt a hívei között él – szögezte le Nyíri Sán-
dor. Petrucz Jánost egyelõre tömbházlakásba
szállásolták el, melyet a gyülekezet bérel szá-
mára. Idõközben két egymástól független
szakértõvel is megvizsgáltatták az egykori pap-
lak állapotát, de mindketten úgy vélekedtek,
hogy az épület lakásnak nem megfelelõ.

A lelkészcserekor pangó egyházközségi bu-
gyellárisba mostanra szép summát gazdálkod-
tak össze, a paplak „pirosba” emeléséhez
megvan a szükséges 100 ezer lejük. A meg-
kezdett munkálatok teljes befejezéséhez még
további 150 ezer lejre van szükségük. Nyíri bi-

zakodó a hiányzó összeg elõteremtésének te-
kintetében, annak ellenére is, hogy a magyar-
országi Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott ez
irányú pályázatukat elutasították. Más pályá-
zati lehetõségek után kutatnak, s egyúttal ab-
ban is reménykednek, hogy a megyei tanács-
tól, a református püspökségtõl, esetleg a ro-
mán kormánytól is sikerül kicsikarniuk anyagi
segítséget. Belföldi és külföldi gyülekezetek tá-
mogatását is szívesen fogadnák.

A parókia tervezésekor figyelembe vették a
fõgondnok elképzelését, így az épület külsõ
megjelenésében az érmelléki népi hagyomá-
nyok stíluselemei is fellelhetõk lesznek. A föld-
szinten egy nappali-ebédlõ-konyha, egy fürdõ-
szoba, két szoba és egy irodahelyiség lesz ki-
alakítva, míg a tetõtérbe két hálószobát építe-
nek be, mindkettõt külön fürdõszobával. Mivel
domboldalon áll majd az épület, az elülsõ ré-
szén különösen magas alapra lesz szükség,
ami még impozánsabbá teszi, ugyanakkor a
teraszról is szép lesz a kilátás.

Nyíri Sándor
a paplak
tervrajzával

Vasárnap van. Áll a betonkeverõ,
a munkazaj elcsendesedett. Az öreg
toronyban harang hirdeti a közelgõ
templomozást. NYÍRI SÁNDOR
fõgondnokkal, a község polgármesterével
terepszemlézünk.

Építkeznek Kerekiben
a reformátusok
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Megérkeztek az építõanyagok 

(folytatás a 12. oldalon)



közel százötven gyerek vett részt. Külön ki-
emelendõ, hogy a római katolikus hitûek mel-
lett több református, görög katolikus, baptista
és ortodox gyermek is ellátogatott hozzájuk.

Az idei év „csemegéje” a nyitónapon Pin-
tér Béla modern egyházzenei koncertje volt
a római katolikus templomban. A gospel ze-
nei irányzat kimagasló magyarországi képvise-
lõje magával ragadó egyéniségével, a gyerme-
kek iránti nyitottságával meghitt, istenközeli
élményt teremtett. Pintér az utóbbi években
számtalanszor felbukkant a Partiumban külön-
bözõ baptista, pünkösdista összejöveteleken,
de iskolai rendezvényen is szolgált.

A tábor napi programja rendszerint a temp-
lomban misével kezdõdött. A templomi szolgá-
latban tábornyitó misézõként Vakon Zsolt
egyházmegyei ifjúsági lelkész vett részt, s a tá-
bor jelmondatát – „Itt vagyok, Uram” – értel-
mezte. A következõ napokon Husztik Róbert
érmihályfalvi káplán, Tóth Attila Levente
tasnádszántói plébános, Kruzslitz Imre, Hegy-
köztóttelek plébánosa, valamint a helyi gyüleke-
zet részérõl Ozsváth József atya szolgált.

A reggeli elfogyasztása után a gyerekeket
csoportokba sorolták, s mindegyik csoport kö-
zös döntés alapján kiválasztott egy-egy bibliai
történetet, s azt a tábor zárónapján „színpadra”

(folytatás a 9. oldalon)

hitvilág – oktatás|

Már elsõ alkalommal, három évvel ezelõtt
hatvan gyerek jelezte táborozási szándékát. A
kezdeményezõ kántornõ örült is, meg nem is,
hisz harminc gyerkõc étkeztetését, ha szeré-
nyen is, de meg tudta volna oldani, viszont az
új helyzet elõtt tehetetlenül állt. A hûs temp-
lom csöndjében töprengett a megoldáson, te-
kintete a mellette lévõ zöld brosúrára esett,
amely Bogdánffy Szilárd vértanú püspök éle-
térõl szólt. Ismerte a boldoggá avatott egyházi
ember bátorságos pályafutását, így hirtelen öt-
lettõl vezérelve könyörgésbe fogott, kérve tá-
mogatását. A hit gyõzedelmeskedett, jöttek a
segítõk, támogatók, szülõk és sokan mások,
nem várt sikerrel zárult az elsõ táborozás.

Csaplár Angéla elhatározta, hogy
Bogdánffy Szilárd oltalmába ajánlják az azóta
évenként megrendezett székelyhídi hittantá-
bort. Nem volt ez az idén sem másként, a júni-
us végén kezdõdõ, júliusba nyúló táborozáson

Három éve született meg az ötlet, hogy
más felekezetekhez hasonlóan
a székelyhídi római katolikus gyermekek
számára is szervezzenek hittantábort.
Az ötletadó, Csaplár Angéla kántornõ
álmaiban sem remélte, hogy elképzelése
ekkora visszhangra talál.

Hittantábor égi
és földi segédlettel
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|oktatás 

A kétváltásos oktatás tanárnak, tanulónak
és szülõnek egyaránt emberpróbáló volt a
margittai magyar iskolában, de kezdetben
nem volt más megoldás. A tanárok közül so-
kaknak – annak ellenére, hogy ingáztak –,
reggel 7-tõl, este 8-ig óráik voltak. A kétváltá-
sos oktatást a gyermeklétszám növekedése
miatt már a ’70-es években bevezették
Margittán (is), ez egyaránt sújtotta a román és
magyar tagozatot. A helyzetet az új iskola – a
mostani Octavian Goga Fõgimnázium –
1982-es átadása sem oldotta meg.

2011-ben az RMDSZ városi és megyei
szervezetének, a helyi tanácsosoknak és vá-
lasztott tisztségviselõinknek hosszas és kitartó
harca nyomán, minisztériumi határozattal lét-
rejöhetett az önálló magyar iskola. Sajnos a
leggyengébb állapotban lévõ épületeket kapta
meg, és azokban – felújítás után – a tanítást
csak két váltásban tudták megoldani. „Ezzel a
lépéssel viszont a román oktatási intézmény-
ben elég tanterem maradt, hogy egy váltásban

taníthassanak. A felszereltebb, jobb állapot-
ban lévõ és több tantermes épületek maradtak
meg nekik” – emlékeztetett Nagy Gabriella,
a magyar iskola igazgatója.

Az önálló magyar tanintézet két megkapott
épülete közül a volt bentlakást 2011-re, a volt
református iskolát pedig 2012-re sikerült felújí-
taniuk. A vezetõség elsõ perctõl arra töreke-
dett, hogy új épületszárnnyal toldja meg az is-
kolát. Nem volt könnyû, de mára elkészült a
bõvítés. Az új rész 15 helyiségbõl áll, ebbõl 12
tanterem lesz, 3 pedig laboratórium. A volt re-
formátus iskola épülete 17 tanteremnek, vala-
mint az orvosi rendelõnek és a tanári szobának
ad helyet. Ugyanitt van a tej-kifli programot ki-
szolgáló helyiség. A volt bentlakásban 10 tan-
terem, 2 laboratórium, a könyvtár, valamint az
irodák – igazgatói, aligazgatói szoba, könyvelõ-
ség, titkárság – kaptak helyet. Az új szárnyat
egy kis épület köti össze a fõépülettel, itt lesz
ezentúl a tanári. Az ötlet az igazgatónõtõl szár-
mazott, és késõbb duplán hasznosnak bizo-
nyult. Elsõsorban azért, mert a tanárok onnan
mindkét részt könnyen elérhetik, másodsorban
pedig azért, mert egy késõbbi európai uniós
pályázat megnyert pénzét csak bõvítésre for-

Az új szárny
elkészült, ezzel
vége a kétváltásos
tanításnak 
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Nagy Gabriella igazgató visszaemlékezett az idáig
vezetõ rögös útra

Elkészült a margittai
iskola új szárnya

A Horváth János Elméleti Líceum
történetében az elsõ legfontosabb lépés
maga a megalakulás volt, a második pedig
mindenképpen az új épületszárny
elkészülte. Idén õsztõl már minden magyar
gyermek délelõtt járhat iskolába, mivel lesz
elegendõ tanterem.



díthatták. Mivel a két épület végül is egybe-
épült, ez kimerítette a bõvítés fogalmát.

Az új épületszárny fogadja be õsztõl a líce-
umi osztályokat, a régi bentlakás a VI–VIII.
osztályosokat, a kisiskola pedig az elõkészítõ-
söket, az elemistákat és az ötödikeseket. Az új
szárnyat 2013 szeptemberében kezdték építe-
ni, és hosszabb kényszerszünet után uniós fi-
nanszírozással folytatták. „A pályázatot a pol-
gármesteri hivatal írta meg – tekint vissza a
történtekre az igazgatónõ. – Ez az út sem volt
göröngymentes, mert a pályázatot visszadob-

ták. Megóvtuk, és felsõbb szintû közbenjárás-
nak köszönhetõen végül megkaptuk a támo-
gatást. Ezáltal a helyi költségvetésbe vissza-
utaltunk az eredetileg a beruházásra szánt ösz-
szegbõl, magyarán spóroltunk a városkasszá-
nak – mondta Nagy Gabriella. – Az új beruhá-
zásra az anyagi fedezetnek négy irányból kel-
lett volna érkeznie, de sajnos a kormánytámo-
gatást a Ponta-kabinet visszavonta. Maradt a
helyi önkormányzat, a megyei tanács és az
EU” – tette hozzá.

A külsõ munkálatok idén júliusban elkészül-
tek, a belsõket a napokban fejezték be. Jelen-
leg az utolsó simításokat és a munkaterület ta-
karítását végzi a kivitelezéssel megbízott
Marconst cég. Az iskola vezetõsége teljes mér-
tékben elégedett az elvégzett munka minõsé-
gével.

„A magyar iskola és az új szárny természe-
tesen csak nekünk volt fontos – jegyzi meg az
igazgatónõ. – Segítséget választott képviselõ-
inktõl, az RMDSZ megyei és helyi szervezete-
itõl meg a polgármesterünktõl kaptunk. Nekik
köszönhetõ a pénz elõteremtése. Hosszas po-
litikai alku kellett mind a magyar iskola létre-
hozásához, mind az új szárny felépítéséhez.”

Az ünnepélyes átadás a városnapok alkal-
mával, szeptember 13-án, tanévnyitókor lesz.
Erre meghívják mindazokat, akik hozzájárul-
tak ahhoz, hogy a tanintézet és az új épület-
szárny megvalósulhasson.

Szõke Ferenc
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A tanintézet
fõépülete

Az egykori
református iskola
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vitték. Emellett különbözõ sportvetélkedõket,
kézmûves foglalkozásokat tartottak. Egy nap
még az érolaszi tóhoz is ellátogattak, a szabad
levegõn talán még az ebéd is finomabb volt.

Immár hagyománnyá vált Böcskei László
nagyváradi megyés püspök táborlátogatása; a
fõpásztor ajándékkal lepte meg a gyermeke-

ket. Egy-egy alkalommal a Galamb Erzsé-
bet irányításával mûködõ napközi otthon, il-
letve a városbeli Szent Ferenc Alapítvány hív-
ta meg ebédre a táborozókat. Rajtuk kívül
számtalan segítõ akadt, így a lelki táplálékon
túl a mindennapi is kikerült bõségesen.

D. Mészáros Elek

(folytatás a 7. oldalról)
Hittantábor égi és földi segédlettel



Szeretett Tasnádszántón dolgozni Ozsváth
József, de 2015 májusában a püspök Székely-
híd plébánosának nevezte ki. Nem volt köny-
nyû otthagyni híveit, de örömmel fogadta az új
kihívást. A székelyhídi közösség ugyanis sokkal
népesebb, mint a tasnádszántói. Örömmel lé-
pett be elsõ szentmiséjére a hívekkel teli temp-
lomba, s ez azóta is így van. Befogadták, és õ
is otthon érzi magát új közösségében, úgy érzi,
mintha már régóta odatartozna.

– Hány hívet számlál a székelyhídi katoli-
kus közösség? Hányan járnak rendszeresen
templomba?

– Híveinknek száma közel 800 fõ. Szándé-
komban áll minden családot felkeresni és elké-
szíteni a családi lapokat. Ez után tudok majd a
pontos adatokról beszámolni. Az eddigi szent-
miséken általában 180-200 fõ volt jelen. Szív-
bõl remélem, hogy ez a létszám megmarad,
sõt nõni fog. Azért reménykedem ebben, mert
pünkösdkor már olyan sokan voltunk, hogy
kevésnek bizonyult az ülõhely. Örömömre
szolgál, hogy tagja lehetek a Rózsafüzér Társu-
latnak is. Elõzõ helyemen is tagja voltam, és

Ozsváth József 1978-ban Nagyváradon szü-
letett, az Ady Endre líceumban érettségizett bi-
ológia–kémia szakon. Elõször eljátszott a gon-
dolattal, hogy orvos lesz, de felvételi vizsgája
nem sikerült, ezért elvégezte a nagyváradi
egészségügyi technikumot. Egy ideig egészség-
ügyi asszisztensként dolgozott, de ebben a
munkában nem érezte otthon magát. A tudat-
alattija azt sugallta, hogy máshol van a helye.
Errõl beszámolt egy lelkiatyának is, s õ azt ta-
nácsolta, hogy imádkozzék, és Isten meg fogja
mutatni neki a helyes utat. Megfogadta a taná-
csot, és egyre erõsödött benne az elhatározás,
mely már gyermekkora óta benne lappangott,
hogy az egyházi rendet válassza életcéljául.
Huszonhárom éves korában mondta ki önma-
ga elõtt erre az igent, utána jelentkezett plébá-
nosánál, és közölte elhatározását. Tempfli Jó-
zsef akkori nagyváradi megyés püspök is he-
lyeselte döntését. A sikeres felvételi után a te-
ológia légköre még jobban megerõsítette elha-
tározásában, érezte, hogy most otthon van.
2003-ban kezdte el egyetemi tanulmányait, a
negyedik év utáni gyakorlati évben Margittán
szolgált, s fõ feladata a hitoktatás volt. 2009-
ben Böcskei László püspök szentelte diakónus-
sá, majd egy év múlva pappá. A szentelés nap-
ján, 2010. július 10-én már meg is kapta kine-
vezését elsõ szolgálati helyére, Tasnádra, s ott
két évig volt segédlelkész. Közben a plébános-
sal felváltva a tasnádszántói lelkészi szolgálatot
is ellátták. Két év után megkapta tasnádszántói
plébánosi kinevezését. Itt szervezte meg elõ-
ször az egyházmegyében a gitártábort, s ez az-
óta is folytatódik, a jelenlegi plébános irányítá-
sával. Az egyházmegye minden részérõl érkez-
nek ide fiatalok, létszámuk általában 30-35 fõ.
Sokan a táborban tanultak meg gitározni, és
ma már ifjúsági szentmiséken szolgálnak.

Székelyhíd plébánosa, OZSVÁTH JÓZSEF
az egészségügyi pályát váltotta fel Isten
szolgálatával. 2010-ben szentelték pappá,
Tasnád, majd Tasnádszántó után idén
májusban nevezték ki jelenlegi szolgálati
helyére.

A vallásos nevelést
korán kell kezdeni

|hitvilág  
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Ozsváth József székelyhídi plébános
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juk, utána szeretnénk hétvégeken orgonakon-
certeket tartani, hogy a hívek ismerkedjenek az
orgonával, illetve az orgonamûvekkel. Józsa
Domokos orgonamûvész vállalná a koncerte-
ket. Kántornõnk, Csaplár Angéla az ifjúság
énektanítását is vállalta. A miseénekek szöve-
gét kivetítjük, így a hívek könnyebben bekap-
csolódnak az éneklésbe. Gyermekkórust is
szándékszunk alakítani. A Mária légió aktívan,
nagy odaadással apostolkodik, jó imaháttér.

– Van-e valamilyen külön programjuk a fi-
atalság számára?

– Húsz-huszonöt tagú ifjúsági csoportunk
van, tagjai a tavalyi bérmálkozás után is aktí-
van járnak az ifjúsági órákra. Velük voltunk
Nagyváradon a taizéi ifjúsági napon, az Egy-
házmegyei Ifjúsági Találkozón, helyben pedig
június végén, idén immár harmadik alkalom-
mal, megszerveztük a hittantábort. Itt óvodás-
korúaktól nyolcadikosokig egyaránt voltak
résztvevõk. A programok levezetésében segí-
tettek a tanítónõk, a hitoktatónõ, a kántornõ,
valamint az ifjúsági csoport. Nagy segítséget
kaptam a vendég plébánosoktól. Úgy érzékel-
tem, hogy a 140 gyerek és fiatal mindvégig jól
érezte magát. A tanév elkezdése után hetente
tartok plébániai hittanórákat, ott fõleg a szent-
ségek felvételére készülünk. Szeretném, ha
összejönne egy 18 év feletti ificsoport is.

– Székelyhídon nem igazán van hagyomá-
nya a mondatott misének. Ez irányban mi-
lyen lépéseket tett?

– Temetéseken felhívom a figyelmet a
gyászmisék és az évfordulós misék fontosságá-
ra. Ma már hetente két-három szentmise is
van a halottak lelki üdvéért. Kértem továbbá a
híveket, hogy hívjanak beteglátogatásra, a be-
tegek kenetének kiszolgáltatására, mivel több
olyan temetés is volt, amikor a megboldogult a
szentségek felvétele nélkül távozott. Kérésem
meghallgatásra talált, mert a látogatást igénylõ
betegek száma folyamatosan nõ.

– Kérem, számoljon be a jövõt illetõ leg-
fontosabb lelki és materiális terveirõl!

– Részt fogok venni két fiatal családdal azon
a magyarországi szakemberek által tartott
nagyváradi képzésen, mely felkészít a jegyes-
oktatásra. A fiatal családosok feladata lesz
olyan gyakorlati kérdésekben tanácsot adni,
amelyeket a cölibátusban élõ pap nem tapasz-
talhat meg. A házasságra készülõket közösen
készítenénk fel. Meg fogom keresni azokat a
felnõtteket, akik kimaradtak a szentségek fel-
vételébõl, hogy pótolhassák szüleik mulasztá-
sát vagy a sajátjukat. Õk felnõtt hitoktatásban
fognak részesülni, ahová azokat is elvárom,

elõdöm, Duma Ferenc atya is tagja volt az itte-
ni társulatnak. Székelyhídon 75 Rózsafüzér-tag
van. Öt csoport, egyenként 15 taggal. Az is ör-
vendetes dolog, hogy az egyik csoport minden
tagja férfi. A szatmári egyházmegyében van
férfi szövetség, talán nálunk is kedvet kapnak
majd erre a férfiak.

– Elégedett-e az Egyháztanács munkájá-
val? Milyen egyházhoz tartozó szervezetek
vannak Székelyhídon?

– Egyháztanácsunk 12 tagú, elégedett va-
gyok a munkájával. Elsõ megbeszélésünk elõtt
szentmisét tartottunk, azt követte az egyezte-
tés, javaslatok tétele. Van egy húsztagú felnõtt
kórusunk, melynek vezetõje Béres Csilla.
Rendszeresen próbálnak minden szerdán. Ké-
szülünk a novemberi Egyházmegyei Kórustalál-
kozóra, ennek idén mi adunk otthont. Megtisz-
teltetésnek tartjuk, hogy minket választottak
házigazdának. Nagyon szép orgonánk van, az
egyik legrégebbi az egyházmegyében a maga
250 évével. Sõt egész Erdélyben kevés van,
mely ilyen magas korral dicsekedhet. Felújíttat-



Székelyhíd római
katolikus
temploma

A félbemaradt
ifjúsági ház
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gadva más felekezetûeket is. A vallásos neve-
lést ugyanis nem lehet elég korán elkezdeni.

Szõke Ferenc

akik hitükben erõsödni akarnak, vagy akiknek
hitbeli kérdéseik vannak. Ez már sok városban
mûködik, remélem, nálunk is fog. Házi beteg-
gondozói szolgálat létezik városunkban a
Caritasnál. Szeretném megismerni a beteg-
gondozót. Önkéntes szeretetszolgálati csoport
megalakítását tervezem a rászorulók megsegí-
tésére. A Szent Ferenc Alapítvány Gyermek
Jézusról nevezett gyermekotthona még a szí-
vem csücske. Lelki támaszt nekik is szeretnék
nyújtani. Materiális téren a 14 évvel ezelõtt el-
kezdett ifjúsági házat szeretnénk befejezni.
Mindenképpen tenni kell vele valamit, kijavíta-
ni az alapvetõ konstrukciós hibákat és átadni a
közszolgálatnak. Olyan elgondolás is van, hogy
esetleg katolikus napközi óvoda legyen, befo-

Pillanatkép
a hittantáborból

|hitvilág 



Miután jól körbebóklásszuk a majdani épít-
mény alapját, az udvar másik szegletében fo-
lyó munkát tekintjük meg. A régi, „tanácste-
remként” ismert épület teljes tatarozását egy
hollandiai református gyülekezet vállalta. Más
gyülekezetekben is segítettek már a holland
önkéntesek, Kiskerekeiben is régi ismerõsök-
nek számítanak, az iskola felújításából már ki-
vették a részüket. Tavaly õsszel kezdték a pa-
rókiához tartozó ház tatarozását; saját munka-
terv szerint dolgoznak, várhatóan jövõre feje-
zik be itteni ténykedésüket. Nyaranta két-há-
rom hetet töltenek Kerekiben a hollandok, s
nemcsak munkaerejüket adják segítségképp,
hanem a szükséges építõanyagokat is saját
pénzbõl vásárolják meg. A tetõt már lecserél-
ték, falakat húztak, a villanyhálózatot felújítot-
ták. A belsõ térben gyûléstermet, konyhát és
fürdõszobát alakítanak ki.

