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|gazdaság

A 2011-ben el kez dett be ru há zás ra ko ráb -
ban 6-7 mil lió lejt köl töt tek – mond ta Claudiu
Pop pre fek tus –, de két éve el apadt a mi nisz -
té ri u mi pénz for rás. A fo lyó völ gyet 50 mé ter
szé les ség ben el ál ló gát alap ja 78 mé ter hosz -
 szan fek szik a ta la jon, fel fe lé kes ke nye dik, lép -
csõ ze te sen szû kül. A ko ro ná ja már csak 6 m
szé les lesz. Pász tor Sán dor el ma gya ráz ta,
hogy a kész védmû 29 mé ter ma gas lesz, és
1,2 mil lió köb mé ter vi zet tud majd vis  sza tar ta -
ni. A mos ta ni, 9 mé te res ma gas ság ban már
120 ezer köb mé ter vi zet tud meg fog ni. A tel -
jes be ru há zás 19 mil lió lej be ke rül, s ha jö võ -
re is ke rül rá pénz az ál lam kas  szá ban, két év
múl va át ad hat ják.

A védmû mi att a pa tak me der ben ha la dó
ed di gi utat le zár ták, és újat épí tet tek ma ga san
a part ol dal ban, a gát ko ro ná já nak szint jén. A
ki vi te le zõ a Repcon cég, a me gyé ben az
egyet len, amely nek hid ro tech ni kai mun ká la -
tok ra ké pe sí té se van. Mircea Nistreanu, az

Há rom év vel ez elõtt lát tak hoz zá a To pa-
pa tak med ré ben Hol ló szeg te le pü lés kö ze lé -
ben egy idõ sza kos víz tá ro zót épí té sé hez, hogy
meg óv ják az ár tól a völgy ben rend sze re sen el -
ön tött fal va kat, köz sé ge ket. Pász tor Sán dor
ak kor a Kö rö sök Víz ügyi Igaz ga tó sá gát ve zet -
te, most ál lam tit kár ként si ke rült el fo gad tat nia
a mi nisz té ri um mal a be ru há zás foly ta tá sát, és
eh hez 3 mil lió lejt ki is utal tak az ál lam kas  szá -
ból. A pénz bõl to váb bi 3 mé ter rel meg eme lik
a ko ráb ban 6 mé ter ma gas gá tat.

A Magyarcséke (Ceica) köz ség hez tar to zó
Hol ló szeg (Corbeºti) fa lun is át fo lyó To pa a
me gye víz ügyi koc ká za ti tér ké pén a leg in kább
ve szé lyes fo lyó víz ként sze re pel, több tíz ki lo -
mé te ren át gyûj ti ma gá ba a hegy ol da lak csa -
pa dék vi zét, emi att nagy esõk ben na gyon rö vid
idõ alatt ha tal mas ra nõ het, és ed dig is gyak ran
tett kárt az ár a völgy ben fek võ te le pü lé se ken
(Bi hardobrosd, Szom bat ság, Pusz ta hol lód).
Ta valy a már hat mé ter ma gas gá ton is át csa -
pott az ára dat, egy mun ka gé pet is ma gá val so -
dort, a ron csok még ki lát sza nak az épü lõ
védmû kö vei alól.

Két év kihagyással épül
a hollószegi gát
Kilenc méter magasra emelik idén a Topa-
patakon épülõ idõszakos víztározó
gátjának magasságát. PÁSZTOR SÁNDOR
vízügyi államtitkár és CLAUDIU POP
prefektus a helyszínen tájékoztatta a sajtót
a létesítmény jelentõségérõl.