A fõgondnoknak a régi paplakkal is vannak
tervei. Bár lakóháznak alkalmatlan, lebontani
mégis kár lenne, ráadásul sokba is kerülne.
Nyíri a belsõ tér átalakításával egy nagytermet
hozna létre, s abban falumúzeumot alakíttatna
ki. Pályázati kiírások is vannak erre a célra. A
falumúzeum létrehozásával az épületmentés-
sel egyetemben a helybelieknél még fellelhetõ
régi eszközök, használati tárgyak sem menné-
nek veszendõbe. Kiskerekiben eddig a megfe-
lelõ körülmények hiánya miatt nem volt lehe-
tõség találkozók megszervezésére. Ha a terve-
zett beruházások megvalósulnának, nagyobb
konferenciákat, lelkésztalálkozókat, ifjúsági
összejöveteleket is tarthatnának itt. A tágas
helyszín mellett étkeztetésre és elszállásolásra
is lenne mód – fogalmazott a fõgondnok.

D. Mészáros Elek

(folytatás a 6. oldalról)
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Holland
segítséggel épül-
szépül
a tanácsterem 

A régi
lelkészlakásba
falumúzeumot
terveznek

A vallásos nevelést korán kell kezdeni

Építkeznek Kerekiben a reformátusok
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várjuk a harangcsendet és az azt követõ ese-
ménysort. Amint a templomkert fáira terelõ-
dik a szó, Egeresi érdekes adalékkal szolgál.
Az aradi vértanúk tragédiája után mementó-
ként tizenhárom hárs- és gesztenyefát ültettek
a korabeli érköbölkútiak a templomkertbe, az-

Arcokba csap a forró levegõ, szélfútta len-
dülettel hõséghullámok követik egymást. Né-
mi hûst a hosszú grádicssor megmászása után
a matuzsálemi korú gesztenyék és hársfák
nyújtanak. Toronymagasból bim-bam kondul
faluszerte, templomba hívja az istenkeresõket.
Személyautók sorakoznak a paplak környé-
kén. Kezükben zsebkendõt, zsoltároskönyvet
szorongató anyókák apró léptekkel, meg-
megállva araszolnak a kaptatón, míg a fiata-
labbja csivitelve-csacsogva libben játszi köny-
nyedséggel. A kopott lépcsõfokokon vajon
hány cipõtalp koppant nemzedékek során, lel-
ki terhet cipelve hány szív könnyebbült meg e
hûs falak között, hallgatva az igeszólót, a lel-
ket szárnyaltató orgonaszót? Röpke imák, ke-
serves fohászok, mélyen húzódó titkok, aggo-
dalmak, rejtegetett, de megbánt bûnök leltek
itt feloldozásra, hogy aztán a hétköznapok ter-
hei alatt szebben szóljon a Miatyánk.

Szinte negyedszázadon át Czondi István
lelkipásztor volt az itteni hívek istápolója. Nem
a szószék adta vélt felsõbbrendûséggel, hanem
eggyé válva, közösségre lépve a helybeliekkel
ízig-vérig érköbölkútivá lett. Nem csoda hát,
hogy június utolsó vasárnapjának délelõttjén,
Czondi tiszteletes kiköszönõ istentiszteletén
helyiek és távolról érkezõk sokasága töltötte
meg a padsorokat.

A híveket követve, Egeresi Gábor fõ-
gondnokkal az öreg fák hûse alatt beszélgetve

Hívek sokasága
köszöntötte
lelkipásztorát 

Érköbölkút
református
temploma 

Közel negyedszázadon át szolgálta
Érköbölkút református egyházközségét
CZONDI ISTVÁN tiszteletes. A lelkipásztor
június végén köszönt el gyülekezetétõl.

Az alázatosság pásztora
elbúcsúzott nyájától

Czondi István
kiköszönõ

igehirdetése
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|hitvilág

A parókián várakozom a tiszteletesre. So-
káig. A templomból kijövõ sokaság nehezen
válik meg pásztorától, virágcsokrokkal áraszt-
ják el, mindenki szeretné egy-egy öleléssel,
meleg kézfogással kifejezni köszönetét.

A hûs papi irodában igyekszünk érzelem-
mentesen felidézni a harmincöt évnyi lelkész-
pálya fõbb mozzanatait. Czondi István a Szi-
lágy megyei négyszáz lelkes, református Ketes-
den született, gazdálkodó családban. Pályavá-
lasztását egyrészt édesapja határozta meg, aki
a gyülekezet gondnoka volt, másrészt pedig az
ottani esperes, akinek gyermeke nem lévén,
szinte családtagként okította, nevelte, egyen-
gette útját a papi hivatás felé. A teológia elvég-
zése után, 1978-ban Szatmárnémetibe került
segédlelkésznek. Majd rövid értarcsai szolgálat
után az Arad megyei szórványvidék pásztora
lett. Késõbb Poklostelek következett. Megis-
merkedett késõbbi feleségével, Kovács Judittal,
1982-ben kötöttek házasságot. Három gyer-
mekük született, elõbb István, majd pedig Judit
és Zsolt Csaba látta meg a napvilágot. Poklos-
teleken magyar iskolai oktatás nem lévén,
Czondi István örömmel fogadta az érköbölkúti
gyülekezet megkeresését, és 1991-ben ideköl-
tözött. Érkezésekor 616 lelket számlált a gyü-
lekezet, mostanra 485-en maradtak. Nagy a
lélekszámfogyás; elsõ szolgálati évében 18-an
konfirmáltak, jövõre már csak öt fiatal fog bi-
zonyságot tenni hitérõl.

A tiszteletes nagyon fontosnak tartja a hí-
vekkel való személyes kapcsolattartást, s ezt
az alkalmi találkozások mellett családlátoga-
tással látja megvalósíthatónak. Az egyház
fennmaradása a gyermekek révén érhetõ el,
erre a leghatékonyabb módszer a szülõk pél-
damutatása. Ezért szokta a tiszteletes bölcsen
mondogatni, hogy a gyermeket nem küldeni
kell a templomba, hanem hozni.

D. Mészáros Elek

az a temetõbe. Ezek a fák ma is állnak csen-
des méltósággal.

Czondi tiszteletes az alapigét az Apostolok
cselekedeteibõl meríti, párhuzamba állítva
Pál apostolnak az efézusi gyülekezettõl való
búcsúzását a saját elköszönésével. „Távol áll
tõlem, hogy magam és munkásságom Pál
apostolhoz és az õ tevékenységéhez hasonlít-
sam, de bizonyságtételét ajkamra vehetem.
Tanítani, hirdetni kell a megtérést, a Jézusban
való élõ hitet. Az évtizedek során, bár gyarló
ember vagyok én is, magamat nem kíméltem,
emberi tekintély soha nem érdekelt, mások ja-
vait nem kívántam. Csak az evangélium hirde-
tése ösztökélt, ami hívõnek üdvösség, hitetlen-
nek kárhozat. Elmegyek, lesznek, akik ócsá-
rolni fognak, de ti ezzel ne törõdjetek, viszont
ha a gyülekezetet bántják, azt ne hagyjátok” –
fogalmaz a tiszteletes.

Megható pillanatok következnek, a búcsú
szavai, a tudatlanul elkövetett megbántásért va-
ló bocsánatkérés, az alázatosság lelkipásztora
könnyeket csal markáns férfiarcokra is. Nehéz
megszólalnia az Érmelléki Református Egyház-
megye esperesének, Rákosi Jenõnek. Kikö-
szönõ lelkésztársa kimagasló szónoki kvalitásai
mellett szerénységét, életvitelének egyszerûsé-
gét méltatja, olyan erényeket, melyeket ma-
napság már kevesekrõl lehet elmondani. Rá-
kóczi Lajos helyi magyartanár és diákjai ver-
sekkel, visszaemlékezésekkel kívánnak örömte-
li nyugdíjas évtizedeket lelkipásztoruknak. A ta-
nárember hivatásához hûen a magyar nyelv
tárházának sokszínûségét ecseteli, a ’lelkipász-
tor’ és ’tiszteletes’ szavaink kifejezõ erejének
gazdagságát láttatva. Béres Angéla vallásta-
nár és tanítványai énekcsokorral fejezik ki kö-
szönetüket, míg Oláh Éva nyugdíjas tanítónõ
saját verssel lepi meg az ünnepeltet. Egeresi
Gábor, az egyházközség fõgondnoka jó gazda
módjára tételesen ismerteti az eltelt évtizedek
során végzett munkálatokat. Szól a templom
és a paplak tatarozásáról, a harang újraöntésé-
rõl, majd villamosításáról, illetve a halottasház
évekig elhúzódó építésérõl.



Rákosi Jenõ
érmelléki esperes
méltatta
szolgatársát 

Béres Angéla
vallástanár
a tanítványaival

Egeresi Gábor
fõgondnok
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– A szabadidõdben mivel foglalkozol szíve-
sen?

– Szabadidõnket érdemes hasznosan tölteni.
Nagyon szeretek sportolni, ezért ha tehetem,
„használatba veszem” a biciklimet, elmegyek
szaladni vagy kosárlabdázni, és mivel nagyon
fontosak számomra az emberi kapcsolatok, ter-
mészetesen a családomra és barátaimra is szakí-
tok idõt.

– Melyik a legkedvesebb élményed az isko-
lai évekbõl?

– Nehéz lenne csak egyet kiemelni. Szeren-
csésnek mondhatom magamat, mert a tizenkét
év alatt folyamatosan kedves, szórakoztató, ba-
rátságos osztálytársakkal voltam körülvéve,
ezért számomra minden iskolai nap nagyon jól
telt. Az egyik legkedvesebb emlékem mégis a
szalagavatóra való készülõdés. E rövid idõ alatt
az ember sok mindent megtanul: együtt dolgoz-
ni másokkal, elfelejteni az önzést, meghallgatni
más véleményét és a sok ötletbõl alkotni valami
csodálatosat, majd együtt örülni az eredmény-
nek. Fantasztikus élmény volt a saját munkánkat
a színpadon bemutatni, látni azt, hogy a közön-
séget megfogtuk mûsorunkkal, és a sok nehéz-
ség ellenére újra végigvinném.

– Mit üzennél a jövõbeli tizenkettedikesek-
nek, hogyan készüljenek az utolsó gimnáziu-
mi évre?

– Igazából erre szerintem nem lehet felkészül-
ni, kivéve a vizsgákat, mert azokra bizony ké-
szülni kell. Mindent akkor értenek majd meg,
amikor a mi helyünkön lesznek, amikor õk lesz-
nek a legnagyobbak az iskolában, és minden te-
endõ meg felelõsség az õ nyakukba szakad. Azt
tudom tanácsolni nekik, hogy élvezzék ki min-
den pillanatát az utolsó gimnáziumi évnek, mert
egykettõre vége lesz. Egyik esemény követi
majd a másikat, de legyenek nagyon türelme-
sek, megértõk és segítõkészek a társaikkal, mert
ez az utolsó év igazi csapatmunka lesz. Ami a ta-
nulást illeti, tanuljanak annyit, amennyit tudnak,
mert idõvel minden munkának meglesz a gyü-
mölcse, de hogy ezzel a gyümölccsel mennyire
lesznek megelégedve, az csak rajtuk áll. Sok si-
kert kívánok nekik, és harcoljanak az álmaikért,
bármennyire nehéz is!

Balázs Anita

– Milyen átlaggal zártad a középiskolai éve-
ket?

– A XII. osztályos év végi átlagom 10-es lett,
a középiskolai 9,99.

– Naponta mennyit tanultál, hogy ilyen
szép eredményt sikerült elérned?

– Ez változó volt. Függött attól, hogy milyen
tantárgyaim voltak a következõ napra, milyen
hosszúak és nehézségûek voltak a leckék, de
egy dolog biztos: ha az ember odafigyelt a tan-
órákon, sokkal könnyebb volt az otthoni tanu-
lás. Átolvastam, megtanultam az órán felvett
leckéket, ezt egy kis szünet követte, majd neki-
ültem a házi feladatoknak.

– Hol akarsz tovább tanulni?
– Tanulmányaimat a kolozsvári Babeº–Bolyai

Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálko-
dástudomány Karán, bank és pénzügy szakon
kívánom folytatni, magyar nyelven.

– Miért épp ezt választottad?
– Úgy vélem, hogy a tár-

sadalomban igen fontos
szerepük van a közgazdá-
szoknak, könyvelõknek,
banki és adótanácsadóknak,
szakértõknek és az ezekhez
hasonló szakembereknek,
emellett nagyon vonz a ma-
tematika és az informatika,
valamint az, hogy az embe-
rekkel kapcsolatot tarthas-
sak fenn, ezért voksoltam a
közgazdaság mellett.

Néhány héttel ezelõtt meghatódva vettek
búcsút kedves iskolájuktól, tanáraiktól
és diáktársaiktól a nagyszalontai
Arany János Elméleti Líceum végzõsei, akik
oly sok mindent köszönhetnek az alma
maternek. A hajdúváros magyar iskolájában
idén az évfolyamelsõnek járó díjat ERDEI
ALEXANDRA vehette át. Terveirõl, céljairól
kérdeztük, s arról, hogy miként lehet kitûnõ
tanulmányi eredményt elérni.

Hasznos tanácsok
az évfolyamelsõtõl



|önkormányzat

Azokon a településeken, ahol sok a segé-
lyezett, a közterek tisztán tartására szánt mun-
kaórák száma túlzottan nagy, vagyis nem
megfelelõ a munkaerõ kihasználtsága. Szé-
kelyhíd önkormányzata épp ennek a „pocsék-
lásnak” vetett véget. Profitorientáltan haszno-
sítják a szociálisan rászorulók munkaerejét.
Ami ez esetben azt jelenti, hogy valamivel
több mint egy hektáron intenzív uborkater-
mesztésbe fogtak.

A térségben egyedi próbálkozás már töb-
bek érdeklõdését felkeltette, polgármesterek
jöttek nézni, tanulmányozni a székelyhídi kez-
deményezést, hogy kövessék a példát – mesé-
li Szabó Csongor, akivel a helyszínen be-
szélgettünk. Szabó a polgármesteri hivatal
kommunikációs tanácsadójaként nagyon jól
tudhat valamit, ha az uborkatermesztés koor-
dinációs teendõivel bízta meg a város elsõ em-
bere. Profilváltása okán elõször arra gondol-
tam, hogy a térségben szaktekintélynek számí-

tó édesapjától, Szabó Tibor agrármérnöktõl
ellesett szakmai tudása indokolta a kinevezé-
sét. Az érintett szerint viszont errõl szó sincs,
hisz magához az agronómiához nem sokat ko-
nyít, sokkal inkább a munkálatok egészére va-
ló rálátása, szervezõi képessége miatt bízták rá
a nem kis kockázattal járó feladatot.

A beruházás igen sokba került, elég a közel
másfél ezer betonoszlopot említeni, amelynek
darabját 28 lejért vásárolták. A huzalok, a tar-
tóháló, a palánták, a csepegtetõrendszer, a
táp- és permetszerek költségei mellett a két
kút fúrása további kiadásokat generált. Tizen-
hat méter mélységben találtak vizet, s a hat
köbméteres óránkénti hozammal elõ tudják
teremteni az igényelt vízmennyiséget. A szoci-
ális munkások jobbára a termést takarítják be,
rajtuk kívül az önkormányzat hat embere is
nap mint nap a telepen dolgozik. Õket is fizet-
ni kell. Utóbbiak az öntözéssel, a vegyszeres
kezeléssel, a termés szortírozásával vannak
megbízva. Villanyáram nem lévén, az öntözõt

Székelyhídon uborkát
termel az önkormányzat
Amikor szociális munkásokról szó esik,
legtöbbször köztereken sepregetõ,
szemetet eltakarító emberek képe ugrik be
elsõre. Nem véletlenül, hisz
az önkormányzatok a szociális juttatás
fejében a foglalkoztatottakra
leggyakrabban efféle feladatokat bíznak.
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Székelyhídon saját
farmján
foglalkoztatja
az önkormányzat
a közmunkásokat

Szabó Csongor kommunikációs tanácsadóból lett
telepvezetõ 



és a szortírozó gépet egyelõre benzinmotor
mûködteti. Ez a módszer mintegy huszonöt
százalékkal kerül többe, mint ha áramot hasz-
nálnának. Szabó úgy véli, hogy következõ lé-
pésként be kell vezetni a villanyáramot a te-
lephelyre, az megoldaná a terület éjszakai
megvilágítását, biztonságosabb õrzését is.

A termés optimális betakarításához napi
huszonöt személyre lenne szükség. Az elõkal-
kulációk során úgy tûnt, ezzel nem lesz gond,
hisz akkoriban kétszáznál több segélyezett csa-
lád szerepelt a nyilvántartásban. Azoktól, akik
adóhátralékot halmoztak fel, nem fizették ki a
közüzemi számláikat, köztartozásuk van, meg-
vonták a szociális juttatást. Így nyolcvan csa-

ládra zsugorodott a munkára foghatók száma.
Minden család három, négy vagy öt munkana-
pot köteles ledolgozni havonta. Ez kevés lesz
a szezoncsúcs idején. Eddigi rekordjuk 2,5
tonna napi hozam volt, de kedvezõ feltételek
mellett ennek a többszörösére számítanak. Az
uborkaszedést pedig nem lehet elodázni, na-
ponta végezni kell, hisz ha túl nagyra nõ a sa-
vanyúságnak való, akkor eladhatatlanná válik.

A meleg idõszak kedvezett a növénynek, a
gombás megbetegedések nem jelentek meg,
így kevesebbet kellett permetezni is. A hirte-
len és nagyfokú hõingadozás „megfázást”
okozhat, ilyenkor a növény „ledermed”, ami a
terméshozam csökkenéséhez vezet. Az esõs
idõ kimondottan káros az uborkára, olyankor
szinte állandó a vegyszeres kezelés, a leszedett
uborka is kevesebb. Ha nem gondozzák kellõ
alapossággal a növényt, napok alatt maradan-
dó károsodást szenvedhet, ami jelentõs bevé-
telkiesést okoz. Az uborkára van kereslet, a
felvásárlási ára is elfogadható. A székelyhídi
önkormányzat telepérõl egy itteni felvásárló
révén Magyarországra kerül az áru.

Szabó Csongor a merev törvények káros ha-
tásáról is szót ejt, ami történetesen még a mun-
kájára is hatással van. Példaként elõször a be-
tonoszlopok beszerzését említi. Magyarország-
ról negyven százalékkal olcsóbban vásárolhat-
ták volna meg, de a román törvények nem te-
szik lehetõvé az önkormányzatoknak, hogy kül-
földrõl szerezzenek be árut. Egyre több mun-
kásra lenne szükség a telepen, a hivatal akár
napszámosokkal is dolgoztatna, de ezt szintén
nem teheti meg a helyhatóság. A szociális se-
gélybõl élõk közül többen is dolgoznának a kö-
telezõ óraszám felett, de ebben az esetben is
mûködik a bumeráng-effektus: aki munkát vál-
lal, attól megvonják a szociális juttatást.

D. Mészáros Elek

önkormányzat|
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Csemegeuborkára
van igény

Szezonban
mindennap szedni

kell az uborkát
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A fotókat Cholnoky 1913 augusztusában
vette fel Diószeg és Székelyhíd körül, a képek
Trianon után a kolozsvári egyetemen marad-
tak, és el is feledkeztek róluk. Egy lomtalanítás
alkalmával 2004-ben egy elfeledett szertárból
kerültek elõ több ezer más egyéb felvétellel
együtt. Imecs Zoltán, felismerve értéküket,
megmentette õket, és a Cholnoky Jenõ Föld-
rajzi Társaság jóvoltából digitalizálták a fotó-
kat. Innen kaptam meg õket felhasználásra
néhány évvel ezelõtt. Tudtommal ezek az
egyedüli képek, melyek az Ér mocsarait teljes
szépségükben ábrázolják száz évvel ezelõttrõl.
Mellékeltem hozzájuk még egy csoportképet

„Érnek nevezik a magyarok azt a folyót,
amely a Berettyóhoz mindenben hasonló. Ez
ugyanis nem más, mint valamifajta mocsár a
Craszna-pataktól kettémetszve, amely a szat-
mári mezõkrõl hozza a vizét erre a vidékre. A
megyébe Tarcsa falunál lép be, szétterülõ víz-
zel igen lassan folyik Ottomány és Keserö fe-
lé, azután Székelyhidat mossa, azontúl Dió-
szeg mezõit öntözi, ahol hatalmas területet
áraszt el, ott ömlik bele Pocsajnál a Berettyó-
ba. Nagyon híres a halak és madarak nagy
számáról. Lápi csíkban nagyon bõvelkedik, ezt
a lakosok fõként megfõzik. Miután fejüket le-
vágták, vízbe dobják õket vagy hideg ecetbe.
Megfõzve nagyon kellemes ízûek és kék színt
kapnak.” Eddig tart Bél Mátyás rövid, lényeg-
re törõ leírása az Érmellékrõl (1726).

„Az Ér igen sajátságos víz: se nem folyó, se
nem csatorna, se nem mocsár, de mindenik-
bõl van benne valami” – írta Ballagi Aladár
1891-ben Az Osztrák–Magyar Monarchia
írásban és képben címû mûvében. K. Nagy
Sándor (1845–1921) Biharország címû há-
romkötetes mûvében szinte irodalmi leírást ad
az Érmellék mocsárvilágáról, de hogy a festõi
tehetséggel is megáldott, világhírû földrajztu-
dósunkra, Cholnoky Jenõre (1870–1950) is
ennyire mély benyomást tegyenek az érmellé-
ki mocsarak, nem gondoltam egészen addig,
amíg az alábbi kis írásra nem bukkantam idén.
Az általa leírtakat saját készítésû fényképeivel
is tudjuk illusztrálni.

ELFELEDETT ÉRTÉKEINK

Érmellék mocsarai
Cholnoky Jenõ szemével
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egy tipikus diószegi halászcsónakkal; ez néhai
Jakab Endre hagyatékából került elõ C. Füze-
si József közremûködésével tavaly. A diószegi
Zichy-kastélyban létrehozott múzeumon kívül
itt láthatók elõször együtt ezek a képek. Kö-
vetkezzen hát Cholnoky leírása.

„Különösen nem gyõztem betelni az Érmel-
lék mélységesen telt színû tájképeivel. A ma-
gyar festõk közül talán Szinyei Merse tudja a
leghûbben, a legtökéletesebben utánozni eze-
ket az elsõrendû, tiszta színeket, azt a telt zöl-
det, azt a mesés virágpompát. Amint a telek
sarkán, az árkok összeszögelésénél a fû-fákkal
egy csoportba nyulakodtak a napraforgók tá-
nyérnyi aranyvirágai, s a csoportozat keretéül
a mezei virágok ezrei szövetkeztek, lehetetlen
volt megállnom, hogy egy-egy fényképpel leg-
alább közelítõleg emléket ne szerezzek a felejt-
hetetlen, mûvészi remekrõl. A csodás növény-
csoport felett nehéz fellegekkel tele, pompás
ég, alatta ragyogó víztükör: nem! Ilyent nem
tud más lefesteni, csak az, akinek lelke igazán
tele van költészettel, mûvészettel! Nem az
ateliék szeszgõzös levegõjében született féleszû
csodák, egy kimarjult elme torzizlésü termékei
fogják megújítani a képzõmûvészeteket, ha-
nem a természet igazi szépségeinek megérté-
se, meglátása. Nem a keresett, színpadias cso-
portosulásokat, az apró kis virágok egyéni
szépségének halmozását tartom én itt szép-
nek, hanem éppen azt az általános impresszi-
ót, amelyet az a keresetlen, bárhol kiragadott

összesség tesz az emberre. Akárhol körülnéz
ilyenkor a szabad természetben az ember, aki-
nek lelke fogékony, akiben él az a fájdalmas
vágy, valamiképpen tulajdonává, lelkével elvá-
laszthatatlanul összekapcsolttá tenni azt, ami
szép, az okvetetlen hevesebb szívdobogást érez
és az az impressziója: de szép a világ!

Szinte nehéz szabadulni ezektõl a remek ké-
pektõl. Ott állok elõttük és nem tudom, mit
csináljak velük, csak érzem, hogy valamit kel-
lene tenni. Lefotografáljam? Nyomorult kielé-
gítése a mohó, falánk szépség-vágynak! Lefes-
teni? Nagy mûvész ecsetje kell ahhoz! Aztán a
Nap hanyatlik lefelé, a szinek mélyebbek, az
oldalvilágítás miatt a perspektíva tökéletesebb,
a hosszú, vetett árnyékok gyönyörû vonások-
kal segítenek a szemnek, hogy érzékelje azt a
csodálatos nagy messzeséget, ami a látóhatár
felé alig néhány foknyi látószögben kirajzoló-
dik. Az ég színe tarkább, a felhõk színesek
kezdenek lenni. Aztán lemegy a Nap. A falu
végén valami elöntött téglavetõ gödrökben tö-
kéletes tükör gyanánt fekszik a víz. Egyetlen
redõ sem zavarja a tükörképet. A napnyugati
ég teljes színpompájával tükrözik benne, mint-
ha két ég között állana a bámuló. A falucska
fekete szilhuettje a választék a két ég között.
Ezt már nem lehet lefesteni! Nem lehet ilyen
színeket gyártani, s minden festmény, amely
ezt utánozni akarja, csak kompromittálja a ter-
mészetet, s a fakó zürzavar csak banális szín-
házi kortina lesz.

A fénykép még a tónusokat sem adja úgy
vissza, ahogy a természetben látszik. A tó át-
látszó vizérõl visszaverõdött sugarak erõsen
polarizáltak s ezért a fényképlemezre nincs
elég hatásuk: hisz még kétszer üvegen kell ne-
kik keresztülmenniök, roppant fényveszteség-
gel. Ezért a tükörkép a fényképen sokkal söté-
tebb, mint ahogyan szemünk látta.” (Chol-
noky Jenõ: Az árvizes Alföld. Új Idõk. Szép-
irodalmi, mûvészeti és társadalmi képes heti-
lap. 1913. december 21., 19. évf. 52. sz.:
665–666.)

Dr. Szabó József neonatológus,
amatõr helytörténész, Bihardiószeg

kultúra|
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Ez a falu város

Az idõk során volt Rákóczi- és Károlyi-bir-
tok is Magyarkéc. Jól megvolt faluként, de
önállóságát 1966-ban elvesztette, amikor köz-
igazgatásilag Margitta városhoz csatolták. Így
lett a faluból az érintettek megkérdezése nél-
kül város. Lakosainak száma a legutóbbi nép-
számlálás adatai szerint 1246 fõ, közülük 593
magyar. Románok ennél valamivel keveseb-
ben lakják. Igen tekintélyes számú roma lako-
sa van, egyes becslések szerint ma már övék a
faluban a legnépesebb etnikum. A romák
nagy része a telepen lakik, de a módosabbak
kezdenek beköltözni a faluba, fõleg a telephez
közeli utcába.

Margitta megyei jogú város igyekszik gon-
doskodni a reá bízott „kistestvérrõl” és fejlesz-
teni azt, mondta Pocsaly Zoltán polgármes-
ter. Az utóbbi idõben szinte minden évben si-
került valamiben elõrejutni. A legnagyobb be-
ruházás a 6 km hosszú bekötõút korszerûsíté-

se volt, ezt a tekintélyes költség miatt három
szakaszban tudták megoldani. Elõször a falu
bejáratánál kezdték el a munkát 1,4 km hosz-
szan, majd tavaly elkészült egy 2,8 km-es sza-
kasz, idén pedig a maradék 1,8 km. Elõbbi
kettõnél RMDSZ-es lobbi eredményeként a
megyei tanácstól kapott összeggel egészíthet-
ték ki a helyi hozzájárulást. A harmadik sza-
kaszt viszont teljes egészében a helyi költség-
vetésbõl fedezték, szintén erõs RMDSZ-
lobbinak köszönhetõen. Mindegyik szakasz-
ban a falu belterületén is aszfaltoztak bizonyos
hosszúságú utcarészeket. Mára már Magyar-
kéc „fõ artériáit” aszfaltköpeny borítja.

A roma lakosság vízellátása érdekében két
kutat fúrtak a telepen. Közben elkezdték a ha-
tástanulmány elkészítését az egész falu ivóvíz-
és csatornahálózatának kiépítéséhez. Érdekes,
hogy a helyiek egy része nem szeretné, ha el-
készülne a csatornázás, mert akkor a szenny-
vízelvezetésért is fizetniük kell majd. A többség
viszont a csatornázás mellett van, ezért ahogy
lehetõség adódik rá, megépítik.

Sajnálatos, hogy idén a kéci református pa-
rókia tetõszerkezete leégett (lapunkban beszá-
moltunk róla), de a segítségeknek köszönhetõ-
en rekordidõ alatt újraépítették. A margittai
helyi tanács 24 000 lejjel szállt be, tudtuk meg
a polgármestertõl.

A falu legimpozánsabb épülete a reformá-
tus templom, kívül-belül szépen felújították,
akárcsak a parókiát. Parkosították a templom-
kertet, kézilabdapályát építettek, szociális
konyhát mûködtetnek, és önkéntesek részvé-
telével beindítottak egy délutáni iskolát is.

A Magyarkéci Református Egyházközség
fellendülése 1999 augusztusában kezdõdött,
akkor kezdte el ott lelkészi szolgálatát Mike
Pál. Fiatalos, dinamikus erõvel látott munká-
hoz, és egykettõre aktív csapatot épített maga
köré. A presbitérium mindenben mellette állt,
és külföldi támogatókat is sikerült találnia. Se-
gítséget kaptak Kanadából, Észak-Írországból
és Hollandiából. Utóbbi két országból mind a
mai napig aktív és rendszeres segítõjük van.
Ottjártamkor az északír Exodus Alapítvány
tagjai éppen éves szolgálatukat végezték a
magyarkéci közösségben. Foglalkoztak a gye-
rekekkel, idõs embereket látogattak meg, és
minden adódó kétkezi munkát elvállaltak.

Az egyházközségben természetesen nagy
gondot fordítottak a lelki építkezésre is. Az új

Magyarkéc
református
temploma

Magyarkéc egykoron a Csáky család
birtokát képezte, írásos
dokumentumokban elõször 1397-ben
jelenik meg Kech néven. Késõbb Keech,
Eghazaskeecz, majd 1913-ban Magyarkécz
néven írtak róla. Fél évszázada
közigazgatásilag Margitta része.

|faluról falura 

20|Biharország|2015. augusztus



lelkész istentiszteleteire egyre többen jártak,
és a jövõre nézve biztató jel volt, hogy nagyon
sok fiatal kezdett templomba járni. Az ifjúsági
közösségnek több mint 30 tagja van. Élõ kö-
vek néven ifjúsági zenekart alakítottak. Van
egy gyülekezeti vegyes kar is. A református
egyház dicsekedhet a legnagyobb – 300 fõs –
taglétszámmal a faluban. Vannak még ortodo-
xok, görög katolikusok, és egy elég népes
baptista közösség is él Kécen. Elõbbi két fele-
kezetnek temploma is van, utóbbinak imahá-
za, és tagságának zömét a romák képezik.

Magyar és román nyelven folyik a tanítás a
faluban VIII. osztályig. Magyar gyerek sokkal
több van, ezért nekik két váltásban kell iskolá-
ba járniuk. Jelenleg nyolc évfolyam van, elõ-

készítõsöktõl VII. osztályig. Õsztõl már kilenc
évfolyam lesz, így még szûkösebb lesz a hely.
A magyar gyerekek az új iskola földszintjén
kaptak helyet, õk igazgatásilag a város magyar
iskolájához, a Horváth János Elméleti Líceum-
hoz tartoznak. Az emeleten tanulnak a román
gyerekek, akik sokkal kevesebben vannak, így
a tantermek nincsenek kihasználva. Õk az
Octavian Goga Fõgimnáziumhoz tartoznak,
mint ahogy az új iskola épülete is. Igazgatójuk
ígérete szerint jövõre átadják a kihasználatlan
tantermeket a Horváth János Líceumnak, tud-
tuk meg Nagy Gabriellától, a magyar iskola
igazgatónõjétõl.

Jelenleg elemiben (0–IV. oszt.) 83, a gim-
náziumi osztályokban (V–VII. oszt.) 57 ma-
gyar gyerek tanul Kécen. A magyar óvoda a
régi iskolában kapott helyet, oda 50 magyar
gyermek jár, s van egy román csoport is. Ez

Északír vendégek
foglalkoznak

a gyerekekkel

Az új iskola

A régi iskola
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az épület igazgatásilag a magyar iskolához
tartozik. Idén tervezik a fûtési rendszer kor-
szerûsítését. A tanítók, tanárok valamennyien
képesítettek. Ilyen szempontból a magyarkéci
gyerekek nincsenek hátrányban a városiak-
hoz képest. A református egyház szociális
munkájának és egy holland alapítványnak kö-
szönhetõen mûködik a délutáni iskola – há-
rom osztályteremmel –, itt a gyerekek tanítás
után megoldják a házi feladatokat, és ételt is
kapnak.

Újabban egyre több magyarkéci fiatal érvé-
nyesül a tanulás terén, sokan szereztek felsõ-
fokú – orvosi, mérnöki – diplomát. Sajnos
munkalehetõség nem sok van a faluban, ezért
legtöbben ingáznak Margittára, vagy rosszabb
esetben elköltöznek innen. Néhány mezõgaz-
dasági vállalkozás ad munkát az otthon mar-
adottaknak, de ez kevés a potenciális munka-
erõhöz képest.

A kéci magyarság összetartásának másik
pillére az RMDSZ helyi szervezete, mely rög-
tön a rendszerváltás után megalakult, de né-
hány év elteltével valahogy „elhamvadt”. Hiá-
nya megérzõdött, ezért újraalapították Szé-
kely Árpád, majd Ördög Sándor vállalkozó
elnökletével. Jelenleg Borsi Ernõ tölti be az
elnöki tisztséget. Igen aktívan mûködnek, ve-
zetõségi tagjaik nagyobbik része a presbitéri-
umnak is tagja. Mondhatni, hogy a kéci ma-
gyarok képviseletét a helyi református egyház
és az RMDSZ közösen vállalta fel.

Legnagyobb eredményüknek a bekötõutat
és az utcák leaszfaltozását tartják. Ma már
csak egy utca vár aszfaltburkolatra. Ilyen
szempontból jelenleg nem áll rosszabbul a fa-
lu, mint Margitta város, ahol számos utca van
még aszfaltköpeny nélkül. Õsszel a kormány-

tól iskolabuszt kapnak, ez megkönnyíti majd
az ingázó diákok életét.

„Amúgy szép és jó falu Magyarkéc, egyedül
a közbiztonsággal vannak gondok. Sajnos fe-
lelõtlen lakosok néha rongálják a közvagyont”
– mondta Borsi Ernõ helyi RMDSZ-elnök. Õ
a margittai helyi tanácsban a település falugaz-
dai tisztségét is betölti. Szeretnének nagyobb
rendõri felügyeletet, ezt számtalanszor kérték
már tanácsülésen és a rendõrségen is, de nem
valósult meg. Elég sok a betörés, lopás, a köz-
pontban például a deszkakerítéseket szálan-
ként elhordták, a tartóoszlopokat kidöntötték.
Mivel a tettesek többségének nincs állandó
munkahelye, megbüntetni sem nagyon lehet
õket.

Magyarkéc lakosai remélik, hogy az aszfal-
tozás, a vízbevezetés és csatornázás mellett a
közbiztonságot is megerõsítik a faluban.

Szõke Ferenc

|faluról falura

Elhordták
a léckerítést

Cigánytelep a falu
szélén
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Történelmi pillanat tanúi lehettünk 2015.
július 9-én Berettyóújfaluban, mert a Szent
László Lovagkirály Zarándokút elnevezésû
tudományos konferencia elõtt elsõ alkalom-
mal mutatott be itt közösen ünnepi szentmisét
Böcskei László váradi és Bosák Nándor
debrecen-nyíregyházi megyés püspök.

A Nadányi Zoltán Mûvelõdési Központ
színházterme adott otthont a tanácskozásnak.
Dénes Zoltán címzetes kanonok bevezetõjé-
ben elmondta, az ünnepi találkozás célja,
hogy jövõre Szent Lászlóhoz méltó keretet
teremtsenek a 2012-ben Gyomaendrõdrõl el-
indult és azóta minden esztendõben megren-
dezett zarándoklatnak, majd felkérte a város
elsõ emberét és az egyházmegyék vezetõit,
köszöntsék a résztvevõket. Muraközi István,
Berettyóújfalu polgármestere szerint bihari
identitásunk nagyon fontos személyiségének
állít emléket ez a konferencia, és Berettyóújfa-

lu is szeretne részese, állomása lenni ennek a
zarándoklatnak. A jelenleg is élõ Szent László-
kultusznak nemcsak vallási, hanem idegenfor-
galmi jelentõsége is van – fejtette ki –, ezt erõ-
síti most már a határok átjárhatósága – a ke-
rékpárút építése Berettyóújfalu és Nagyvárad
között –, mellyel a lelki és egyéb kapcsok is
megszilárdulnak. A tanácskozáson bemutatják
azokat az utakat, lehetõségeket, amelyek ezt a
kultuszt úgy tudják erõsíteni, hogy Bihar ki-
emelkedõ szerepet kapjon benne.

Bosák Nándor megyés püspök a templom-
ban megfogalmazott gondolatait folytatta, mi-
kor azt mondta, hogy két fogalom kapcsoló-
dik egybe a konferencián, Szent László, vagyis
a szentek tiszteletének gyakorlata és a zarán-
doklat. A szentek tisztelete pedig nemcsak val-
lási fogalom, hanem alapvetõ emberi tulajdon-
ság és készség is, hogy amit megörököltünk,
azt megõrizzük és gazdagítsuk. Ilyen jelentõsé-
ge van a zarándoklatnak is, hiszen az emberek
felkerekednek, hogy eljussanak olyan helyre,
ahol többet, értékesebbet találnak, és ezért ké-
szek áldozatot is hozni. Böcskei László el-
mondta, örül annak, hogy ez a zarándoklat
megerõsíti azt a hat esztendõvel ezelõtt hozott
intézkedését, amellyel Szent László tiszteletére
egyházmegyei nappá tették a húsvét utáni 5.
vasárnapot. A zarándokút fénypontja a her-
más körmenet, immár nemcsak a templom
kerítésén belül, hanem megkerülve a Petõfi
parkot. A fõpap szeretné, ha a körmenet idõ-
vel elvezetne arra a helyre, ahol hitünk bölcsõ-
je van, a váradi várba, ahol az elsõ székesegy-
ház állt, ahol Szent Lászlót eltemették.

szomszédoló|

Dénes Zoltán, a Szent László-zarándoklat
és a konferencia motorja, lelke

Összeköt a zarándokút
A római katolikus közösségek, a plébániák
a katolikus egyház „közigazgatási
területeihez”, az egyházmegyékhez
tartoznak. Berettyóújfalu korábban
a biharihoz tartozott, most a Debrecen-
Nyíregyházi Egyházmegyéhez. A római
katolikus egyházmegyék jelenlegi határait
II. János Pál pápa az 1993. május 30-án
kelt Hungarorum Gens kezdetû apostoli
konstitúcióban fektette le. Júliusban
Újfaluban misézett együtt a két püspök.
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Elõtérben Böcskei
László nagyváradi
és Bosák Nándor
debrecen-
nyíregyházi megyés
püspök 
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A délelõtti elõadók sorában Ugron Béla, a
Máltai Lovagok Szövetségének magyarországi
delegátusa a szövetség munkásságát mutatta
be. Bartha Elek, a Debreceni Egyetem pro-
fesszora a felsõoktatási intézményben folyó
vallásturisztikai képzésrõl tartott elõadásában
kitért a hitélettel kapcsolatos helyváltoztatás-
ra, a vallási migráció típusaira és a valláshábo-
rúkra is. Pósán László parlamenti képviselõ
a középkor kutatójaként úgy vélte, a zarán-
doklat megkerülhetetlen része a vezeklés. Ér-
tekezésében a középkori lovageszme kötele-
zettségeit, a lovagi etika és a lovagi költészet
témakörét mutatta be a résztvevõknek.
Isaszegi János tábornok egyebek mellett ki-
jelentette, nincs egységes Európa, nincs biz-
tonságpolitika. A hamarosan megjelenõ köny-
vében bõvebben olvashatunk majd a vallások
és háborúk, valamint a fegyverkezési verseny
témákról. A délelõtti elõadások zárásaként a
Bihar Vármegye Képgalériában Cservenyák
László, a Szatmári Múzeum igazgatója nyitot-
ta meg Somogyi Gyõzõ Munkácsy-díjas fes-
tõmûvész Árpád-házi szenteket bemutató kiál-
lítását.

Délután Szabó Csaba, aki maga is meg-
járta az El Caminót, saját élményein, tapaszta-
latain keresztül ismertette a zarándoklat szép-
ségeit, nehézségeit, megpróbáltatásait. Szon-
da István múzeumigazgató a gyomaendrõdi
vallásturisztikai fejlesztési modellt mutatta be,
melyben fõ szerepet kapott a keresztmegújítá-
si és keresztállítási mozgalom. Elmondta még,
hogy pályázat segítségével egy 21 fõt befoga-
dó zarándokházat emeltek a településen. Ko-
vács László Erik Zarándokcsoportok ha-
tárátlépései a Szent László-zarándokúton
címmel értekezett. Az évente 10-12 motoros
zarándoklatot szervezõ „motorkerékpálosok”
igazi nagy családját Ercsényi Lajos mutatta
be az érdeklõdõknek egy rendhagyó tárlatve-
zetés során.

Lakatos Balla Attila történész, a Nagyvá-
radi Római Katolikus Egyházmegye Vallástu-
risztikai Irodájának képviselõje az irodájuk fel-
adatát ismertette. Az egyházmegyébe érkezõ
sok ezer embernek abban szeretnének segíte-
ni, hogy Nagyváradon megtalálják azt, amiért
Szent László sírját felkeresték. Nem csupán
turisztikai feladatként kezelik ezt, hanem arra
törekszenek, hogy az egyház igazi arcával, lel-
kiségével is találkozzanak az érdeklõdõk. Töl-
tõdjenek fel, ismerjék meg a Szent László-kul-
tusz hagyományát.