Claudiu Pop

kormánybiztos,

Pásztor Sándor

vízügyi államtitkár

és Mircea

Nistreanu,

a Repcon

igazgatója

Ahogy magasodik, lépcsõzetesen keskenyedik

a patakmedret betöltõ védmû
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A bi cik li köl csön zõ a Green Revolution
Egye sü let kez de mé nye zé sé re, a He lyi Köz szál -
lí tá si Vál la lat tal (HKV), a Raiffeisen Bank kal és
a váradi ön kor mány zat tal part ner ség ben nyílt
meg. Az áta dón Rãzvan Nãstase, az egye sü let
kép vi se lõ je el mond ta, fõ cél juk, hogy al ter na -
tív köz le ke dé si esz köz ként mi nél töb ben vá -
lasszák a ke rék párt a vá ros ban. Ilie Bolojan
pol gár mes ter ar ra hív ta fel a fi gyel met, hogy
Nagy vá ra don már el ké szült kö zel 8 ki lo mé ter -
nyi bi cik li út, mely Ma gyar or szág gal kö ti ös  sze
a vá ros köz pon tot. Ter ve zik a ke rék pár út meg -
hos  szab bí tá sát a Sovata ut cai hí dig, va la mint a
kö zel jö võ ben a Félixfürdõig épí te né nek ke rék -

pár uta kat. Csuzi Ist ván, a HKV ve zér igaz ga tó -
ja ar ra hív ta fel a fi gyel met, hogy a pro jekt
fon tos Nagy vá rad tö meg köz le ke dé se szá má ra.

A köl csön zõ bõl öt ven bi cik li bé rel he tõ,
órán ként 4 vagy 24 órá ra 15 le jért. A 16
éven alu li ak és a nyug dí ja sok in gyen hasz nál -
hat ják a ke rék pá ro kat. Azok nak, akik nek van
HKV-bérletük, ked vez mén  nyel ad ják bér be a
jár mû ve ket: órán ként 3 le jért, egy nap ra pe -
dig 12 le jért. Ha son ló köl csön zõk egyéb ként
már mû köd nek Bu ka rest ben, Nagy sze ben ben,
Bras só ban, Konstancán is.

| F. N. L.

Kerékpárkölcsönzõ
nyílt Nagyváradon

Augusztus 8. óta kerékpárokat
kölcsönözhetnek a nagyváradiak és a
turisták a volt Nagyvásár téren (December
1. park), az egyetem orvosi karának
épületével szemben, a villamosmegállónál.
Tanulók, nyugdíjasok ingyen, helyi
közszállítási bérlettel rendelkezõk
kedvezménnyel bérelhetik a bringát.
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igaz ga tó el mond ta, hogy a gát tö mö rí tett ba -
zalt kõ bõl ké szül, az alap ja hos  szá ban med ret
hagy tak a pa tak nak, te hát az át la gos víz ho za -
mot fo lya ma to san biz to sít ja a lé te sít mény, ám
vis  sza fog ja a hir te len le zú du ló nagy vi ze ket. A
me der be to no zott „be já ra tá nál” a gát fö lött
erõs vas rács áll ja út ját a le sod ró dó fa rön kök -
nek, szik lák nak, hogy ne tor la szol ják el a víz
út ját, il let ve ne ron csol ják a védmûvet. A ba -
zal tot pár ki lo mé ter rel fel jebb a hegy ol dal ból
fej tik ki és tö rik ap róbb ra. A gát víz zel érint ke -
zõ ol da lát po ró zus be ton nal fe dik majd, és a
tá ro zó part ját is le be to noz zák.

El hang zott még, hogy az idõ já rás mel lett az
er dõ ir tás is fo ko zott ára dás ve szélyt okoz. A
To pa-völ gyé ben is meg gyûlt a ba juk a gát épí -
tõk nek kez det ben az er dei úton ha la dó fa szál -
lít má nyok kal, nem fér tek tõ lük az épí tõ anya -
got fu va ro zó ka mi o nok – me sél te az ál lam tit -

kár. Vé gül meg ál la pod tak, a nap mely ré szé -
ben ki köz le ked jen az egyet len sá von. A ré gi
út fel szá mo lá sá val és az új ki épí té sé vel ál lí tó lag
el ke rü lik a kör nyé ket a fá sok.