A délvidéki Szent László-kultusz fontosságá-
ról, hagyományairól Alács Márton beszélt, a
Szent László tiszteletére felszentelt templomo-
kat, mûvészeti alkotásokat (képek, festett
üveg, szobrok) is bemutatva. A plenáris elõ-
adásokat Szászfalvi Márta Noémi zárta, az
Észak-alföldi Régió vallási turizmusának lehe-
tõségeirõl beszélve. Kolozsvári István, Be-
rettyóújfalu kulturális menedzsere zárszavában
úgy fogalmazott: ezek a tartalmas elõadások is
rámutattak arra, hogy van mit tanulnunk egy-
mástól. Reményei szerint valami új kezdõdött,
a tanácskozás új mérföldkõ Szent László kul-
tuszának továbbfejlõdésében.

A zarándokút-konferencia ott fejezõdött be,
ahol elkezdõdött, a Jézus Szíve plébániatemp-
lomban. Az orgonát Kristófi János orgona-
mûvész szólaltatta meg; a koncert után
agapéval ért véget a nap a templomkertben.

Kocsis Csaba
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A tanácskozás
hallgatósága
a berettyóújfalui
mûvelõdési házban

Dénes Zoltán
berettyóújfalui
címzetes kanonok
együtt misézett
a püspökökkel
(Fotó: Nagy
Sándor) 


Összeköt a zarándokút



Az alkotás öröme

Az alapítvány berettyóújfalui székhelyén fu-
tunk össze. A korszerûen berendezett helyisé-
geket, a folyosó falait színes gyermekrajzok,
festmények ékesítik. A centrum hangulatát
ezek a varázslatos alkotások határozzák meg,
melyek az általuk alkalmazott módszer, a mûvé-
szet általi nevelés legsikeresebb eszközei és
eredményei. Nem, nem túlzás alkotásokról be-
szélni, hiszen házigazdáink integrációs célzatú
pedagógiai tevékenysége éppen azon a felis-
merésen alapul, hogy az alkotás öröme, az al-
kotás nyújtotta sikerélmény a legfontosabb a
gyermekek személyiségfejlesztésében. Errõl és
az alkotásközpontú nevelés egyéb kérdéseirõl
kapunk érdekfeszítõ „leckét”, részletes tájékoz-
tatást a másfél évtizede mûködõ civil intézmény
vezetõjétõl, nemkülönben az alapítvány szerte-
ágazó, a kistérség tizenhét települését átfogó,
szüntelenül bõvülõ tevékenységérõl.

Amint megérkezünk a toldi telephelyre, men-
ten az akkurátusan megterített asztalhoz invitál-
nak bennünket. Amikor Nóra elõször járt a falu-
ban, a mélyszegénység minden képzelõerõt fe-
lülmúló bizonyítékaival szembesült: „A legtöbb
házban – idézi fel – semmiféle bútor nem volt,
sem asztal, sem szék. A gyerekek a padlón, egy
lábost körbeülve, kézzel markolták ki az ételt.
Ma már nincs ilyen, minden lakás, ha szerényen
is, de be van bútorozva. Közös foglalkozásaink
alkalmával nem csupán sütni-fõzni tanítottuk

Ha felrajzolnánk a nyomorúság határokon
átnyúló térképét, s fekete színnel jelölnénk a ro-
mán–magyar gránic mentén sorjázó falvak ci-
gánytelepeit, sötét foltok halmaza jelezné eze-
ket a társadalmilag is a peremre sodródott
szegregátumokat. A romák elkülönülését oldó
beilleszkedés, a társadalom páriáinak felzárkóz-
tatása határokon átnyúló probléma. Ez a kér-
déskör került terítékre egy Székelyhídon meg-
tartott találkozón, ahol az Érmellék és a Berety-
tyó mente településeinek pedagógusai, önkor-
mányzati vezetõi osztották meg egymással ta-
pasztalataikat. A „cigánykérdéssel” naponta
szembesülõ értelmiségiek a továbblépés eltö-
kéltségével jöttek össze. Ezért hívták meg a kér-
déskör szakértõjét, L. Ritók Nóra tanárt, azt a
pedagógust, aki az általa vezetett Igazgyöngy
Alapítvány eredményes munkájának köszönhe-
tõen a reménység szigetévé emelte a 70 száza-
lékban romák lakta Toldot.

szomszédoló|

Alkalmi kiállítással
készültek
a rajzokból,
festményekbõl

L. Ritók Nóra pedagógus, 
az Igazgyöngy Alapítvány vezetõje

A nemzetközi mûúttól Biharkeresztesnél
nyugatra leágazó mellékút vezet a mintegy
hat kilométernyi távolságra rejtõzõ
zsákfaluba. A történelmi Bihar megye
Trianon után magyar peremvidékké
silányult kishazájának megannyi apró
helysége az utóbbi két-három évtizedben
vált a mélyszegénység színterévé.
A kilátástalanságnak ebbõl a tengerébõl
néhány esztendeje emelkedõfélbe került
Told a reménység szigete.

2015. augusztus|Biharország|25

A toldi modell





|szomszédoló

meg õket, s arra, hogy változatosabban táplál-
kozzanak, hanem a kulturált étkezés apró titkai-
ra is, a teríték elhelyezésétõl az evõeszközök
használatán át a szalvéta hajtogatásáig.”

A fehér kötényes asszonyok fürgén térülnek-
fordulnak körülöttünk, tálalják az általuk fõzött
ízletes, háromfogásos ebédet. A nyomdakészen
fogalmazó Balog Jenõné, Móni idézi fel a
kezdetet: „Nóri ezelõtt hat évvel jött elõször eb-
be a kis faluba, mert a mi gyerekeink hozzá jár-
tak a szakkörre. Kíváncsi volt a családokra, a
szülõkre is, hogy honnan jönnek ezek a gyere-
kek. Egy nap megjelent a Dózsa utcában, ahol
a legtöbb roma lakik. A gyerekek körülvették,
kiabálták, hogy itt van Nóri néni, itt van Nóri
néni, sikoltoztak, annyira örültek neki. A szülõk
látták, hogy milyen kedvesen, szeretettel fordul
a gyerekek felé, ölelkezik velük. Elkezdtünk be-
szélgetni. Õ elmondta, hogy kicsoda, honnan
jött, hogy szeretné megismerni a szülõket is.
Aztán kezdett sûrûbben járni hozzánk. Bár sok
család kapott adományt, nehezen tudott a bizal-
munkba férkõzni.”

A kulcsasszonyok

A Mónika által mondottak Nóra szavaival ki-
egészülve teszik kerekké a történetet: „Megõriz-
tem az elsõ találkozásunkról készült videofelvé-
telt. Bevallom, hat évvel ezelõtt nem gondoltuk
volna, mekkora mentális, kommunikációs elõ-
relépést érhetünk el. Amíg még csak bent dol-
goztam a gyerekekkel a mûvészeti iskolában,
nem szembesültem az óriási nyomorral, ami-
ben éltek…”

L. Ritók Nóra folytatja az alapítvány szerte-
ágazó tevékenységének az ismertetését. Annak
a fölsorolása is meghaladná egy riport terjedel-
mét, hogy hányféle projektet dolgoztak ki a
kertészetük fejlesztésétõl a biobrikett fûtõanyag
gyártásáig, a mûhelyek beindításától a rendsze-
res közösségi foglalkozásokig, az ösztöndíjprog-
ramtól az internetes pont kialakításáig. Az in-
tegrációs program legtöbb eleme Nóra asz-
szonytól származik, õ az alapítvány fõ pályázat-
írója is. Nagyon lényeges volt, hogy találjanak
olyan kulcsembereket – Told esetében „kulcs-
asszonyokat” –, akik ezt a munkát gyakorlatilag
helyettük végzik el. Mert a fontos dolgok soha
nem akkor történnek, amikor õk is ott vannak,
hanem miután eljöttek onnan, és a hozzájuk
kötõdõ kezdeményezések tovább gyûrûznek a
közösségben.

Valósággá szõtt álom

„A mi segítségnyújtási rendszerünk arra irá-
nyul – magyarázza Nóra –, hogy mozduljanak
meg, tegyenek valamit a sorsuk jobbításáért, ne
csak arról dumáljanak, hogy milyen nehéz hely-
zetben vannak, meg hogy nem tudnak dolgoz-
ni, mert szívbetegek. Valamilyen munkát min-
denki képes végezni. Például le kell ülni, és hí-
mezni kell. Ha azt mondja, rosszul lát, veszünk
neki szemüveget, ez nem lehet kibúvó. Renge-
teg olyan foglalkozást tartunk a felnõtteknek is,
amellyel az alkotáson keresztül ugyanazt a si-
kerélményt hozzuk elõ belõlük, mint a gyere-
keknél: igen, õk is képesek valamire.”

Amióta létrejött a Szuno-kör, a hímzés a leg-
kedveltebb foglalatossággá vált a toldi asszo-
nyok-lányok körében. „Szuno” álmot jelent, ez
lett az akció jelkép értékû elnevezése. A gyer-
mekek rajzait különbözõ felületekre, tarisznyák-
ra, párnahuzatokra stb. alkalmazva otthon hí-
mezik ki, többen varrni is megtanultak. Ez a te-
vékenység vagy negyven helybelinek ad elfog-
laltságot. Az asztalosmûhelyben a férfiak által
készített úgynevezett mesedobozokat is gyer-
mekrajzokkal díszítik. Már vagy harmincféle
termékük van, ezeket szociális webshop-
hálózaton keresztül értékesítik.

Az ebéd utáni beszélgetést követõen bejárjuk
a telephelyet, s megbizonyosodunk arról, hogy
a felnõttek körében mennyire hatékony az ala-
pítvány által kínált „munkaterápia”. Ezeknek az
asszonyoknak, férfiaknak a szemében nyoma
sincs a társadalom peremére szorultak elesett-
ségének; a munka öröme, a létüknek értelmet
adó sikerélmény, emberi méltóság sugárzik a
tekintetükbõl.

Szilágyi Aladár

Balog Jenõné,
Móni és magyar

barátnõje, Ani
a toldi

„kulcsasszonyok”
egyike
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– Emlékszik-e arra a pillanatra, amikor
eszébe jutott és meg is maradt a gondolat,
hogy színész lesz?

– Emlékszem, de nem nekem jutott eszem-
be, hanem második osztályban a tanító néni-
nek. Az akkori 10-es iskolába jártam elsõtõl
hetedik osztályig, minden év végén nagy ün-
nepségeket rendeztek, minden osztály beszállt
valamivel. Pontosan nem tudom, miért épp
engem választott ki a tanítónõ, de nekem af-
féle némajátékot kellett elõadnom, egy na-
punk cselekvéssorát mutattam be a felkeléstõl,
reggeli készülõdéstõl az iskolai órákat, majd a
délutánt egészen estig. Mondanom nem kel-
lett semmit, de ez a „jelenet” olyan jól sikerült,
hogy a tanítónõ felkiáltott: „Neked színésznek
kell lenned!” Nem foglalkoztam a „parancs-
csal”, nem érdekelt különösebben, inkább
rosszalkodni szerettem és mindenekelõtt fociz-
ni. Édesapámat közben elvitték úgynevezett
kivizsgálási fogságba, két évig volt oda. Nem
politikai ügyrõl volt szó, inkább a mesterségé-
nek lett a rabja – a szójáték illett az egyénisé-
géhez, azért engedem meg magamnak. Órás
és ékszerész volt, azokban az idõkben úgy
gondolták, hogy akik ilyen foglalkozásúak,
azoknál halomban áll az arany. Tõle is azt
akarták megtudni, hol tárolja. Sokat nem me-
sélt errõl a két évrõl, de hogy milyen lehetett,
azt bizonyítja, hogy 115 kilós volt apám, ami-
kor elvitték, és 60 kilósan tért haza. Gyerek-
ként én úgy éltem meg ezt az idõt, hogy bár
kitûnõ tanuló voltam, de pionír nem lehettem.

– Folytatódtak-e az iskolai szereplések?
– Nem, a középiskolában nem léptem fel,

nem szavaltam, annál többet fociztam. Érettsé-
gi után azért is mentem Temesvárra felvételiz-
ni, mert amolyan ígéretfélét kaptam, hogy be-

vesznek az ottani csapatba. Az egyetemre nem
kerültem be, elvittek katonának, játszottam a
katonacsapatban, leszerelés után Lugoson,
majd hazajöttem Váradra. Elvégeztem az építé-
szeti technikumot, a katonacsapatból termé-
szetesen kikerültem, de játszottam Váradon. A
technikum elvégzése után a sörgyárba kerül-
tem, két kõmûvesbõl és egy szobafestõbõl álló
brigád vezetõje lettem. Itt került aztán újból
képbe a színjátszás: Varga Tibi – nyugodjék bé-
kében – már többedszerre felvételizett a színi-
re, sikertelenül, közben pedig közönségszerve-
zõ volt. Jött a sörgyárba is, és õ buzdított,
menjek én is felvételizni, õ majd megpróbál fel-
készíteni, hátha sikerül. Vettem egy anatómia-
könyvet, otthon azt mondtam, az orvosira ké-
szülök. Varga Tibi foglalkozott is velem, a fel-
vételin a helyzetgyakorlatnál pedig jóféle
váradi bolondságokkal vágtam ki magam – és
felvettek. Telefonáltam haza boldogan, sike-
rült, de akkor már meg kellett mondanom,

ÁCS TIBOR színmûvészt egy ideje nem látja
a közönség színpadon, a városban is csak
ritkán tûnik fel – egészsége nem éppen
a legjobb. Állapota stabil, kedélye nagyon
jó, de õ sem fiatalodik. Rég nem
beszélgettünk egy kiadósat, azért is
határoztam el, hogy felkeresem: miközben
megváltjuk a világot, visszapillantunk
a pályájára is.
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kapkodtuk, de volt olyan évad, hogy 190-200
elõadást játszottam. Ha röviden össze kellene
foglalnom a pályámat, azt mondanám, hogy
sose volt szerepálmom, sose adtam vissza sze-
repet, sose volt egy szabad szilveszterem, so-
se volt idõm semmire. Helyesebben mindig
idõhiányban szenvedtem. Igaz, az életem so-
sem volt üres.

– Ha szerepálma nem is, de kedvenc sze-
repe a nagyon sokból biztosan akadt.

– Természetesen. Tevje, a tejesember, a
Hegedûs a háztetõn fõhõse. Nagyon szeret-
tem, nagyon jó elõadás volt, a közönségnek is
tetszett, kár, hogy nem tudtunk vele elmenni
kiszállásra, mert akkoriban ilyesmire egyálta-
lán nem volt pénz. ’90 elõtt viszont sokat tur-
néztunk, az akkori kiszállások nagyon szép
emlékek maradtak, talán azért is, mert – aki
megélte, tudja – akkoriban olyan darabokat si-
került elõadnunk, amelyek a sorok közt sokkal
többet mondtak, mint most a nagy szókimon-
dással. Jó társulatvezetõ volt Kiss Törék Ildikó,
nagyrészt az õ érdeme, hogy ezeket a darabo-
kat bemutathattuk. A mai kísérletezések már
idegenek az én számomra: hiába mondják,
hogy a mozgást, a táncot kell bevezetni a szín-
házba, azt már rég bevezették az ókori görö-
gök. A barlangrajzok is a mozgásról szólnak,
nem kell azt most kipróbálni; sok-sok évszá-
zad alatt kipróbáltak már mindent. Talán az
intergalaktikus színházat még nem. Vagyis az
ûrszínházat – csak az üres színházat, azt igen,
de az egészen más. A lényeg, hogy a színház
örök, a születésrõl, halálról szól, mindenrõl,
ami emberi. Élõ mûvészet. Örök játék. Talán
ezt szeretem benne leginkább, hisz magamat

hogy nem az orvosira. Édesanyám szomorú
lett, apám viszont felkiáltott: az én fiam!

– A fõiskoláról egyenesen hazakerült?
– Nem, mert érdekes módon egyedül Vá-

radra nem hívtak abban az évben senkit. Szat-
márra kerültem, öt évig voltam ott. Leginkább
szépfiúkat játszottam, fel is került a színházi
vécé falára, hogy „Ács Tibi a kis herceg”.
Nem tudom, ki írta, nem is érdekelt különö-
sebben, ahogy az sem, amikor a váradiak ven-
dégszereplése után Az ifjú W. újabb szenve-
déseivel áthúzták az írást, és alá került, hogy
„Zalányi az isten!” ’77-ben aztán Szabó Jós-
ka, Ódzsa hozott haza. Vágytam haza, jólesett
újból a hazai pálya. Csakhogy Szatmáron a kí-
nos pontossághoz szoktattak, s az elsõ váradi
próbán egy kicsit furcsállottam, hogy a tízre
kiírt kezdéskor csak én jelentem meg. Vártam,
vártam, megnéztem, hátha rosszul láttam az
idõpontot, végül megjelent Gábor Jóska is, a
rendezõ. Kérdeztem, hová lettek a többiek,
mire õ „kioktatott”, hogy Váradon nem szo-
kás „elkapkodni” a próbákat. Hát ha el nem is
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Kiss Csabával
a Charlie nénje
címû zenés
vígjátékban

Ifj. Kovács
Leventével Schiller
Stuart Máriájában

Az a szép fényes
nap – partnere
Medgyesfalvy
Sándor
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megkérdik, miért nem szólok, hátha akadna
egy-egy szerep még nekem is. Nem. Nem pa-
naszkodom, nem elégedetlenkedem, hisz na-
gyon szép, teljes volt a színpadi pályám. Külö-
nösen, hogy – visszatérve a focihoz – a kezde-
ti rövid kitérõ után végig hazai pályán élhet-
tem meg pályafutásomnak sok-sok félidejét.

Molnár Judit

is homo ludensnek, játékos embernek, örökké
„színt játszónak” tartom. Egyébként mindig el
akartam keveredni az emberek között, sosem
volt bennem semmiféle sztárallûr, azt is sok-
szor szinte kikértem magamnak, hogy mûvész
úrnak szólítsanak.

– Térjünk még vissza egy mondat erejéig
a szerepekhez: kedvenc szerzõje, szerzõi
sem voltak/vannak?

– Amilyen mennyiségû szerepet nekem
meg kellett tanulnom… És mégis van két ked-
venc: Molnár Ferenc és Szép Ernõ. Hogy mi-
ért õk? Mert – számomra legalábbis – õk a
színpadi nyelv igazi mûvészei. Bár ezt ma már
nem is kellene kiemelnem, hiszen 2008 de-
cemberében a Jóisten leparancsolt a színpad-
ról. Épp készültünk a szilveszteri mûsorra,
amikor beteg lettem. Kollégák, barátok meg-
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Hajdu Gézával
a Hippolit, a lakáj
címszerepében

Készül a smink
egy bohózathoz
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Medgyesfalvy
Sándorral
a Rokonokban
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minisztere; Géza (1911–1983) geográfus-geo-
lógus, politikus, az Ideiglenes Nemzeti Kor-
mány vallás- és oktatásügyi minisztere; László
(1811–1861) politikus, író, az Ellenzéki Kör el-
nöke; Pál (1879–1941) politikus, miniszterel-
nök, földrajztudós, Jugoszlávia lerohanásakor
öngyilkos lett; Sámuel (1845–1916) utazó, Af-
rika-kutató, nevét egy vulkán õrzi; Sámuel
(1739–1822) Erdély kancellárja, a marosvá-
sárhelyi Teleki Téka alapítója; Sándor
(1821–1892) Petõfi barátja, 1848–49-es hon-
véd ezredes, a Petõfi Társaság tagja.

„Nem tudom, látlak-e valaha”

Teleki Mihály (Nagyvárad, 1634 – Zernest,
1690) I. Rákóczi György udvarában nevelke-
dett. A szépreményû ifjú az 1648-ban trónra
került II. Rákóczi György egyik bizalmi embere
lett. Azonos nevû nagyapja – aki Báthory Zsig-
mond, majd Bocskai István testõrkapitánya
volt – nyomdokain haladva az ifjabbik Rákóczi

A Telekiek õsei a boszniai gyökerû Garáz-
dák voltak. Elõször Zsigmond király idején tûn-
tek fel országos jelentõséggel, s 1409-ben a ki-
rálytól armálist, azaz címeres levelet is nyertek.
Ez volt az elsõ ismert festett címeres armális
Magyarországon. A család oldalági rokonai kö-
zött legismertebbek a horogszegi Szilágyiak
voltak. Közülük származott Szilágyi Erzsébet,
Mátyás király édesanyja. A másik híres család-
tag ebben a korban a kiváló humanista költõ,
Janus Pannonius volt. Boszniát 1414-ben a tö-
rökök feldúlták, a Garázda család kénytelen
volt felhúzódni a szûkebb értelemben vett Ma-
gyarországra. Hamarosan új birtokokat szerez-
tek Zágorhídon, Széken és a Békés megyei Te-
leken; utóbbiak adták a család késõbb állandó-
suló elõnevét, majd családi nevét.

A három ágra szakadt, idõnként ismét egy-
befonódó nagybirtokos, fõnemesi rangra jutott
család a történelmi Magyarország egyik „leg-
bõvebben termõ” famíliája lett. Szerteágazó
családfájukon hat évszázad alatt több mint há-
romszáz név szerepel. Teleki Mihály családjá-
nak ivadékai is kiváló szereplõi voltak a magyar
politikának, kulturális életnek, tudományosság-
nak. Íme néhányuk betûrendben a legjeleseb-
bek közül: Ádám (1740–1792) költõ, mûfordí-
tó, erdélyi kormányszéki tanácsos; Blanka
(1806–1862) a magyar nõnevelés egyik úttö-
rõje, a nõk mûvelõdési egyenjogúságának hí-
ve; Domokos (1773–1798) utazó, a Magyar-
országról szóló elsõ útleírások szerzõje; Géza
(1843–1913) politikus, Tisza Kálmán belügy-

Gróf Teleki Mihály,
Erdély kancellárja (1.)

Az Erdélyi Fejedelemség végidejének,
a XVII. század második felének egyik
legbefolyásosabb politikusa volt, három
fejedelemnek is bizalmi embere. Tanácsúr,
diplomata, generális, a két nagyhatalom,
Ausztria és a török birodalom által
szorongatott ország váltakozó irányultságú
– emiatt még életében sokat bírált –, népe
érdekeit élete végig érvényesíteni óhajtó
államférfija.
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testõrségének kapitánya lett, mindvégig kitar-
tott mellette a trónharcokban, tragikus kudarc-
cal végzõdõ lengyelországi hadjáratában is.
Amikor 1657 januárjában II. Rákóczi György
harmincezer emberével elindult a lengyel trón
megszerzéséért, lovasai közt ott volt az akkor
22 éves Teleki is. Özvegy édesanyja, Teleki
Jánosné Bornemissza Anna, aki a család jenõi
birtokán élt, fenyegetõ török szomszédságban,
aggodalmaskodó levelet írt hadjáratba induló
fiának: „Adjon Isten minden jókat, jó fiam, Te-
leki Mihály! Elvettem leveledet, az melybûl ér-
tem, hogy írod, hogy Isten kegyelmébûl meg-
indultok immár, kérvén is én az Istent, viseljen
gondot reád és mindenötekre, s õ szent felsé-
ge hozzon is meg mindnyájatokat jó egészség-
ben… Én nem tudom, Teleki Mihály, ha ugyan
elmentek, látlak-e valaha vagy nem…”

A Porta által tiltott, felelõtlen lengyelföldi ka-
land kiváltotta a nagyvezír haragját, mi több,
fél Európa összefogott az erdélyiek ellen. A ta-
tár kán büntetõhadjáratot indított, s az erdélyi-
ek nagy részét – köztük két késõbbi fejedelmet,
Kemény Jánost és Apafi Mihályt – rabláncra
fûzve hurcolta el. Bornemissza Anna, aki mit
sem tudott fia sorsáról, kétségbeesett levelet
küldött utána: „Azt sem tudom én, ha él-e vagy
egy is közöttetek, vagy nem, mert itt az a híre,
hogy mind levágtanak benneteket.”

Lakodalom háború idején

Teleki nem jutott Keményék sorsára, a feje-
delemmel hazafelé menekült. Miközben a török
az országot dúlta-pusztította, Rákóczi kivárt,
ecsedi várába bezárkózva figyelte az eseménye-
ket. Amikor a török által fenyegetett erdélyi
rendek 1657 novemberében Rhédey Ferencet
választották fejedelemnek, Rákóczi kimozdult
Ecsedrõl – Teleki vele tart Szamosújvárra –, ki-
erõszakolta Rhédey lemondását, s 1658 janu-
árjában ismét elfoglalta a trónt. A Porta nem is-
merte el, s kilenc hónap múltán Barcsay Ákos
személyében új fejedelmet állított. Teleki Rákó-
czi híve maradt ugyan annak haláláig, de meg-
jelent Barcsay segesvári beiktatásán, s kényte-
len-kelletlen hûséget ígért neki.

Bár a két fejedelem híveiként a két pártra
szakadt erdélyiek véres belháborút folytattak
egymással, Teleki Mihály a családja ösztönzé-
sére házasodni készült. Rokonai a szintén Rá-
kóczi táborához tartozó Pekri Ferenc leányát,
Zsófiát szemelték ki számára. Azonban a Vá-
radra háztûznézõbe érkezõ követek azt jelen-
tették Telekinek: „…ez a mi húgunk iszonyú

finnyás, azt mondja, hogy û olyan üszögõs
szentpéter forma emberhez nem megyen,
mint Kegyelmed.” A frigyet végül csak össze-
hozták, s ezzel a võlegény magára vonta Bar-
csay haragját: elkoboztatta a lovait, jószágait.
Teleki lakodalma 1659. július 27-én volt Vára-
don, éppen azon a napon, amikor Kemény Já-
nos a sarc lefizetése után hazakerült a török
fogságból.

Ifjabbik Rákóczi György haddal indult trónja
visszafoglalására. Barcsayt legyõzte, de Szejdi
Ahmed, a budai pasa a szászfenesi csatában
1660. május 22-én vereséget mért rá, s Rákó-
czi két héttel késõbb a Fenesen kapott fejsebé-
be halt bele Váradon. Bornemissza Anna bal-
sejtelmei igazolódtak: „Valakié Várad lészen,
azé lészen Erdély is” – írta szerelmetes fiának.

Az újrakezdés kudarca

Miközben a csatamezõn halálos sebet ka-
pott Rákóczit Várad felé vitték hívei, majd ko-
porsóját immár végsõ nyughelyére, Ecsedre,
Teleki is gyászolt: fiatal felesége elhunyt, és õ a
sír mellõl frissen kinevezett fõparancsnokként
Dévára indult, Kemény János hadával egyesül-
ni. Se felesége, se jószága, se fejedelme nem
maradt, de országa se. Egyetlen lehetõségként
az újrakezdés kínálkozott.

A krími fogságból kiszabadult Kemény Já-
nos a császáriak és az erdélyi rendek egy részé-
nek felkérésére visszatért a politikába, 1660.
november 22-én kiáltványban tudatta, hogy
felveszi a harcot a törökök pártolta Barcsayval.
Keményt 1661. január 1-jén választották feje-
delemmé, szakított a Portával, és I. Lipót csá-
szár oltalmát kérte. A büntetésére szervezett
török hadjárat elõl Magyarország területére
menekült. Helyére a Porta I. Apafi Mihályt ne-
vezte ki. A Kemény segítségére érkezõ császá-
ri hadak azonban Montecuccoli vezényletével
csata nélkül cserbenhagyták, de õ mégis meg-
ütközött Apafinak és az õt támogató törökök-
nek Kucsuk Mehmed jenõi bég vezette seregé-
vel, és Segesvár mellett, Nagyszõlõsnél 1662.
január 23-án elesett.

A nagyszõlõsi csatában való részvételéért
Teleki Mihályt az Országgyûlés árulónak nyil-
vánította, majd fõ- és vagyonvesztésre ítélte.
Az új fejedelem, Apafi Mihály azonban megke-
gyelmezett neki a rokoni kapcsolatokra való
tekintettel, hiszen az uralkodó felesége, Bor-
nemissza Anna Teleki unokatestvére volt.

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása
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A már összegyûlt régészeti anyagot a Szé-
chenyi (ma Traian) téri vármegyeháza két ter-
mében állították ki. Id. Gyalókay Lajos a vá-
lasztmány megbízásából 1875-ben egyleti köz-
lönyt indított Régészeti és Történeti Közlemé-
nyek címmel. Egy év alatt hét száma jelent
meg, majd érdektelenség miatt megszûnt.
Rómer Flóris kanonok, elismert régész 1877-
ben, Váradra érkezése után bekapcsolódott az
egyleti munkába.

Bár a gyûjtemény gyarapodott, a vármegye
1879-ben visszavette a két termet, ezért a mú-
zeumi anyagot a Gazdasági Egylet epreskerti
házában (a mai városi stadion szomszédságá-
ban) helyezték el. Mivel akkoriban ez a hely a
város szélének számított, a Pray György (a mai
Berzei) utca mélyén levõ múzeumot alig láto-
gatta valaki.

Az 1885-ben megtartott tisztújítás után –
amikor Rómer Flóris lett az elnök és dr. Kará-
csonyi János a titkár – az akkor már 4737 da-
rabot számláló gyûjteményt az egykori Apáca,
késõbbi Szilágyi Dezsõ (mai Moscovei) utcába,
a Tóth Ferenc-féle ház két szobájába helyezték
át. Állandó és idõszakos kiállításokat is szervez-

tek itt. Az egylet nevében 1890-tõl Nagyvárad
is szerepel Bihar megye mellett.

Látva a gyûjtemény gyarapodását, s tudva,
hogy a gazdag Ipolyi-gyûjtemény is Váradra ke-
rül, Schlauch Lõrinc bíboros telket ajánlott fel
egy múzeum építésére. Gyûjtést indítottak, és
tervpályázatot írtak ki. Ennek id. Rimanóczy
Kálmán lett a nyertese 1891-ben. Ekkor már
Bunyitay Vince volt az egylet elnöke.

A római katolikus püspökség kertjébõl a mú-
zeum számára kiszakított telek elõtt 1893 októ-
berében utat nyitottak a Fõ utca felõl a
Schlauch-kert felé. Egy évvel késõbb hivatalo-
san is átadták a forgalomnak Múzeum utca né-
ven. A következõ évben hozzákezdtek a múze-
um építéséhez is.

1895. november 1-jére készült el a histori-
záló, túlsúlyban neoreneszánsz stílusjegyeket vi-
selõ épület, s a következõ év június 27-én nyi-
tották meg ünnepélyesen. Az eseményt az
1896-ban kiadott Emlékkönyvben örökítette
meg dr. Karácsonyi János. Megnyitásakor a
múzeum kilenc terembõl állt. Az elõcsarnokból
a nagyterembe vezetõ neoreneszánsz díszkaput
Bunyitay Vince saját költségén faragtatta. Mivel
a kiállítási tárgyak egyre szaporodtak, 1910-
ben ifj. Rimanóczy Kálmán terve alapján újabb
öt – két földszinti és három alagsori – teremmel
gazdagították a létesítményt.

1971-ig eredeti rendeltetésének megfelelõen
használták az épületet. Akkor a görög menekül-
tek beszállásolása nyomán teljesen tönkretett,
majd felújított római katolikus püspöki palotába
költöztették a közgyûjteményt, helyén pedig pi-
onírház, majd kisiskolások klubja lett.

A hajdani múzeum külsejét ábrázoló képes-
lapjainkon jól látható, hogy elkészültekor a kör-
nyékén még nem voltak más épületek. A har-
madik felvétel az egykori Bihar Megyei és
Nagyváradi Régészeti és Történelmi Egylet mú-
zeumának egyik termét ábrázolja.

Az átrendezett múzeum jelentõsebb kiállított
tárgyait, mûkincseit termenként Papp Lajos
mutatta be az 1943-ban megjelent városismer-
tetõjében. Ebbõl idézek most:

„A múzeum elõcsarnokától jobbra az elsõ te-
rem Bölöny Sándor történelmi és mûvészeti ér-
tékû könyvtárát foglalja magába. A második te-
remben az egylet õsrégészeti gyûjteménye van
elhelyezve. Mammutfogak, õsmedve kopo-
nyák, kõeszközök a régebbi és újabb kõkorszak-
ból, a réz- és vaskorszakból. Az ártándi sírlelet,

Múzeum épült 120 éve
A Bihar Megyei Régészeti és Történelmi
Egylet 1872-ben alakult meg id. Gyalókay
Lajos kezdeményezésére. Elsõ elnöke Dõry
József fõispán lett, az alelnök id. Gyalókay,
aki az egész egylet tevékenységét
koordinálta. A titkári teendõket két
premontrei paptanár, Barlanghy Adorján
és Cséplõ Péter vállalta.
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a lovas és a ló koponyája, aranygombok. E má-
sodik terem közepén kezdõdik a múzeum ér-
megyûjteménye. A harmadik teremben folyta-
tódik az érem- és bankjegygyûjtemény. Ebben a
teremben kerámiai emlékek vannak felhalmoz-
va. Érdekes többek között a céhkancsók soro-
zata és egy nagyméretû gabonás edény a nép-
vándorlás korából.

A negyedik teremben érdekes fegyvergyûjte-
mény van, a középkortól kezdve a XIX. század
végéig, és a vár árkában talált sodronying. A fa-
lakon magyar történelmi arcképek, Várad látké-
pei stb. Az ötödik sarokteremben kerámia- és
diplomagyûjtemény, Várad régi fényképei, szín-
lapjai láthatók. A hatodik, hosszúkás terem fa-
lain híres fõpapok olajfestésû arcképei
(Telekessy István egri püspök – Rákóczi kedves
püspöke –, Bartakovics Béla egri érsek). A fal
melletti és a terem közepén álló tartókban fõ-
ként ötvösmûgyûjtemény foglal helyet. Különö-
sen említésre méltó közülük egy erdélyi zomán-
cos ékszertartó szekrény, egy strucctojás serleg
és egy ananász serleg.

A kelet felé nézõ termek elég üresek. Az
egyik sarokban román népi hímzések. Az egyik
keleti teremben Pállik Béla Rubens-kópiája. Ér-

dekes egy régi menyasszonyi láda. Innen egy
másik termen át a nagy kupolaterembe jutunk.
Ennek egyik hosszanti déli falán Molnár József
nagy bibliai kompozíciója ékeskedik: »A tizen-
két éves Jézus a templomban«. Jobbra és balra
tõle Staudinger Ferenc két fára festett képe:
»Madonna angyalokkal« és »Szent János
Patmosz szigetén«.

A terem nyugati falán Bihari Sándor alkotá-
sa: »Zsigmond király találkozása Ulászló lengyel
királlyal Szent László sírjánál 1412-ben. « Ezt a
képet József királyi herceg ajándékozta Nagy-
várad városának. A múzeumban csak letétben
van. Szemben vele, a nagyterem keleti falán
Kovács Mihály nagy képe: »Krisztus kibékíti a
gazdagot és szegényt«. A terem északi falán, az
ajtó felett Than Mór festménye: »Vitéz János la-
tin nyelvre tanítja Hunyadi Jánost«. Az ajtótól
jobbra Tardos Krenner Viktor mitológiai fest-
ménye: »Európa elrablása«.

A nagyterem egyik fõ dísze a menyõi
vörösmárvány reneszánsz keresztelõkút, ame-
lyet 1514-ben ajándékoztak a menyõi egyház-
nak. Említésre méltó még Ligeti Antal tájképe:
»A Thököli vár Késmárkon« és Schlauch bíbor-
nok terakotta mellszobra. Méltán foglal itt he-
lyet az õ szobra, mert õ ajándékozta az egylet-
nek a kert telkét, a városnak pedig a Múzeum
utca helyét. 1895 elõtt mind a kettõ püspöki
veteményeskert volt. Kovács és Molnár festmé-
nyeit is Schlauch bíboros adományozta a múze-
umnak.

A nagyteremben látható még egy szfinkszes
reneszánsz kõfríz, melyet a várban találtak. Az
elõcsarnokban pedig több csúcsíves kõdarab a
várbeli régi székesegyházból és egy középkori
lovag kisméretû szobra. Az elõcsarnoktól jobb-
ra a múzeum kis könyvtárszobája van, kb.
3500 kötettel.”

Péter I. Zoltán

Az egykori múzeum
épülete már

a kibõvítés után

Az egyik belsõ
terem
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étségtelen, hogy Széphalmi elvtárs
nem lelkesedett rögtön, amikor
megkapta a felsõbb utasítást a
minisztériumból, miszerint hama-
rosan kiszállásra kell indulnia a

poros kisvárosba. Nem a legjobban haladtak
az elvtársak a környékbeli szövetkezetesítés-
sel, ezért eljött az ideje egy szelíd, ám határo-
zott noszogatásnak.

Nosza, vette hát a szolgálati telefont Szép-
halmi elvtárs, és egy borús pénteki napon uta-
sította Boros elvtársat, legyen minden készen
a minisztériumi látogatáshoz, álljanak csata-
sorba a megfelelõ káderek egy kis agitprop-
hoz, lódítandó már az ügyön, az isten szerel-
mére. A párttitkár vigyázban hallgatta végig a
fõ elvtárs utasításait, hátán a keményített ing
alatt kis izzadságfolt terjengett. Aztán alázato-
san afelõl érdeklõdött, vajon mennyi ideig tart
a minisztérium kitüntetõ figyelme.

– Egy hétig is eltarthat, mire rendezõdnek a
dolgok, jobb esetben – vakkantotta Széphalmi
elvtárs, mire Borsos elvtárs elgyengülni érezte
térdeit.

Egy hét! Szûz Mária segítse, mit kezdenek
vele egy hétig, nyöszörgött magában a párttit-
kár, és inge hátán az izzadságfolt kezdte fel-
venni a Góbi sivatag formáját.

– Elvtársnõ! – riasztotta titkárnõjét olyan
hangon, hogy egy kósza légy rémülten fejelte
le az ablakot.

És beindult a gépezet. Amint gyérült az
Aranysárkány esti forgalma, és a legkapato-
sabb dolgozók is hazadülöngéltek, összeült a
haditanács a fényesre dörgölt kocsmapultnál.
Etetni, itatni, altatni, sorolta Borsos elvtárs a
feladatokat komor ábrázattal.

– A fõzést vállalom – tûnt fel a konyhaajtó-
ban Nénnyuka szikár kis alakja –, csak
vaddisznószalámit ne kérjen megint, mert az
most fogyott el.

– Kinyitjuk neki a különszobát, és kap a
friss csapolásból mindennap – számolgatott
Puszi úr, mire Borsos elvtárs megkönnyebbül-
ten fújta ki a levegõt, és hátradõlt.

– Ez az, elvtársak, a pártfegyelem! – mond-
ta, aztán megbontottak egy tavalyi kisüstit.

Amikor másnap reggel Borsos elvtárs tit-
kárnõje belehallózott a telefonba, azt hitte,
rosszul hall. Széphalmi elvtárs pontosította ér-
kezésének idõpontját, és reményét fejezte ki,
hogy akad még abból a legendás vaddisznó-

szalámiból, amivel két esztendeje megörven-
deztették.

– Elvtársak, a vaddisznószalámi – hörögte
Borsos elvtárs halálra vált arccal berontva Pu-
szi úr kocsmájába – élet-halál kérdése! – csa-
pott a pultra, hogy halk csilingeléssel megszó-
laltak a poharak.

Ám hiába mozgattak meg minden követ,
maga Cseri Béla, Borsos elvtárs sofõrje járta
végig a legjobb mozgalmi embereket, senki-
nek nem akadt otthon vaddisznóból készült
csemegéje még egy fél szál se.

Nénnyuka sötét arccal lapozgatta a szakács-
könyveit, és még Juhász Ferit, a hentest is
megkérdezték, mit lehetne tenni. A disznó, a
marha nem jöhet számításba, a vaddisznóhús
jellegzetes ízét kell eltalálni a fûszerezéssel.

Álmatlan komorságban teltek Borsos elvtárs
éjszakái, ám reggel, egy látszólag rossz hírt köz-
lõ telefonhívás váratlanul visszaadta a reményt.

– Döglenek a hízott libák a Vörös Jövõ
Mgtsz libatelepén – jelentette Pénzes Izidor
elvtárs, a telep fõagronómusa. – Micsoda po-
cséklás, az a sok drága hús, ami menne ex-
portra! – jajongott az elvtárs.

„Mit érdekelnek most engem a maga fosos
libái”, akarta mondani Borsos elvtárs, ám ek-
kor zseniális ötlete támadt.

Este, zárás elõtt, amikor már Berger Pali is
hazatámolygott végre az Aranysárkányból,
Cseri Béla állt meg hangtalanul a szolgálati
Pobedával a fogadó elõtt, majd vaskos, titok-
zatos csomagokat hordtak be láthatatlan, ám
fürge kezek Nénnyuka birodalmába. Ugyan-
ezek a kezek készítettek hajnalra több tíz kiló
ízletes, ám merõben új fûszerezésû vaddisznó-
szalámit, ami aztán a hentes gondoskodó fel-
ügyelete alatt állt a füstön a minisztériumi bi-
zottság érkezéséig.

A nagy napon kivonultak az úttörõk, dalban
és versben köszönték meg a párt gondoskodó
szeretetét, bágyadt lufik táncoltak a szélben,
kivezényelt munkások köszöntötték ütemes
tapssal a nagy Vezér küldöttét, majd Borsos
elvtárs mondott köszönetet a pártnak a szö-
vetkezetesítés áldásait méltatva. Este Puszi úr
szerény fogadást adott különtermében Szép-
halmi elvtárs és a többi bizottsági tag tisztele-
tére. Az ÜGY sikerére koccintottak kisüstivel,
ami jól csúszott Nénnyuka frissen kisütött liba-
tepertõjére, aranyló húsleves, majd ropogósra
sütött libapecsenye következett, legvégül lu-

K
Libaszalámi
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daskása. Borsos elvtárs feltûnõen keveset fo-
gyasztott, elrontotta a gyomrát, szabadkozott
izzadó homlokát törölgetve.

Az est fénypontját a Széphalmi elvtárs által
már hiányolt ínyencség, a vaddisznószalámi
kóstolása jelentette. Legszebb Zsolnay tányér-
ján szervírozta Nénnyuka az ízlésesen elrende-
zett paradicsom- és paprikakarikák között mo-
solygó, rózsapiros szeleteket friss kenyérrel.
Széphalmi elvtárs csukott szemmel bekapott

egy katonát. Csend volt, csak Puszi úr elfúló
lélegzete és Borsos elvtárs gyomrának rendet-
lenkedése hallatszott diszkréten.

– Pompás – bólintott könnybe lábadt szem-
mel Széphalmi elvtárs –, bár egy kicsit erõsre
sikeredett – lehelte.

– Csak hogy elnyomja a vadízt – magyaráz-
ta Puszi úr lelkesen, és nekiállt, hogy új szele-
teket kanyarintson agancsnyelû késével.

Szilágyi Perjési Katalin

kultúra|

Zápor vagy zivatar
zúdult-e reánk?