| Máté Zsófia

Ø

A völgybe csak

annyi vizet

engednek, amennyi

biztonságosan elfér

a patakmederben



|vélemény

os ta ná ig csu pa jó ta pasz ta la tom
volt a Bi har me gyei rend õr ség -
gel. Ha se gít ség re volt szük ség,
ott vol tak, be tö rõ ket, tol va jo kat,
rab ló kat fog tak el re kord idõ

alatt. Ha va la ki ócsá rol ta õket, ak kor min dig
el me sél tem azo kat az ese te ket, mi kor sa ját
sze mem mel lát tam ha té kony mun ká ju kat. Vi -
tá ba száll tam azok kal, akik bár mi ros  szat
mond tak ró luk. Ve sze ked tem olya nok kal, akik
nem hív ták a rend õr sé get, ami kor tol vajt, rab -
lót lát tak, vagy se gít ség re lett vol na szük sé gük.
Azért nem hív ták a zsa ru kat, mert úgy gon dol -
ták, fö lös le ges, úgy sem tesz nek sem mit. Hát
ho gyan vé gez zék a mun ká ju kat, ha nem tud -
ják, hol van szük ség rá juk? Szó val min dig
azon a vé le mé nyen vol tam, hogy az el múlt tíz-
ti zen öt év alatt meg vál to zott a rend õrök men -
ta li tá sa, most már ko mo lyan gon dol ják, hogy
„szol gá lunk és vé dünk”.

Az utób bi he tek ben az én vé le mé nyem is
vál to zott.

A kis el du gott Bi har me gyei fa lu ban, Anton
nin csen ál lan dó rend õri je len lét. A te le pü lés
Ke mény fok hoz tar to zik, csak ott van rend õr -
õrs, így ran da lí roz ni is bün tet le nül le het. Nem
szá mít, hogy ré sze gen ve zet va la ki, az sem,
hogy ha má sok nyu gal mát meg za var ja, ne tán
tes ti ép sé gét fe nye ge ti. Jú li us vé gén, egy
szom bat es te, éj fél kö rül tör tént, hogy né hány
it tas fi a tal ér ke zett a fa lu ba (per sze au tó val), s
be le kö töt tek ot ta ni if jak ba. Szó szót kö ve tett,
majd tett le ges sé gig fa jult a do log. A he lyi ek
ha za sza lad tak, az ide ge nek utá nuk. Ek kor kez -
dõ dött a tu laj don kép pe ni cir kusz. A ré szeg fi -
a ta lok ki a bál ni kezd tek a ház elõtt, kö ve tel ték,

Mire jó a rendõrség?
hogy jöj jön ki az oda be sza ladt fiú. He lyet te
nagy szü lei és nagy báty ja pró bál ta le csi tí ta ni a
van dá lo kat, akik im már há rom au tó val vol tak
je len, és gyil kos ság gal meg a ház fel gyúj tá sá -
val fe nye ge tõz tek. Már a ka put rug dos ták,
ami kor a nagy bá csi fel hív ta az egy sé ges se -
gély vo na lat, a 112-t. Mi kor el mond ta, mi a
sür gõs hí vás oka, kap csol ták a rend õr sé get. A
fér fi se gít sé get kért, de azt a vá laszt kap ta,
nem megy a jár õr, mert sen ki nem ha tolt be a
ház ba. A fér fi meg kér dez te, hogy ha be men -
nek és meg ölik õt, ak kor már ki jön nek-e. A
rend õr ne vet ve azt fe lel te, igen, ak kor ki – s
ez zel le tet te a te le font.

Sze ren csé re nem tör tént tra gé dia, de egy
biz tos: nem a rend õrö kön múlt. A 112 web ol -
da lán vi lá go san fel van so rol va, mi lyen eset -
ben ve he tõ igény be a se gély hí vó szol gál ta tás:
„ami kor a rend õr ség, tûz ol tó ság, men tõk be -
avat ko zá sá ra van szük ség, hogy éle tet, tu laj -
dont vagy kör nye ze tet ment se nek.”

A mi ese tünk ben éle tet és tu laj dont is ve szé -
lyez tet tek a van dá lok, te hát a disz pé cser jo go -
san kap csol ta a rend õr sé get. A szol gá la tos
tiszt vi szont nem lát ta el a fel ada tát. A rend õr -
ség a 2002/218. szá mú tör vény alap ján mû -
kö dik. A tör vény sza bá lyoz za, mi a rend õr ha -
tás kö re; a 26. cik kely el sõ be kez dé sé ben
mond ja ki, hogy a rend õr ség fõ ha tás kö re: vé -
de ni az ál lam pol gár ok éle tét és tes ti ép sé gét,
a ma gán- és köz tu laj dont, va la mint a kö zös ség
egyéb tör vé nyes jo ga it.