2015. augusztus|Biharország|35

A rádió s a tévé bemondója az idõjárásról
szólva olykor arra figyelmeztet, hogy záporra
készüljünk fel. Ezzel hirtelen keletkezõ, nem so-
káig tartó, hang- és fényjelenséggel nem társu-
ló, sûrû csapadékot jelez elõre. Ellenben ha ziva-
tart emleget, akkor villámlással, dörgéssel, sze-
les záporesõvel társult légköri vízáldás köszönt
reánk.

A fentieket érdemes kiegészítenünk a
leírottaknak igényes beszédünkbe való beiktatá-
sával. Az érzelmeit nem rejtegetõ Esztikérõl el-
mondhatom, hogy örömében, máskor bánatá-
ban záporoztak a könnyei, viszont sohasem zi-
vataroztak. Ezzel ellentétben a XX. század hábo-
rúinak zivataráról tarthatok elõadást, ám zápo-
ráról semmiképp.

*
E két idõjárási jelenség tisztázása után hason-

ló gondot okozó nyelvészeti érdekességre térek
át. Ez pedig a szinte azonos kiejtésû, sõt azonos
alakú szavaink jelentésének mássága. Kedves ol-
vasóimat már két évvel ezelõtt arra figyelmeztet-
tem, hogy egyetlen hang/betû, sõt írásjel beik-
tatása vagy kicserélése mondanivalóm értelmét

teljesen megváltoztathatja. Példaként idéztem az
örült–õrült, az ülõ–üllõ, var–varr, hal–hall ige-
fõnév párost. Most e jelenség néhány társának
a bemutatása kívánkozik tollam hegyére.

Fáradság – fáradtság: az elõbbi a sok fárado-
zással járó, kimerítõ tevékenység elvégzését fejti
ki; az utóbbi ennek következményét: a sok jár-
kálástól elfáradtam; Pali bácsi megfáradt öreg-
ember.

Gondolkodik – gondoskodik: a tudatos ér-
telmi tevékenységét kifejtõ ember gondolkodik
vagy más szóval: gondolkozik. Viszont az a sze-
mély, aki embertársának vagy állatának létfenn-
tartását biztosítja, gondját viseli, megérdemli a
gondoskodó lény dicsérõ jelzõt.

A helység más szóval település: falu, község,
város; viszont a helyiség (i-vel pótolva) valamely
épületnek, lakásnak elkülönített része: konyha,
szoba, éléskamra stb.

A figyelmes utas a villamoskocsiban helyet
ad az idõsebbeknek, áldott állapotban lévõ nõk-
nek. Az e hang (betû) nélküli kifejezés, helyt ad
átvitt értelmû, jóváhagyást, beleegyezést, egyet-
értést jelent: A fõnök helyt adott alkalmazottja
kérésének, panaszának. A bíróság helyt ad a fel-
lebbezésnek.

Tanácsaimat egy olyan esettel zárom, ahol
két fogalmat csupán az írásjel különböztet meg.
A hivatás (rövid i-vel ejtve, írva) valamely életpá-
lya iránti vonzódásunkat, törekvésünket érzékel-
teti. A hívatás (hosszú í-vel) ritkábban fordul elõ;
akkor, ha a hív ige mûveltetõ alakját használjuk.
Például: Népi szokásunk a papnak haldoklóhoz
hívása. Az orvos beteghez hívatása a hozzátar-
tozók kötelessége.

Dánielisz Endre

E kérdésre János bácsi és Juliska néni
azon nyomban megfelelne, sõt a városiak
többsége is tudja, miben különbözik
egymástól a nyakunkba zúduló csapadék.
Bevallom: elsõsorban ifjú nemzedékünk
tagjaira gondoltam. Õket szeretném
kisegíteni, hogy e két fogalom jelentését
ne cseréljék föl.





|tanúságtétel

Már jól benne voltunk a tavaszvégben, ami-
kor elõször jártam Kiss Sándornál. A bejárat
elõtti szõlõlugast egyengette, csinosítgatta.
Olyan gyöngéden, hozzáértéssel cirógatta a
rügyeket, ahogyan hamvas menyecskéjét dé-
delgeti az élethosszig tartó igen kimondása
után az ember. A vele készül beszélgetés tüze-
tesebb áttekintése során némi onomatológiai
gubanccal találtam szembe magam. Falubeliek
erõsítették meg, hogy az érkeserûi Kisek egy
s-sel írják a nevüket, míg a szomszédos
Kiskerekiben egy s-sel több dukál e név hordo-
zóinak. Kiss Sanyi bácsi már a lugas árnyéká-
ban a maga részérõl felborította névtani isme-
reteimet, állítva, hogy õ tõsgyökeres érkese-
rûiként mindig két s-sel írta alá a papirosokat.
Hittem neki, de amint a régi katonakönyvérõl
készített fényképet silabizáltam, szemembe öt-
lött, hogy bizony az idõs honvéd mégiscsak
egy s-es Kis. Hogy az igazság ne sérüljön, s az
öregúr önérzetén se essék csorba, a helyi re-
formátus lelkészhez, Oroszi Magdához fordul-
tam, csapjuk már fel a régi anyakönyvet, lás-
suk, régen hogyan fogott a penna. Megköny-
nyebbültem. Akárhogyan is kanyarította a ro-
mán hatóság a magyar honvéd vezetéknevét a
kiskönyvbe, mégiscsak Kiss Sándor a becsüle-
tes neve e mosolygós bácsinak.

Bent a hûs szobában kezdtük a beszélge-
tést. Bemelegítésként a mindennapokról,
egészségi állapotáról, a háztáji gazdaságról
kérdezgettem. Kiss Veronka hamar megra-
gadta a szót: „Tudja, kedves, a télvégen már
azt hittem, nem sokáig húzza, gyengélkedett.
A pirula sem használt. Egyszer aztán megma-

kacsolta magát, töltsek neki egy kis pálinkát a
bogyók helyett. Azóta minden reggel felhör-
pint egy pohárkával, úgy jár-kel, mint tíz évvel
korábban.” Sanyi bácsi egyetértõen bóloga-
tott, majd azzal is eldicsekedett, hogy minden-
nap õ morzsolja le az állatok etetésére szánt
tengerit. Akad dolguk elég, hisz a szárnyas jó-
szágokon kívül koca, sivító malacok, hízónak
való lakják a két idõs ember portáját. Nem
volt mindig így, a kilencvenhárom évbõl, amit
maga mögött hagyott Kiss Sándor, sok eszten-
dõ szûkösre sikeredett, morzsabecsülõs vacso-
rából kijutott bõven.

A Kiss Sándor és Nagy Ágnes házasságából
született három fiúgyermek közül már csak
Sándor bácsi van életben. Károly öccse négy
évvel, József hét esztendõvel volt fiatalabb ná-
la. Édesanyját kilencéves korában elveszítette.
Reménykedtek, hogy a halálos kórból hátha
felépül, kevéske vagyonuk nagyobb részét
pénzzé tették, sokba kerültek az orvosok. A
hat hold föld, amibõl addig szûkösen ugyan,
de megéltek, a felére zsugorodott. Utolsó le-
hetõségként elvállalták a falu csürhéjének õr-
zését. Nem volt könnyû az apró fiúknak a ko-
rán kelés, a tikkasztó hõségben, esõben vagy
téli fagyban kint lenni a legelõn. De legalább a
mindennapi megvolt, kenyér és szalonna ke-
rült az asztalra. Amíg a nyári forróságban a
disznók dagonyáztak, a fiúk a közeli nádasok
titkait kutatták. Mindig volt egy feneketlen ko-
sár elrejtve a zsombékban, amivel csíkászni le-
hetett. Máskor meg maga a legelõ adta az idõ-
töltést – ürgét öntöttek. Ezt csak akkor tehet-
ték, ha apjuk nem volt a csürhén, máskor szi-
gor volt a szigor. Isten ments, hogy egy disznó
is elcsatangolt volna, vagy a krumpliföldben
tett volna kárt. Apjuk a reggeli és az esti be-
hajtásnál velük volt, de napközben egyre
gyakrabban magukra hagyta a fiúkat. Ennek
okára hamar fény derült: szemet vetett Kato-
na Ágnesre. A félárvaság, a mostoha a régi
idõkben nem volt nagy nyereség, az elcsavart
fejû férfiembert az új asszony gyakorta uszítot-
ta, hergelte a gyermekek ellen. Dolgozniuk is
kétszer annyit kellett, mint az ídeskölköknek.

A Nagy Háború kitörésének centenáriumi
esztendejében elindított sorozatunkban
a II. világháborúra emlékeznek Bihar
megyei egykori katonák vagy
hozzátartozóik. Alább az érkeserûi
93 esztendõs KISS SÁNDOR veterán
történetét olvashatják.

A berukkolás
emléke

SOHA TÖBBÉ HÁBORÚT

Morzsabecsülõ ifjú
a hadszíntereken (1.)
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még ennyi év után sem örül az efféle kalan-
doknak. Hamar kiderült, hogy tévedésben va-
gyok, hisz a vezetéknév azonossága nem je-
lent feltétlenül házastársi kapcsolatot: Kiss Ve-
ronika a gondozója, eltartója az idõs ember-
nek immár jó húsz esztendeje.

Beszélgetésünkrõl nem értesítettük a mala-
cokat, így azok türelmetlenül jelezték, hogy
traktára várnak. Tengerifejtés közben hallgat-
tam hát tovább a múltidézést.

A világháború híre a kis érmelléki falut is
felbolygatta. Az öröm, hogy ismét visszakerül-
tek az anyaországhoz, igencsak nagy volt. A
nádtetejû házak padlásáról elõkerültek a gon-
dosan õrzött piros-fehér-zöld zászlók, a ma-
gyar nóta is szebben szólt onnantól a falusi
kocsmában. A szülõi aggodalommal ellentét-
ben a siheder legények büszkén várták a kato-
nai behívót, mindegyikük magyar honvéd sze-
retett volna lenni. A Kiss család sem maradt ki
ebbõl a „dicsõségbõl”, igaz, a fiatalabb Károly
és József csak leventeségig vitte, de Sándor
megjárta a frontot, sõt még a fogolytábort is.

A mocsár övezte faluból csak nagy ritkán
mozdultak ki abban az idõben, legfeljebb ha
malomba mentek az ökrös szekérrel, nagy na-
pokon meg vásárba. Nem csoda hát, hogy a
katonai behívók kézbesítésének híre ment a
faluban. Ilyenkor aztán kezdõdött a búcsúzko-
dásba hajló rokonlátogatások sora, a bevonu-
ló legény esténként hosszasan volt együtt mát-
kájával, de még annál is több idõt töltött cim-
boráival, késõ éjszakáig mulatoztak a pince-
mélyben.

Kiss Sándor sem látott eladdig akkora háza-
kat, mint amilyen a nagyváradi kaszárnya volt,
ahová 1943 õszén be kellett vonulnia. A ma-
gyar királyi Nádasdy Ferenc 3. honvéd huszár-
ezredbe került. Saját bõrén tapasztalta meg
mindazt, amit gyermekként megjegyzett apja
elbeszélésébõl, aki huszárként harcolt az I. vi-
lágháborúban. Hamar rájött, hogy senkire
sem számíthat, csak önmagára. Nem is sza-
lasztotta el a kínálkozó lehetõséget, jelentke-
zett egy három hónapig tartó továbbképzõre,
s annak elvégzése után õrvezetõvé léptették
elõ. Bevetésüket alapos kiképzés elõzte meg.
1944 májusában érkezett el pokoljárásuk ide-
je. Háromezer katona várta a bevagonírozást
a nagyváradi vasútállomáson. Három hét vo-
natozás után elsõként Fehéroroszország, az-
tán Litvánia, majd Franciaország hadszíntereit
megjárva került végül orosz fogságba az
érkeserûi honvéd.

(Folytatjuk)
D. Mészáros Elek

Ágnes asszony még nem is volt annyira rossz,
a fejüket is megcirógatta nagy ritkán. De saj-
nos õt is hamar elérte a vég, gyerekszüléskor
halt meg.

Apjukat nemhogy bölcsebbé tették volna az
esztendõk, helyette sokkal inkább csapodárrá
vált. Ágnes asszony elhalálozásán nem sokat
bánkódott, titkon már annak elõtte összeme-
legedett sógorasszonyával, Katona Lídiával,
aki szinte lánya lehetett volna. Frigyükbõl szü-
letett meg Dániel – róla a késõbbiekben még
bõvebben szólunk –, valamint Mária. „Piszok
egy perszóna volt” – emlékezett Lídiára ven-
déglátóm. Amikor apját munkaszolgálatra vit-
ték, Sanyit a nála mindössze négy évvel idõ-
sebb mostohája az ágyába kívánta. Õ ellensze-
gült, onnantól a mostoha üzgérelte, hazugsá-
gokkal vádolta meg, csak hogy apját még job-
ban ellene fordítsa. Nem volt könnyû az élete,
de a súly alatt csak erõsödik az ember – állítja
Sanyi bácsi.

Látva, hogy igencsak kifelé áll a szekere
rúdja, elköszönt otthonról. Elõbb rokonok fo-
gadták be, majd elszegõdött Balajti Imréhez.
Ahogy az a mesében is meg van írva, a gazda
lányával egymásba szerettek. Jóvágású, szor-
galmas legény lévén, kenyéradójának sem volt
különösebb ellenvetése. De aztán egy ármány-
kodás okán, amirõl késõbb még szót ejtünk, a
bimbózó szerelem mégsem teljesült be Balajti
Böskével. „Azóta is gyakorta felemlegeti a fia-
talkori szerelmét” – toldotta meg a visszaem-
lékezés fonalát Veronka néni.

Nem tudtam mire vélni, hogy nevetve me-
séli Sándor bácsi fiatalkori afférját. Egy feleség

Kiss Sándor
és Kiss Veronka

Katonakönyv
a megkurtított
névvel 
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Na és Nagyszalonta?! Ki született Nagysza-
lontán? Zúg a kórus – igen, persze, az egyik
legnagyobbunk, Arany János. És még? Néhá-
nyan említik Sinka Istvánt, Zilahy Lajost és
kortársunkat, Fábián Imrét. Na de Földit,
Földi Jánost?! Nem szoktam fogadni, de
ha most megtenném, majdnem biztos
volna a nyereségem: senki. Pedig õ is
végezte az „ugarolást” és más fontos
„talaj-elõkészítést” ahhoz, hogy a
Csokonaiék, Vörösmartyék, Petõfi és
Arany szó- és gondolatmagjai gyorsab-
ban eresszenek gyökeret, szökkenje-
nek szárba és kezdjék ontani a ter-
mést. 

A nagyszalontai születésû Földi Já-
nos Pesten lett orvosdoktor, de már
egyetemistaként bekapcsolódott a Ka-
zinczy irányította irodalmi életbe, orvosi
praxisa mellett pedig szakított idõt tudo-
mányos (anatómiai és növénytani), emellett
pedig nyelvtani és verselméleti munkák írásá-
ra is. Nyelvtanát a Debreceni Grammatika
szerkesztõi használták fel, a verstan terén pe-
dig nemcsak elmélettel, de gyakorlattal, rímes-
idõmértékes verseléssel is sikeresen próbálko-
zott. Egyik ismert verse, az Idegen szépség,
örök emberi aktualitású, annak a kigúnyolása,
aki képtelen elfogadni a korát, és nem veszi
észre, hogy milyen nevetséggé válik a sok álcá-
zás nyomán. „Miért erõlteted magad, hogy
ami nincs, mutassad? / Mi haszna sok kenõ-
cseid s vakolgatásaidnak? / Mi haszna sok le-
csorgatott szagoskodó vizednek? / Se tettetett
szemöldököd, se karminod, se gyöngyöd, /

Sem értéked-felülhaladt ruházatod nem illik. /
Ruházd magadra Bengalát, feredj szagos vizek-
ben, / Aranyba, gyöngybe fûzd magad: szép
az, de nem te vagy szép. / Sem ami nincs ma-
gadnak, azt nem adhatod meg ezzel, / Sem
ami van, de nem derék, el nem feded hibáit. /
Fakép maradsz, ha elveted, s csak az vagy, aki
voltál, / Rút, ami rút ezekkel is. Szép, ami szép
csak úgy is, / Ha szerfelett nem ékesül. Bár-
sony nyereg szamáron. / Az éktelen csinosga-
tás. – Kerek beszéd s igaz szó, / Hiába ferdik
a rigó, nem lész belõle hattyú!”

Fölösleges volna azon töprengeni, hogy va-
jon Földi hatott-e két fiatalabb barátjára és köl-

tõtársára, Fazekas Mihályra és Cso-
konai Vitéz Mihályra vagy for-

dítva, sokkal biztosabb, ha azt
szögezzük le, amit majd évti-

zedek múlva Madách emle-
getett, vagyis hogy a kor-
szellem hatott mindhár-
mójukra. Igen, a felvilá-
gosodás racionális,
ugyanakkor zömében
természettudományos
kötõdésû gondolko-
dásmódja. Manapság
már szinte csak a
Lúdas Matyit emle-
getjük Fazekas Mihály
nevéhez kapcsolva,
pedig õ írta az elsõ ma-
gyar növénytani kézi-

könyvet, a felvilágosító
jellegû kalendáriumokat,

illetve egy olyan gyöngysze-
met, aminek megfelelõjét

majd József Attila Óda címû
versében olvashatjuk. Fazekas azt

a címet adja költeményének, hogy
Az érzékenységek énekben. A látást,

hallást, szaglást, tapintást, ízlést és kívánságot
énekli meg (az egyes részek ugyanezeket az al-
címeket viselik), de nem rímekbe szedett tudo-
mányos értekezést, hanem tudományos szem-
lélettel dúsított szerelmi vallomást ír. (Így kap-
csolódik az Óda 4. részével, ami a kedves bio-
lógiai funkcióit úgy mutatja be, mint egyszeri
és megismételhetetlen csodát.) Íme az utolsó,
Kívánság címû, összefoglaló szakasz: „Kép,

|literatúra
IRODALMI DIVATKERGETÕ

Rigóból nem lesz hattyú
Szereti a sors incselkedve próbára tenni
a közös emlékezetet, mintha arra volna
kíváncsi, elfogulatlanok, avagy
berögzültségeinknek rabjai vagyunk-e.
Ezért követ el olyan „huncutságokat”, hogy
öt évvel megelõzve József Attilát, a késõbbi
költészet napjává lett április 11-én
„hagyta” megszületni Márai Sándort (is).
Nagyon ritkán, nagyon keveseknek jut
eszükbe mindkettõjükre emlékezni.
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Földi János



amely szívemet tükröddé tet-
ted / Hang, amely eremet
mind megpengetted / Bal-
zsamos lehellet! gyenge
szoritás! / Mellyekhez
még kellett egy boldogí-
tás, / Édes csókok for-
rósági, égi harma-
tok! / Ti érzésim ki-
vánsági mi a hijja-
tok? / Csak közép-
pontotok egy jó szív
légyen / Életem rajta-
tok mennyekbe mé-
gyen.”

Csokonainak a sebor-
vos édesapjától is örökölt
természettudományos ér-
deklõdését tovább gazdagí-
totta a Földivel való barátság,
az pedig egyáltalán nem kizárt,
hogy egy korát elfogadni nem
akaró közös ismerõsük ihlette az Ide-
gen szépséget, illetve Csokonai Dorottyá-
jának és özvegy Karnyónéjának a figuráját. Az
ilyen hiú, saját hibáit meglátni képtelen höl-
gyekkel szemben Csokonai engedékenyebb
volt: Dorottyát végül megfiatalítja Vénusz, és
férjet is rögtön talál, Karnyónénak sem kell to-
vább nevetségessé tennie magát a szélhá-
mos kérõivel, mert kiderül, hogy férje még-
sem esett el a háborúban, hosszas kujtor-
gás után csak hazatalál, és minden visz-
szazökken a rendes kerékvágásba. Földi
viszont nem „kegyelmez”: orvosként
biztosan sok gondot okoztak neki az
„idegen szépségek”, ezért mondja ki a
megfellebbezhetetlen ítéletet: rigóból
nem lesz hattyú!

Földi János alig múlt negyvenöt
éves, amikor 1801-ben meghalt, nek-
rológja Csokonai legszebb versei közé
tartozik. A személyes veszteség és fájda-
lom kifejezése után ugyanazokkal a jövõ-
be utaló gondolatokkal találkozunk ben-
ne, mint például A tihanyi ekhóhoz címû
versben. A halálhírt bejelentõ elsõ három
szakasz után Csokonai Apollót szólítja meg:
„Hát már Apolló, aki fejed körül / Kettõs bo-
rostyánt vont vala, kedvesem, / Hát már Apol-
ló a halálnak / Bûne között hidegen danol-
gat? // Nem is danolgat! – Lantjai, fûvei /
Pindus vidékén dísztelen állanak: / Bús a poé-
ta- s orvos-isten, / Jaj, Erató s Hygiéné sor-
vad. // És én, ki hozzád olly lekötött valék, /
Én, a barátod, légyek-e szótalan? / Ah! meg-

meredjen szívem inkább, / És veled egy por
alatt fedezzen // E boldog ákász: mintsem

egész hazám / Közös telében én se legyek
meleg. / Felvészem a lantot, s gyep-
edzõ / Sírod elõtt keseregve ûlök. // Te
tiszta polgár, víg, egyenes barát,/ Mélly
tudományú, tiszta eszû valál; / Hem-
pelyge roppant lélek apró / Tested
erébe, nemes barátom! // Mégis becs-
telen puszta bogács fedi / Hadház ho-
mokján szent tetemid helyét, / Még
sincs, ki lantján a Dunához / Így kese-
regne: Kimúla Fõldi! // Nincsen! – De
nyúgodj e ligetek megett, / Nyúgodj,
dicsõ test: énvelem is csak így / Bánik
hazám, bár drága vérem / Érette foly,

érte fogy, érte hûl meg. // Lesz még az
a kor, melybe felettem is / Egy hív ma-

gyarnak lantja zokogni fog, / S ezt mondja
népünk: Ó, miért nem / Éltek ez emberi szá-

zadunkban?!”
Nem sokkal Csokonai halála után, az elsõ

tisztelettel emlékezõk között – száz évvel meg-
elõzve a majdani Ady-tiszteletadást – Fazekas
Mihály ír barátjának sírverset, a bevezetõ so-

rokban egyértelmûen utalva Csokonai
utolsó nagy mûvére, A lélek hal-

hatatlanságáról címen ismert,
Rhédey grófnõ sírbeszédében

érintett témára. „Él-é síron
túl, vagy nem, az emberi
lélek? / Ezt a kérdések
kérdését a Vitézünk /
Fejtegeté; de mivel nem
akadt nyitjára elölrõl, /
Túlnanról akará még
megvizsgálni. Azon-
nal / Kettényílt az
örök titkok kárpitja
elõtte… / Õ bément,
s széllyelnézett. Látván
a halandók / Gyenge
világa elöll elrejtett
mennyei pompát, /

Gondolatit szárnyára
vevé a lelki dicsõsség, / És

õ még fül nem hallott szent
angyali hangú / Énekek éne-

kein kezdé dicsérni az élet /
Felséges voltát, melly várja az

emberi lelket. / Megtetszett kedves
zengése az angyali karnak / S mennyei

muzsának lelkét ottfogta. E halmot / Hamvai
tisztelik, és gyönyörû munkái hazáját.” (Csoko-
nai Vitéz Mihály halálára)

Molnár Judit

literatúra|
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Csokonai Vitéz
Mihály

Fazekas Mihály



|útravaló

Kolostor a bércek közt

A katalán fõvárostól, Barcelonától mintegy
50 kilométerre fekvõ úti célunkig vezetõ ka-
landozás során alkalmam volt olyan helyeken
megfordulni, amelyekrõl az ember sokszor
csak álmodik: Milánóban megtekinthettem a
Scalát és a dómot, Figueresben a Salvador
Dalí Múzeumot, Barcelonában a Sagrada Fa-
milia templomot, de megfordultam Monte-
Carlóban is. Számomra mégis a Montserrat-
hegyen álló kolostor szépsége, nagysága, no

meg az elhelyezkedése maradt a feledhetetlen
élmény. Elgondolkoztató, hogyan tudtak meg-
építeni a XVI. században egy ilyen hatalmas
épületegyüttest a tengerszint fölött 960 mé-
terrel, fellegekbe nyúló sziklacsúcsok között.

A Santa Maria de Montserrat kolostort
olyan szerpentinen lehet megközelíteni, mely-
hez hasonlót soha nem láttam, egyszerûen fé-
lelmetes volt az autóbuszból kitekinteni. Mint-
egy félórás „hegymászás” után érkeztünk meg
a rendház körül kialakított térre, ahol százával
álltak autók, buszok, turisták sokasága töltötte
be a teret, s késõbb a bazilika elõtt hasonlóan
nagy tömeggel találkoztunk. A bencés kolos-
tor egyúttal kegyhely is, hiszen a bazilikában
található a montserrati „Fekete Szûz” a Gyer-
mekkel. A szobrot La Morenetaként (A kis fe-
kete) emlegetik. A zarándokok legkevesebb
egy órát állnak sorban a bazilika mellékfolyo-
sóin, míg eljutnak a csodatevõnek tartott szo-
borhoz, és megérinthetik.

A XI. században

A Szûz Máriát és a fején koronát viselõ
gyermek Jézust ábrázoló szobrocskát a legen-
da szerint Lukács apostol faragta, és maga

Nemrég egy zömében székelyhídi
turistacsoporttal alkalmunk volt felkeresni
Spanyolországban a katalóniai Montserrat-
hegyen található bencés kolostort.
Az ember életében ritkán adatik meg, hogy
ilyen csodálatos helyre eljusson, s ott
az alkotó erõ és a kétkezi munka ennyire
lenyûgözõ eredményét lássa.

A montserrati
kolostor
épületegyüttese

A zarándokhely
a hegycsúcsról

nézve

Nagyon sok turista keresi fel a kolostort
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Panoráma

A szentmise után az elénk táruló hihetetle-
nül szép panorámában gyönyörködtünk, a
magasba tornyosuló, emberi alakokat idézõ

útravaló|

Szent Péter hozta a sziklák közé Krisztus szü-
letése után 50 évvel. A La Moreneta feltétele-
zések szerint 718 körül került Montserratba,
de késõbb eltûnt – a szaracénok támadásai
elõl menekítették. Megtalálása, 890 körül, rej-
télyes esemény volt. A legenda szerint egy
nyájat legeltetõ pásztor fényt látott és ének-
szót hallott a hegy belsejébõl, s nagyon meg-
ijedt. Késõbb elmesélte má-
soknak, mit tapasztalt, s en-
nek híre eljutott a barcelonai
római katolikus püspökhöz is.
Késõbb a rejtély nyomába
eredtek, és egy barlangban
megtalálták a szobrot. A cso-
dás jelenség tiszteletére egy
barcelonai fõúr kis templo-
mot építtetett a hegyen, oda
került a szobor. Maga a kolos-
tor a XI. században létesült, a hatalmas és cso-
dálatosan szép bazilikát 1559 és 1592 között
emelték. A rendházat a napóleoni háborúk
idején lerombolták, s a XIX. század végére tel-
jesen felújították.

Meglepetés volt számomra, milyen sokan
szánják rá magukat, hogy a kegyhelyet felke-
ressék, számos zarándok, de sok turista is. Mi-
után ismerkedtünk a hellyel – hiszen a kolos-
torhoz tartozó épületegyüttesben szálloda,
szerzeteseket oktató iskola, üzletek egész sora
is található –, a bazilika felé vettük utunkat. Az
erõt sugárzó híres szoborhoz vezetõ zarándok-
úton mi is végigmentünk, s szerencsénkre az
éppen akkor zajló egyházi szertartás után
meghallgathattuk Európa egyik legrégebbi fiú-
kórusának, az Escolaniának a szolgálatát. Két
egyházi kórusmû hangzott el a nagyváradi szé-
kesegyházéhoz hasonló méretû, zsúfolásig
megtelt bazilikában.

(folytatás a 42. oldalon)

A bazilika
bejáratánál mindig
tömeg van

Csodálatos
sziklafalak között
az épület 

Sorba kell állniuk
a zarándokoknak,

hogy
megérinthessék

a kegyszobrot

Szûz Mária
legendás szobra

a gyermek Jézussal 

A bazilika belseje
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|útravaló – egészség

– Mit kell magunkkal vinnünk a nyaralás-
ra, ha kisbabával utazunk?

– Ha autóval megyünk, fontos a biztonság,
használjunk gyerekülést, és jó, ha árnyékoló-
kat teszünk az ablakokra. Tervezzünk rendsze-
res pihenõket, lehetõleg parkos, árnyékos ré-
szeken, de érdemes bekészíteni néhány ké-
peskönyvet vagy mese-CD-t is.

– Mit ajánlatos tudni, ha egészen kicsi
gyerekkel tervezzük az utazást?

– Készítsünk minél egyszerûbb útitervet,
hogy a gyereknek ne legyen unalmas. Minden

napra csak egy elfoglaltságot szervezzünk, így
nem lesz fárasztó sem nekünk, sem a gyerek-
nek. Érdemes családbarát úti célt választani.

Itt a nyaralások, hosszabb kirándulások
idõszaka, azonban a kisgyermekes
családban kicsit másképp kell megtervezni
az utazást. Nem kell lemondaniuk a közös
nyaralás élményérõl, hiszen egy kis
odafigyeléssel a legkisebbekkel is
élvezetes lehet a vakáció. SZATMÁRI
CSILLA egészségügyi asszisztens ehhez
szolgál tudnivalókkal.

Nyaralás
apróságokkal
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kõhegyek látványa több mint lenyûgözõ.
Egyébként a Montserrat-kolostor a katalánok
egyik nemzeti büszkesége – jogosan. Évente
közel egymillió turista keresi fel a kegyhelyet.
Mi innen még tovább mentünk, egy fogaske-
rekûvel még ötszáz métert emelkedtünk. Cso-
dálatos táj kísérte utunkat; föntrõl beláthattuk
az egész épületegyüttest, és gyönyörködhet-
tünk a távoli tájban.

Amikor visszaindultunk, elgondolkoztam
azon, hogy emberi kéz évszázadokkal ezelõtt
miként tudott felépíteni egy ilyen épületet, kik
voltak, akik eltervezték, és akik a terveket ki-
vitelezték. Miként tudtak oly nagy mennyiségû
építõanyagot a helyszínre szállítani? Tudom a

választ is: akkor is éltek olyan mesterek, akik
erre képesek voltak.

Deák F. József

(folytatás a 41. oldalról)

A híres-nevezetes
fiúkórus (A szerzõ

és Rizó Tünde
felvételei)

Kolostor a bércek közt



– Milyen védõoltásokat érdemes beadatni
a gyereknek?

– A kutatók úgy vélik, hogy bármilyen ázsi-
ai, latin-amerikai, afrikai utazás elõtt javasolt a
szülõknek a gyermekkel együtt felkeresni a
háziorvost, és megérdeklõdni, milyen oltások-
ra lehet szükség, illetve gyógyszerekre a malá-
ria megelõzéséért. Hasznos lehet minden ki-
rándulás során egy készenléti csomag, amely-
hez bármikor hozzáférhetünk. Ez tartalmaz-
zon lázmérõt, sebtapaszt, fertõtlenítõ oldatot
(Betadine), szúnyog- és kullancsriasztót, bizto-
sítótût, egy doboz bébiételt, illetve bébiitalt,
cumit, játékot.

– Melyek azok a gyógyszerek, amelyek
nem hiányozhatnak az utazótáskából?

– A következõ gyógyszerek nem hiányoz-
hatnak utazáskor: gél allergiás panaszok és ro-
varcsípés esetére, szemcsepp, fülcsepp, orr-
csepp, orrszívó pumpa bébiknek, láz- és fájda-
lomcsillapító, szorulás ellen glicerines kúp, ki-
száradás, hasmenés elleni por.

– Milyen tünetek esetén gondolhatunk
betegségre, és mi az, amit csak a helyváltoz-
tatás, az idegen környezet okoz?

– Leggyakoribb a hasmenés, a rovarcsípés,
a láz és a légúti fertõzések. Ha a kisgyereknek
38 Celsius-foknál magasabb a láza, minden-
képpen forduljunk orvoshoz. Utazás közben a
szülõk gyõzõdjenek meg arról, hogy gyerekük
jól átfõtt-átsült ételt eszik, és óvják a csapvíz-

tõl, mert így csökkenthetõ a hasmenéses be-
tegségek kockázata.

– Hogyan strandoljunk kisgyerekkel?
– Strandoláshoz vigyünk magunkkal pelen-

kát, cumisüveget, a kedvenc játékot, bébiételt,
a megszokott italt, napernyõt, kalapot, strand-
ruhákat. Védjük a gyerek bõrét fényvédõ ter-
mékekkel, legalább 40 faktorosat érdemes vá-
sárolni.

– Milyen étrendet kövessünk a nyaralás
során?

– Nagy melegben kerüljük a zsíros és magas
kalóriatartalmú ételeket, együnk sok gyümöl-
csöt, igyunk sok folyadékot. Nagyon jó hatás-
sal van a szervezetünkre a joghurt: hûsít, hid-
ratál, és könnyû tejtermék, amit laktózérzé-
kenyek is fogyaszthatnak, emellett csökkenti a
vér koleszterinszintjét, erõsíti az idegrendszert,
a fogakat, csontokat, továbbá részt vesz a vö-
rösvértest-képzõdésben.

– Sokszor megkeseríti a pihenést a szú-
nyogok jelenléte. Ellenük hogyan védekez-
zünk?

– Igen, számolnunk kell azzal a kellemetlen-
séggel, hogy szúnyogokkal és kullancsokkal
kell hadakoznunk. Ne felejtsük otthon a szú-
nyog-, illetve a kullancsriasztót, de a gyerekek-
nek inkább csak a ruházatukat fújjuk be, majd
élvezzük felhõtlenül a nyaralást családunk kö-
rében.

Balázs Anita

egészség|
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Utolsóként zárta az elmúlt idényt a Belé-
nyesi Bihorul labdarúgó együttese (a Fekete-
Körös menti város ificsapata ezüstérmet szer-
zett az országos U19-es bajnokságon), majd
elsõként kezdte el az új évadot (a felnõtt gár-
da már július 15-én Román Kupameccset ját-
szott, s le is gyõzte Szatmár megyei ellenfe-
lét).

Ami a 2015–16-os bajnoki futballszezont il-
leti, elsõként a negyedik ligaként ismert me-
gyei elsõ osztály csapatai vágnak neki a küzde-
lemnek. A pontvadászat augusztus negyedik
hétvégéjén, pontosabban 22-én kezdõdik.
Egy héttel késõbb kezdenek a másodosztály
gárdái is, s nem kizárt, hogy az eddigi három
helyett csupán két csoportban zajlik majd a
küzdelem.

Ami a résztvevõket illeti, 22 év szünet után
szerepelhet ismét a megyei élvonalban a Dió-
szegi SK, amely Víg Zoltán edzõ vezetésével
bravúros hajrával dolgozta le ötpontos hátrá-
nyát, s megelõzte az õszi idény végén még fa-
voritnak számító Céckei Locadint. A második
csoport bajnoka, a Madarászi SK harmadik

nekifutásra tudott a legjobbak közé jutni, míg
a Bontesdi Zorile, amely a másodosztály har-
madik csoportját nyerte meg nem kis megle-
petésre, anyagi gondok miatt mégsem biztos,
hogy a felsõbb osztályban vág neki a küzde-
lemnek az új idényben.

Szintén nem lesz ott a rajtnál a Nagyváradi
Luceafãrul, amely megnyerte a 2014–2015-
ös küzdelmet, s miután sikerrel vette az osztá-
lyozót is (Muzsnay Zsolt együttese az ellenfél
visszalépése miatt meccs nélkül jutott tovább),
õsztõl a harmadosztályban indulhat. Az utóbbi
bajnokságban egyébként a tavalyihoz hasonló-
an két csapat képviseli majd Bihar megyét, a
Luceafãrul mellett a Fugyivásárhelyi SK szere-

pel majd a küzdelemben, miután a Várad-
szentmártoni KSK alig egy év után feladta a
szereplés jogát.

A másodosztályban sem dõlt el a Bihar FC
sorsa, amely bár hivatalosan jelezte részvételi
szándékát, mégsem biztos, hogy pályára is tud
lépni az augusztus 29-én sorra kerülõ nyitó-
fordulóban. A megmentõként emlegetett ko-
lozsvári befektetõ lapzártánkig nem jutott
egyezségre a városi és a megyei önkormány-
zat vezetõivel, így a piros-kék klub a csõd szé-
lén maradt.

A másodosztályba egyébként 27 csapat ne-
vezett be, így minden bizonnyal két csoport-
ban zajlik majd a küzdelem, ám a Bihar FC-
hez hasonlóan más együttesek is visszaléphet-
nek a további küzdelemtõl.

Hajdu A.

|sport

Augusztus 3-án zárult le a jelentkezés
a Bihar megyében sorra kerülõ labdarúgó-
bajnokságokba. Az új idény elsõ hivatalos
mérkõzése a Szuperkupa döntõje volt, erre
8-án játszott a bajnok Nagyváradi
Luceafãrul és a kupagyõztes Belényesi
Bihorul.

A diószegi foci-
csapat két évtized
után került ismét
vissza a megyei
élvonalba

A Nagyváradi
Luceafãrul egy

osztállyal elõrébb
lépett, a harmadik

ligában folytatja

Augusztus 22-én rajtol
a megyei fociidény
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sport|

A hazai nõi vízilabda-bajnokság idén három
tornából állt, az elsõre Bukarestben, a máso-
dikra Marosvásárhelyen, a harmadikra pedig a
váradi Ioan Alexandrescu Uszodában került
sor. Utóbbi torna elõtt még a Körös Sportklub
mindkét csapatának esélye volt a bajnoki ser-
leg megszerzésére. A felnõttek dolga tûnt ne-

hezebbnek, mert három góllal kellett volna le-
gyõzniük a legfõbb rivális Bukaresti Steauát,
míg a junioroknál borítékolható volt a Körös-
parti együttes elsõ sikere.

A felnõtteknél rögtön a bajnoki döntõvel
kezdõdött a váradi torna, s bár a címvédõ na-
gyon akarta az újabb sikert, a megfiatalított
keret nem bírt a fõvárosiakkal, akiknél a két
alapember a Váradról átigazolt Alexandra Do-
rog és Xenia Bonca volt. A 13–11-es Steaua-
gyõzelembõl Dorog hét góllal vette ki a részét,

Hároméves dominancia után nem
a Nagyváradi Körös Sportklub felnõtt
csapata, hanem az ifjúsági gárda tudott
bajnoki címet szerezni a román
bajnokságban.

Stafétaátadás volt
a nõi vízilabdában
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Négy kivétellel
ugyanabban
az összeállításban
nyerte a bajnoki
arany-
és ezüstérmet
a Körös SK
csapata

Laboncz Nikolett
az ifik gólkirálynõje

Tóth Johanna a döntõ legjobb felnõtt játékosa lett

(folytatás a 46. oldalon)



Szülés után kigömbölyödött lányommal ke-
restük fel a táplálkozási szakértõt. Állíthatom,
az eltelt néhány hónap azt igazolja, hogy ha
betartjuk az õ tanácsát, és táplálkozunk, „nem
csak eszünk” – ahogy õ fogalmaz –, annak van
eredménye. Egy idõ után mintha minden átala-
kult volna testünkben, könnyedén mozgunk, s
az általa javasolt táplálkozási mód bizonyos be-
tegségek gyógyításához is hozzájárul.

– Tulajdonképpen mivel is foglalkoznak
Önök?

– Táplálkozástudománnyal, táplálkozási
szakértõként a modern kor emberének táplál-
kozási problémáit követjük. Ma már teljesen
más az életmódunk, a táplálkozási szokásaink,
nem is hasonlít az õseinkére. Elfelejtettünk
úgy enni, ahogy azt õseink tették, elfelejtet-
tünk mozogni és lemozgatni a plusz kalóriá-
kat, amint régen õk tették. Meg kell gondol-
nunk, mit eszünk, emellett fontos, hogy mi-
lyen aktivitást, milyen tevékenységet végzünk.
Oda kell figyelnünk arra, mi jó a szervezetünk-
nek és mi nem. A helytelen táplálkozás ma vi-
lágjelenség. Ma nincsenek megszorítások,
mindent megvehetünk, amire érzésünk szerint
szükségünk van, és nagy mennyiségben tehet-
jük. Nagyszüleink számára ez nem adatott
meg, õk teljesen másképpen étkeztek, más-
képp mozogtak, több fizikai munkát végeztek.
Õk magas kalóriatartalmú ételeket ettek, de
étkezés után nem pihentek le, hanem tovább

|életmód

Megtanulható 
az egészséges
táplálkozás

Egy véletlen hozott össze STAHARÓCZKY
NOÉMIVEL (Naomival, ahogy õ szereti,
ha szólítják). Egy ismerõs, elég molett
leány sok kilót leadott az étkezési
szokásainak megváltoztatásával.
Tõle kaptam meg Naomi telefonszámát.
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így mondhatni egymaga verte meg a volt csa-
patát. Nem csoda, hogy õ érdemelte ki a baj-
nokság legjobb játékosának járó elismerést. A
fõvárosiak fölénye nem volt annyira egyértel-
mû, ugyanis a bukaresti játékvezetõk is elõse-
gítették. Elfogultságukra bizonyíték, hogy a ta-
valyi ezüstérmes Marosvásárhelyi Torpi tagjai
elhagyták a medencét a váradi meccs vége
elõtt, ezzel tiltakozva a sípmesterek ténykedé-
se ellen.

Visszatérve a váradiakhoz, Orbán Zoltán és
Fejér Iván edzõk együttesében mindössze
négy olyan vízilabdázó volt, aki már nem juni-
or korú (Ioana Prodan kapus, Tóth Johanna,
Adriana Turla és Nicoleta Cimpoca), így ért-
hetõ, miért nem sikerült a negyedik bajnoki
trófea megszerzése.

A junioroknál esélyt sem adott ellenfeleinek
a váradi együttes. Elõször bizonyult a legjobb-
nak a bajnokságban a következõ összeállítás-
ban: Fatima Chirilã (kapus), Laboncz Nikolett,
Freundlich Leah, Antonia Vidican, Oana Vidi-
can, Sucigan Brigitta, Vanesa Caba Tulceanu,
Mãlina Voivod, Vivien Bonca, Nagy Debóra,
Alexandra Hilahi, Diana Paºcalãu, Csáki Olí-
via. A váradiak két fõvárosi együttest, az 1.
Számú Sportiskolát és a Rapidot, valamint
Moldova Köztársaság utánpótlás válogatottját
utasították maguk mögé.

A Körös SK három egyéni elismerést is ka-
pott a bajnoki döntõ végén: Tóth Johanna lett
a legtechnikásabb felnõtt játékos, Laboncz Ni-
kolett az ifibajnokság gólkirálya, Adriana
Turla, a háromszoros bajnokcsapat veteránja
pedig életmûdíjat kapott.