Alina Dinu, a Bi har Me gyei Rend õr-fõ ka pi -
tány ság szó vi võ je is úgy ítél te meg, hogy ki
kel lett vol na száll ni uk a rend õrök nek. Emel lett
a sér tet tet ar ra buz dí tot ta, men jen ki hall ga tás -
ra a fõ ka pi tány hoz. A sér tett vi szont nem
ment el, úgy érez te, sem mi ér tel me, hi szen
úgy sem tör té nik sem mi. Mert ak kor sem tör -
tént, ami kor va ló ban szük ség lett vol na a rend
õre i re. Sõt ki ne vet ték õt, aki se gít sé get kért.
Ezek után ho gyan bíz zon meg bár me lyik
egyen ru hás ban?

Ve szély ben érez te a sa ját és csa lád ja éle tét,
és se gít sé get kért, de az el ma radt. Bez zeg
Nagy vá ra don, a fut ball-vi lág baj nok ság dön tõ -
jé nek es té jén a rend õr ség meg je lent az aj tó -
ban csend há bo rí tás mi att. Fi a ta lok néz ték a
dön tõt, egy-egy hely zet nél biz to san han go sak
is vol tak, a szom széd pe dig be je len tet te, hogy
za var ja a ki a bá lás. Nem volt ve szély ben sen ki -
nek sem a tes ti ép sé ge, sem a tu laj do na, még -
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is men tek, fi gyel mez tet tek. De ami kor iga zán
szük ség len ne rá juk, csak ki ne ve tik az em bert.
És cso dál ko zunk, hogy las san sen ki sem bí zik
meg a rend õre i ben?

Nem aka rok ál ta lá no sí ta ni, biz to san van
olyan szol gá la tos tiszt, aki tisz tes sé ge sen vég zi
a mun ká ját, aki nem be szél fél váll ról az ál lam -
pol gár ok kal, akik tõl tu laj don kép pen a fi ze té -
sét kap ja, de a mi nap én is egy ki fo gá sol ha tó
in tel li gen ci á jú és mo do rú ügye le test fog tam ki.

Tör tént, hogy Hegyközpályiba me net egy
esz mé let len idõs nõt ta lál tunk az út mel lett. A
hegyközcsatári al pol gár mes ter hív ta is azon -
nal a se gély hí vót, s kap csol ták a men tõ ket.
Köz ben én víz zel lo csol tam a né nit, va la meny -
 nyi re ma gá hoz is tért, meg tud ta mon da ni,
hogy hív ják. Majd a men tõk nek azt is el mond -
ta, hogy vá sá rol ni in dult nagy vá ra di la ká sá ból.
Az ut cát tud ta, a szá mot nem. Ar ra sem em -
lé ke zett, ho gyan ke rült Pályi ha tá rá ba. A men -
tõ el vit te a né nit, én meg ar ra gon dol tam, biz -
to san ott hon ke re sik, de nem volt ná la sem
tás ka, sem va la mi lyen irat. Hi á ba pró bál tam
rá ke res ni a név után az interneten, nem ta lál -
tam te le fon szá mot, amin ér te sít het tem vol na
a csa lád ját.

Két nap el tel té vel a rend õr sé gi je len tés egy
el tûnt sze mély rõl – a né ni rõl szólt. Ke res te a
csa lád ja, és a rend õr ség ar ra szó lí tott fel, hogy
ha bár ki bár mi lyen in for má ci ó val ren del ke zik,
hív ja az egy sé ges se gély hí vót, a 112-t. Ta lán
túl gyor san re a gál tam, ta lán nem tud ja a jobb
kéz, mit csi nál a bal, tény, hogy a 112-nél

csak egy te le fon szá mot kap tam, a váradi rend -
õr ség ét. És ott fel vet te a szol gá la tos tiszt a te -
le font. El mond tam, hogy a saj tó je len tés ben
van egy el tûnt sze mély, aki hez men tõt hív -
tunk, mert meg ta lál tuk még az nap, ami kor el -
tûnt. Er re az ügye le tes a le he tõ leg pök hen dibb
hang nem ben: „Tisz telt höl gyem, én nem ad -
ha tok sem mi lyen in for má ci ót, ke res se a saj tó -
re fe renst!” Mond tam ne ki, hogy nem kér tem
in for má ci ót, ha nem ép pen én vol tam az, aki
tá jé koz tat tam, mi re õ vis  sza kér de zett, mi lyen
infóm van. Is mét elöl rõl kezd tem az egé szet, s
ami kor oda ju tot tam, hogy a Nagyvá rad–
Hegy közcsatár kö zöt ti úton fe küdt esz mé let le -
nül, az ügye le tes kö zöl te ve lem, hogy õket
nem ér dek li, mi van Csa tár ban, for dul jak az
ot ta ni rend õr ség hez.

Egy sze rû ál lam pol gár ként nem volt si ke -
rem, fel hív tam hát a szó vi võt, õ meg adott egy
újabb te le fon szá mot, ez út tal a nyo mo zó ét, aki
az üg  gyel fog lal ko zik. Itt már si ker rel jár tam,
de a fel hí vást nem von ták vis  sza, te hát más -
nap meg is je lent min den új ság ban, hogy ke -
re sik a né nit. Gon do lom, el ke rül te a fi gyel mü -
ket, vagy nem tud ták, me lyik kór ház ba vit ték.

Ide je len ne, hogy olyan em be re ket te gye -
nek te le fon ügye let be, akik fel fog ják, amit
mon da nak ne kik, és vá la szol ni is em ber hez,
mi több, rend õr höz mél tó an tud nak; akik ren -
del kez nek em pá ti á val és bi zo nyos fo kú mû -
velt ség gel. Hát ha ak kor majd nem hi szünk el
min den rend õr vic cet.

| Both Abi gél

vélemény|
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E ki vé te lek egyi ke az érsemjéni fa lu ün nep,
ahol ér ték, igé nyes ség, a ma ra dan dó ság fel mu -
ta tá sa a min den ko ri szem pont. Szí vem sze rint
az ilyen fa lu na po kon va ló je len lé tet kö te le zõ vé
ten ném az ös  szes pol gár mes ter szá má ra, hogy
lás sák, mi ként il lik, kell egy kö zös ség elõ re ha la -
dá sát, fej lõ dé sét meg te rem te ni, ha már egy szer
az is ten ad ta nép tõl ki csi kar ták a bi zal mat.

Ér de mes len ne vis  sza la poz ni az el telt ti zen -
hat esz ten dõ érsemjéni fa lu na pi tör té né se it,
men  nyi ér ték te rem tõ pil la na tot hoz tak. Szo bor -
park lé te sült, vá ro sok iri gyel te mû ve lõ dé si ház
épült, a pol gár mes te ri hi va tal ban eu ró pai szin -
tû kö rül mé nyek kö zött vég zik az ügy in té zést.
Nem be szél ve az ál ta lá nos is ko la kö zép is ko lá -
kat meg szé gye ní tõ épü le té rõl, a fa lu nagy szü -
löt te it be mu ta tó em lék ház ról, a sport csar nok -
ról, a meg épült tömb ház ról és sok egyéb rõl. A
tár gyak mel lett a szel lem, a ha gyo mány, a ma -
gyar ság tu dat pal lé ro zá sa szin tén szív ügye a he -
lyi ve ze tés nek, bi zo nyí ték er re a szám ta lan szín -

há zi elõ adás, aho gyan az Ezüst per je nép tánc -
cso port lé te is.

Az au gusz tus utol só hét vé gé jén meg ren de -
zett idei fa lu nap szin tén az ér ték hor do zás je gyé -
ben zaj lott. Ki emel ke dõ ese mény volt a haj dú -
ná ná si Na ná Szín ház, a Nyí ló Akác és az Ezüst -
per je nép tánc cso port ok kö zös tánc já té ka Le-
gendák cím mel. Im már ha gyo mán  nyá érett fo -
gat haj tó ver seny szó ra koz tat ta a pub li ku mot,
míg a gye re kek hez báb szín ház ér ke zett, de volt
szá muk ra kéz mû ves fog lal ko zás, és a szín pa don
is be mu tat hat ták néptáncosi te het sé gü ket.