Hajdu Attila

(folytatás a 45. oldalról)
Stafétaátadás volt a nõi vízilabdában



dolgoztak. Elfelejtettünk szezonálisan étkezni,
az évszaknak megfelelõen táplálni a szerveze-
tünket. Télen magasabb kalóriatartalmú étele-
ket kell fogyasztani, tavasszal több zöldséget,
nyáron és õsszel minél több gyümölcsöt és
zöldséget, hogy „feltankoljuk” magunkat vita-
minokkal és ásványi anyagokkal a téli idõszak-
ra. Azt is elfejtettük, amit õseink tettek, hogy
minden héten legalább egy böjtnapot beiktat-
tak az étkezési tisztulás végett. Régen ezt a
vallás szabályozta, s böjti napon nem fogyasz-
tottak húst. A szervezetnek szüksége van a
húsra, de nem olyan mértékben, mint aho-
gyan azt ma megengedjük magunknak. Kije-
lenthetem, hogy az emberek legtöbbje helyte-
lenül táplálkozik. A rengeteg patika akár a vá-
rosokban, akár a legkisebb faluban arra vall,
hogy igény van rájuk. Szó szerint gyógyszere-
ken élünk. Egészségtelen ételeket fogyasz-
tunk, s utána gyógyszerekre van szükségünk,
mivel túlterheltük a szervezetünket.

– Mire alapozza ezeket az állításokat, ki-
nek van igaza?

– A helyes táplálkozás nem igazságon alap-
szik, nagyon sokféleképpen lehet enni és táp-
lálkozni. Enni lehet bármit: bármikor bármit
viszünk be a szervezetünkbe, nem számít, csak
együnk. Táplálkozáskor meggondoljuk, mit fo-
gyasztunk. Például hogy a húst mivel esszük,
krumplival vagy rizzsel, esetleg tésztafélékkel
kombináljuk. Minden embernek el kellene
gondolkodnia arról, hogy mit egyen. Próbál-
junk meg minél természetesebb alapanyago-

kat felhasználni. Vásároljunk a piacon, vagy
ha van rá lehetõségünk, a saját kertünket
használjuk ki élelmiszer termesztésére. Próbál-
junk meg zöldségeket összekombinálni vagy
külön-külön fogyasztani. A gyümölcsöket is
fogyasszuk külön, két étkezés között.

– Mi ajánl, miként táplálkozzék, miként
éljen az ember?

– Általános szabályok az étkezésre nincse-
nek, nem lehet azt mondani, hogy mindenki-
nek egyformán kell táplálkoznia. Mi mindenki-
nek az igénye szerint és a személyiségének
megfelelõen állítjuk össze az étrendet. Egy cu-
korbetegnek másképpen kell táplálkoznia,
mint annak, aki esetleg súlyproblémákkal
küszködik. Azt viszont mindenkinek ajánljuk,
hogy minél kevesebb burgonyát egyen. Kerül-
jék „a négy fehér ördögöt”: a fehér lisztet, a
fehér cukrot, a sót és fõleg az állati zsírokat
(tejföl, zsír). Ha ezeket lecsökkentettük étkezé-
sünkben, akkor már tettünk valamit az egész-
ségünkért. Kimutatások készültek arról, hogy
átlagban egy személy évente 30–37 kiló cuk-
rot fogyaszt el. Ez rengeteg! Fontos az is,
hogy ne együnk sok kenyeret, általában lisztes
ételeket, ne fõzzünk habarással, ami erre a vi-
dékre jellemzõ. A só szükséges a szervezet-
nek, de inkább tengeri sót vagy Himalája-sót
fogyasszunk, mert ezekben sok az ásványi
anyag. Kimutatott tény, hogy egy embernek
naponta elég hat gramm só. Például ne sóz-
zuk meg a nyers paradicsomot.

– Mi késztette arra, hogy ezzel foglalkoz-
zék?

– Saját magamon kezdtem el a táplálkozási
rend tanulmányozását. Kicsi koromban nem
voltam teljesen egészséges, sohasem voltam
kövér, de egészségi gondjaim voltak. Már ak-
kor úgy éreztem, ezen túltehetem magam,
nem akarok gyógyszerfüggõ lenni és csak or-
vosi tanácsokkal élni. Elkezdtem figyelni a tes-
temet, megpróbáltam ahhoz alakítani mindent
– ajánlom mindenkinek, hogy figyeljen a tes-
tére. Én azóta hiszek az élõ étel gyógyító ha-
tásában. Saját magamat gyógyítottam így. Az-
tán rájöttem, hogy az egészséges táplálkozás-
sal a betegségeket lépésrõl lépésre elfelejthet-
jük. Aztán jöttek a tanfolyamok az egészséges
táplálkozásról, és állandó keresés, kutatás a
táplálkozás területén. Mindenkinek ajánlom,
hogy keressen, és tegyen valamit annak érde-
kében, hogy egészségesen táplálkozzon. Min-
ket a www.mannadiet.eu honlapon megtalál,
de több ügyfelünk az ismerõsei révén bukkant
ránk.

Deák F. József

életmód|
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Staharóczky Noémi
nagyváradi
rendelõjében



|fûben-fában

117. Õszi margitvirág
(Tanacetum parthenium)

A fészkesvirágzatúak rendjének (õszirózsa-
félék) családjába tartozó, a Balkán-félszigetrõl
származó örökzöld gyógynövény. Európában
évszázadok óta termesztik. Nevezik még ke-
nyérmorzsának is. Román neve: spilcuþã.

Évelõ, 45-70 cm-re megnõ, szerteágazó,
bokros. Szárnyasan összetett levelei tojásda-
dok, sárgászöld színûek, szõrösek, szélük csip-
kés. Fészekvirágzata nyáron jelenik meg, apró
margarétákhoz hasonlít, dísznövényként is is-
mert. Levelét ételekhez vagy aperitifekhez ad-
va kesernyés, csípõs aromát nyerünk.

Gazdag szeszkviterpén-laktonokban, fõként
parthenolidban. Tartalmaz még keserû anya-
gokat és illóolajat, melynek fõ összetevõje a
kámfor, a bornil-acetát, a pinén. Hatóanyagai
között megtalálhatók még a flavonoidok.
Gyulladáscsökkentõ, értágító és enyhén nyug-
tató hatású, a levelébõl készült fõzet migrén
enyhítésére alkalmas, s gátolhatja az ízületi
gyulladás kialakulását. A virágokat leforrázva
fej- és ízületi fájdalmat, valamint menstruációs
görcsöt enyhítõ teát készíthetünk. Ugyanez
szülés után segítheti a méh regenerálódását.
Külsõleg zúzódások és duzzanatok borogatá-
sára alkalmas. Illóolaját a parfümgyártásban
használják, a szárított virágbimbókban rovar-
ölõ anyagok vannak.

Terhes és szoptató anyáknak ellenjavallt, és
véralvadási zavarokban szenvedõk se használ-
ják.

Gyógynövény-ábécé

Õszi kikerics

Õszi margitvirág 

116. Õszi kikerics (Colchicum
autumnale)

A liliomvirágúak rendjébe, a kikericsfélék
családjába tartozó évelõ növény. Egyéb elne-
vezései: kikirics, kükörics, kükirc, kükerc, ku-
tyadöglesztõ. Román neve: floarea brumei.

Nevét a Fekete-tenger keleti-délkeleti part-
ján kialakult Kolkhisz ókori királyság nevébõl
eredeztetik. A mediterrán vidéken honos, Eu-
rópától Iránig megtalálható. A kikerics védett
növény, nem gyûjthetõ. Hagymagumójából 6-
8 egyed is kihajthat, fiókhagymákkal szaporít-
ható. Hosszúkás, lándzsás leveleit tavasszal
hozza, de õsszel virágzik, a virágja lila vagy ró-
zsaszínû. Magháza a talajban fejlõdik, tavasz-
szal jelenik meg a föld fölött a magokat tartal-
mazó toktermése. Könnyen összetéveszthetõ
a tavasz hírnökével, a krókusszal, azonban a
kikericsnek 6, míg a krókusznak csak 3 porzó-
szála van.

Hatóanyagai között megtalálhatjuk a
tropánalkaloidokat, egyebek mellett a
kolchicint, a demekolcint, a kolchikozidot.
Mérgezõ, ezért házi szerként semmifélekép-
pen nem alkalmazható! Légzés- és szívbénu-
lást okozhat, viszont sikeresen gátolja a daga-
natos sejtek osztódását. A növény drogját pre-
parátumokban használják. A tiszta kolchicint
akut köszvény esetén alkalmazzák. A kikeri-
cset az állatok sem legelik le, ha mégis a takar-
mányukba kerül, a tejük is mérgezõ lesz.
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Vörösboros szûzpecsenye
gombával

Hozzávalók: 1 kg szûzpecsenye, 15 dkg
füstölt szalonna, 20 dkg erdei gomba, 2 fej
vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 4 dl szá-
raz vörösbor, friss bazsalikom, só, bors.

Elkészítés: A bográcsot elõkészítjük, a
szûzpecsenyét megmossuk, és ujjnyi vastag
csíkokra vágjuk. A füstölt szalonnát apró koc-
kákra vágjuk, a vöröshagymát megpucoljuk és
felkockázzuk. A gombát is megtisztítjuk és fel-
aprítjuk. A bazsalikomot összevágjuk, a fok-
hagymát összezúzzuk. A bográcsba teszünk
egy kevés zsírt, rádobjuk a szalonnát, és kisüt-
jük. Utána jöhet a hagyma, üvegesre pirítjuk.
Hozzáadjuk a fokhagymát, majd a gombát.
Ízesítjük sóval, borssal és a bazsalikommal. Ha
a gomba összeesett, felöntjük vörösborral, és
beletesszük a szûzérmét. Közepes lángon ösz-
szefõzzük az egészet. Krumplival vagy tésztá-
val tálaljuk.

Bácskai halpaprikás

Hozzávalók (8 személyre): 75 dkg apró
hal, 50 dkg kecsege, 50 dkg harcsa, 1,5 kg
ponty, 25 dkg csuka, 3-4 fej vöröshagyma, 1-
2 zöldpaprika, egy csípõs paprika, pirospapri-
ka, só, 1 dl bor, 2 paradicsom.

Elkészítés: Az apró halat tisztítsuk meg,
és tegyük fel fõni 1,5 l vízben. Addig fõzzük,
amíg a halak széjjel nem fõttek. Ezalatt tisztít-
suk meg a nemes halakat, vágjuk darabokra.
A hagymát vágjuk apróra, és tegyük a bogrács
aljára. Helyezzük rá a halszeleteket, és öntsük
fel vízzel. A külön megfõzött apró halat szál-
kázzuk ki, és a húsát szûrõn áttörve keverjük
abba a lébe, amelyben fõtt. Amikor a bogrács-
ban a hallé forrni kezd, öntsük bele az áttört

ínyenceknek|

apró halat és a bort. Ezután a zöldpaprikát
vágjuk karikára, ugyanígy a paradicsomot is,
és a csípõs paprikával együtt tegyük a bog-
rácsba. Amikor már majdnem megfõtt a hal,
tegyük bele a sót és a pirospaprikát. Nagyjá-
ból 45 percnyi fõzés után lesz kész. Tálaláskor
tegyük külön edénybe a levét, ezt metélt tész-
tával együk. A halpaprikást utána fogyasszuk.

Kapros csirke bográcsban

Hozzávalók: 1 csirke, 60-70 dkg krumpli,
1 kígyóuborka, 2 db zöldpaprika, 2 nagy fej
vöröshagyma, 10 dkg füstölt szalonna, 4 dl
tejföl, 1 nagy csokor friss kapor, 3 gerezd fok-
hagyma, ízlés szerint só, bors.

Elkészítés: A megtisztított csirkét feldara-
boljuk. A megtisztított vöröshagymát vékony-
ra karikázzuk, a megmosott uborkát pedig hé-
jastul felszeleteljük. A megmosott, kicsumázott
zöldpaprikát a meghámozott krumplival
együtt karikára vágjuk. Egy nagy bogrács alját
hajszálvékonyra szeletelt füstölt szalonnával ki-
béleljük, majd a csirke csontosabb darabjait rá-
fektetjük a szalonnára. Megsózzuk, megbor-
sozzuk, és megszórjuk apróra vágott kaporral.
Ráteszünk néhány uborka-, vöröshagyma- és
zöldpaprika-karikát, ezt is megsózzuk, majd
burgonyával folytatjuk a rétegezést. Sózás
után csirkedarabok következnek. Addig rakjuk
a hozzávalókat a bográcsba, amíg el nem
fogynak. A megtisztított és szétzúzott fok-
hagymát belekeverjük a tejfölbe, kicsit meg-
sózzuk, és nyakon öntjük vele az ételt. A bog-
rácsot a tûz fölé akasztjuk, és lassú forralással
készre fõzzük. Keverni nem, csak rázogatni
szabad!
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Bográcsot elõ!
Kirándulás, túra hagyományos kelléke
a bogrács, de vízparti kiruccanáskor vagy
a kiskertben hétvégén is felrakhatjuk a tûz
fölé a fõzõedényt, tele finom
alapanyagokkal. Igaz, nem lesz kész
egykettõre az étel, de az íze kárpótol majd
a fáradozásért.



VÍZSZINTES: 13. Ország Közép-Ameri-
kában. 14. Férfinév. 15. Amerikai
gépkocsimárka. 16. Hordó nyílása. 18. Erdei
Zsolt ökölvívó beceneve. 20. Matrózok itala.
21. Erõdített épület. 22. Madridi múzeum.
24. Nagyhatalom. 26. Szintén. 27. Alkotó,
mûvészember. 28. Állami bevétel. 29. …
gros – nagyban. 30. Becézett Ilona. 32.
Márai Sándor színmûve – névelõvel. 34. Visz-
sza: lábbeli anyaga. 36. Szélesre nyílik. 38.
Fiziológus, a stresszelmélet kidolgozója (Já-
nos) 39. A Fekete-tengerbe nyúló félsziget.

41. Varázslónõ a görög mitológiában. 43.
…-san – láncos röghegység Belsõ-Ázsiában.
44. Lángolás nélkül ég. 46. Bérbe vehetõ.
48. Római számok, összegük 1600. 49.
John Knittel regénye. 51. …-lelke – egész va-
lója. 53. Feszítõeszköz. 54. Fizikai fogalom.
56. Nagyváros Szerbiában. 57. Estefele! 58.
Halomban van! 59. Nem csomózott keleti
szõttes. 61. A vanádium és a rubídium vegy-
jele. 62. Moll jellegû hangsor. 64. Hosszú,
széles nõi sál. 66. … Valli – olasz filmszínész-
nõ (1921–2006). 68. Vaskezû örmény ural-
kodó volt. 70. Értékes tulajdonság. 72. Mar-
tin … – Jack London regénye.

FÜGGÕLEGES: 1. Csiky Gergely színda-
rabja. 2. A … – Albert Camus regénye. 3. Gár-
donyi színmûve. 4. Kuroszava filmje (1985). 5.
Temes megye autójele. 6. Bánk bán fia. 7. Bõ-
ségesen terjedõ. 8. Kecske kicsinye (táj.) 9.

Vissza: építkezési szakember. 10. Fran-
cia sziget Marseille közelében. 11. Ve-
zényszó a lovas alakulatnál. 12. Porté-
ka. 17. Darabokra vág. 19. Kétlovas
szekérbe jobbról befogott ló. 23. … a
szõlõben – Lion Feuchtwanger regény-
ciklusa. 25. Sûrû babfõzelék. 27. Õ –
Párizsban. 28. A, a, a. 29. Város Er-
délyben. 30. Idegenforgalmáról ismert
spanyol sziget. 31. Miklósa … – opera-
énekesnõ. 32. Megjelenési forma. 33.
Woody Allen filmje (1990). 35. Vigyáz-
zák. 37. Svájci kanton. 40. Tettet. 42.
Paradicsomi. 45. Szék jelzõje. 47. Ja-
pán filmrendezõ. 50. Célzás után teszi
ezt. 52. Teleki Sámuel névbetûi. 55.
Nagyváros Brazília északi részén, a
Marajó-öböl partján. 57. A legelterjed-
tebb fenyõfaj Európában. 58. Húsos le-
vélrózsájú liliomféle (ék. h.). 59. Oszlo-
pot helyettesítõ nõalak. 60. Több nyel-
ven: ország. 61. Nagybányai szobrász
és grafikus (Géza, 1913–1980). 63.
Osztani kezd! 65. Telefon – röv. 67. A
felsõfok egyik jele. 69. Törökország
gépkocsijele. 71. Folyószakasz!

Barabás Zsuzsa

|üdítõ

William Shakespeare (1564–1616)
angol drámaíró, költõ véleményét idézzük
a rejtvényben a vízszintes 1.
és a függõleges 39. alatt.

Júliusi rejtvényünk (Az akadályról) helyes megfejtése:
„… a rémisztõ dolog, amit akkor látunk, ha levesszük
szemünket a célról”. Könyvjutalmat nyert: Félegyházy
Ágnes (Nagyszalonta), Molnár Ferenc (Erdõgyarak) és
Veres Márta (Nagyvárad). 
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Bölcs gondolat

A helyes megfejtést szerkesztõségünkbe eljuttatók
között könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határ-
idõ: augusztus 31. Postacím: Biharország, 410068
– Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12.; e-mail:
biharmegye@gmail.com.
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Az elmúlt évekhez hasonlóan idén
is kitárta kapuit a hajdúvárosban a kéz-
mûves tábor, ahol az ügyes kezû fiata-
lok megismerkedhettek a legszebb né-
pi mesterségekkel. Volt üvegfestés, fafaragás,
szalma- és csuhéfonás, gyöngyszövés, mézes-
kalács-készítés, agyagozás, hogy csak néhá-
nyat említsünk a tucatnyi tevékenység közül. A
gyerekek olyannyira jól érezték magukat, hogy
még az ebéd idejére is nehezen szakadtak el a
munkaasztaltól. Délutánonként színes progra-
mok várták a táborozókat. Volt ügyességi já-
ték, íjászbemutató, rajzolás, tábori Ki mit tud?
vetélkedõ, táncház, és a nagyváradi gyermek-
városba is ellátogattak a gyerkõcök. A táboro-
zó gyerekeket mi is meglátogattuk, s arról kér-
deztük õket, hogy miért is áll oly közel a szívük-
höz a kézmûveskedés.

Picó Zsófi: – Azért szeretem a kézmûves-
kedést, mert ezeken a foglalkozásokon szép és
különleges dolgokat lehet készíteni. A kézmûves
munka számomra egyáltalán nem megterhelõ,
ez nekem inkább kikapcsolódás és szórakozás.

Major Berni: – A kézmûves foglalkozáso-
kon mindig újdonságokat tanulok meg, min-
den alkalommal elsajátíthatok egy-egy új tech-

nikát. A táborokban is évrõl évre nagy öröm-
mel veszek részt, mert öröm számomra a
kézmûveskedés.

Bãican Anna: – Itt találkozom a barátaim-
mal, és mindig jó élmény velük együtt készíte-
ni érdekességeket. A kézmûveskedés nagyon
kreatív munka, és én nagyon élvezem csinálni.

Erdõs Zsófia: – Én imádom a kézmûveske-
dést, élvezem, ahogy dolgozom, és hogy a ke-
zeim közül gyönyörû alkotások kerülnek ki. A
gyöngyszövés például az egyik kedvencem,
fantasztikusak az egyedi ékszerek.

Máté Júlia: – A kézmûveskedésben igazán
kiélhetem magam, mert ilyenkor valóban azt
tehetem, amit akarok, és ez örömmel tölt el.
Akár kisebb, akár nagyobb dolgokat készítek,
számomra mindegyik ugyanolyan értékes.

Ladányi Dávid: – Ezeken a foglalkozáso-
kon új ismeretekkel bõvíthetem a tudásom, új
technikákat és hagyományokat ismerek meg.
Ugyanakkor azon kevesek közé tartozhatom,
akik ismerik ezeket a technikákat.

Bagosi Attila: – Mindig érdekes
dolgokat tanulok a kézmûves foglalko-
zásokon, és nagyon szeretek ilyen kü-
lönleges tárgyakat készíteni. A csalá-
domnak és a barátaimnak is szoktam
kézmûves ajándékokat készíteni, s
ezekkel nagy örömöt szerzek nekik.

Suciu Dávid: – Sok érdekes tech-
nikát lehet megtanulni a kéz-
mûveskedés során, olyan népi hagyo-
mányokat, amik nagyon szépek és ér-
tékesek. A fiúk és a lányok számára is
sok érdekességet rejt a kézmûves-
kedés.

Balázs Anita

gyereksarok|

Kézmûveskedni jó!

Picó Zsófia

Bãican Anna Erdõs Zsófia Máté Júlia

Ladányi Dávid Bagosi Attila Suciu Dávid

Major Bernadett
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A nagyszalontai Sinka István
Kézmûves Kör szervezte táborokban
évrõl évre többtucatnyi gyermek
sajátítja el a kézmûves
foglalatosságok alapjait. Remekül
szórakoznak, miközben új
ismeretekkel és élményekkel
gazdagodnak.



Esze Tamás laktanya, Berettyóújfalu. 1920-ban Berettyóújfalu lett a csonka Bihar vármegye székhelye. A határ közelsége
miatt szükségessé vált katonai helyõrség létesítése. Ennek épülete több ütemben, 1923 és 1937 között készült el

A mai margittaiak közül már csak nagyon kevesen emlékezhetnek erre a képre, melyen a mölki apátságnak a város fõterén
levõ egykori kastélya látható. Még a gróf Csáky család – a település akkori birtokosa – építtette a XVIII. században. Nagy kár,
hogy az 1950-es években az akkori hatalom lebontatta, hogy helyébe felépíthessék a mai városháza jellegtelen épületét