A zá ró na pon, va sár nap lo va sok, nép vi se let -
be öl tö zött fi a ta lok, me net tán co sok hí vo gat ták
a fa lu né pét ün ne pel ni. A kö zön ség nek nagy él -
ményt je len tett a bu da pes ti Re gé lõ Fe hér Tál tos
dob csa pat elõ adá sa, amely sen kit sem za va ró
mó don tár sult a sport csar nok ban meg tar tott
öku me ni kus is ten tisz te let ke resz tény jel le gé hez.

A sze szé lyes idõ já rás több ször is meg za var ta
az ün ne pel ni vá gyó kat, így a Nép kert be meg -
hir de tett prog ra mok egy ré szét a sport csar nok -
ban tar tot ták meg. Ka zin czy Fe renc szob rá nak
meg ko szo rú zá sa, az ün ne pi be szé dek és mû sor
alatt is szi tált az esõ. Mit sem ron tott mind ez a
pör gõ han gu la tú néptánc gála szín vo na lán, a
há lás kö zön ség taps sal ju tal maz ta a lá tot ta kat.

A mai érsemjéniek mél tó ak a há rom nagy
elõd: Frá ter Lo ránd, Csiha Kál mán és Ka zin czy
Fe renc örö ké re: szí vük ben õr zik a dalt, lel kük -
ben a hi tet, a szép ma gyar nyel vet, mely foly -
ton-foly vást meg újul lo bo gón, mint a haj da ni
pász tor tü zek.

| D. Mészáros Elek

Balázsi József

polgármester

és helyettese,

Timar Sorin

koszorúz

a Kazinczy-

szobornál 

Falunapokra hívogattak
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Példaértékû
semjéni napok

Manapság az érték nélküli falunapok
dzsungelében élünk, nem csoda hát,
ha az újságíró – már ha megteheti –
ódzkodik az effajta népbutításon való
részvételtõl. Persze vannak kivételek,
ahová akkor is elmenne a plajbászos
ember, ha nem volna hivatali kötelessége.

A Fráter Lóránd Mûvelõdési Ház, elõtérben a Regélõ

Fehér Táltos dobcsapat



Ágak között

megbújva,

de látszik

a magyarul is kiírt

helységnév

a táblán 

Magyarkakucsi

utcarészlet,

rendezett porták

Barabás Imre,

az egyházközség

fõgondnoka

A te le pü lés Ár pád-ko ri mû em lék temp lo ma
egyes fel jegy zé sek sze rint már a XI. szá zad ban
állt, de a fa lu el sõ írá sos em lí té se 1343-ból
szár ma zik. Bunyitay Vin ce ka no nok Aváradi
püspökségtörténete cí mû mun ká já ban rész -
le tes le írást ad az is ten há zá ról, Ko vács Ve ro ni -
ka pe dig 2011-ben el ké szí tet te Nagykakucs
monográfiáját. A Réz-hegy ség alatt, a Se bes-
Kö rös bal part ján fek võ Magyarkakucs a Gut -
keled nem zet ség õsi bir to kai kö zé tar to zott.

Írá sos em lí té sei: Kakuch (1343, 1435), Ma -
gyar Kakwch (1552), Kakucs (Ma gyar-)
(1808), Magyar-Kakucs (1888), 1913-ban pe -
dig a Nagykakucs ne vet kap ta. Bir to ko sa
1450-ben az álmosdi Chyre csa lád, elõt te pe -
dig Bátori Bereczk fi ai. Ké sõbb a Thelegdy
csa lád ke zé re ju tott, 1570-ben Ist ván és Mik -
lós pe res ked tek ér te. 1851-ben Fé nyes Elek
ezt ír ta a te le pü lés rõl: „Bi har vár me gyé ben, a
Se bes-Kö rös gyö nyö rû völ gyé ben, 300 re for -
má tus, 138 óhi tû la kos sal, két anya egy ház zal,
12 egész úr bé ri te lek kel. Ha tá ra e vi dé ken a
leg ter mé ke nyeb bek kö zé tar to zik”. A XX. szá -
zad ele jén Zichy Ödön nek volt itt bir to ka.

A na pok ban, ami kor Kakucson jár tam, a
szé pen rend be tett por ták, a fa lut jel lem zõ
nagy tisz ta ság lát tán az el sõ be nyo má som az
volt, hogy ez gaz dag te le pü lés, és akik itt lak -
nak, ad nak ar ra, hogy a ven dég jó vé le mény -
 nyel tá voz zék Kakucsról. Szór vány ban él nek itt
a ma gya rok, jó meg ér tés ben a több sé gi ro -
mán ság gal. A kör nyé ken is csak Ré ven van nak
ma gyar csa lá dok, en nek el le né re az itt élõ ma -
gyar ság hal lat ma gá ról, pél dá ul min den év ben
meg szer ve zik az el szár ma zot tak ta lál ko zó ját.

Köz igaz ga tá si lag Magyarkakucs (Cacuciu
Nou) Szász fal vá hoz (Mãgeºti) tar to zik. A köz -

faluról falura|
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Maroknyi magyarság
a Sebes-Körös mentén
Magyarkakucs nevét hiába keressük
az országutak mellett, és vasútállomása
sincs. Ennek ellenére elég könnyû eljutni
a Sebes-Körös völgyében fekvõ faluba,
csak meg kell találni a módját. E sorok
írója vonattal érkezett Rikosdra (Butani),
ott autóval várta kakucsi vendéglátója.
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A település Árpád-

kori temploma

A templomkertben

található

világháborús

emlékmû

ség össz la kos sá ga a 2011-es nép szám lá lás
ada tai sze rint 2681 fõ, eb bõl Magyar ka ku -
cson 340-en él nek, kö zü lük 230 ro mán, 110
ma gyar. Fe le ke zet sze rint 222 sze mély or to -
dox, 108 re for má tus, 2 bap tis ta, 8 pün kös dis -
ta. Az 1886-os ada tok: 356 la kos ból 178 ro -
mán, 166 ma gyar. Több mint száz év múl va
az arány nem so kat vál to zott, az 1992-es nép -
szám lá lás 373 fõt vett lajst rom ba, 197 ro -
mánt, 173 ma gyart. A nem ze ti sé gi meg osz lás
az el múlt két év ti zed ben rom lott oly nagy mér -
ték ben, hogy ma már csak a la kos ság egy har -
ma dát te szik ki a ma gya rok.

Há zi gaz dám, Ba ra bás Im re mu tat ja be a fa -
lut, õ egyéb ként 1995 óta a re for má tus egy -
ház köz ség fõ gond no ka, de mond hat ni, õ az itt
élõ ma gyar ság min de ne se, hi szen bár mi lyen
prob lé ma adó dik, meg ol dás vé gett vagy ta ná -
csért hoz zá for dul nak. Õ a ma gyar ér dek vé -
del mi szö vet ség kakucsi szer ve ze té nek el nö ke
is. Szé pen rend be tett por ta, az ud va ron sok
vi rág, s szin te az egész ud vart be fe dõ szõ lõ lu -
gas fo gad ja a hoz zá be té rõt. Fõ leg afe lõl ér -
dek lõ döm ven dég lá tóm tól, hogy mi vel fog lal -
koz nak a hely be li ek, mi bõl él nek.

Hely ben nincs mun ka le he tõ ség

– A magyarkakucsiak ne héz kö rül mé nyek
kö zött él nek. A te le pü lés mint egy 340 la ko sá -
ból nem hi szem, hogy 40-nek van mun ka he -
lye, a töb bi ek mind nyug dí ja sok vagy be teg -
nyug dí ja sok. Meg él he té sü kért a föld jü ket is

mû ve lik, ná lunk a ha tár ban nem le het meg -
mû ve let len föl det lát ni. Van egy ki sebb me zõ -
gaz da sá gi tár su lás, van egy vál lal ko zó, de
több nyi re min den ki ma ga gaz dál ko dik az egy-
két hek tár ján.

A gaz dák ál ta lá ban bú zát és ku ko ri cát ter -
mesz te nek, a kert ben bur go nyát és zöld sé ge -
ket is. „Az idén na gyon jó a bú za ter més, a ku -
ko ri ca is biz ta tó. Saj nos nincs sen ki, aki a ter -
mést fel vá sá rol ná, ezért az itt élõk ál la tot tar ta -
nak, fõ leg ser tést és szar vas mar hát, de min den
gaz da ság ban van bõ ven ba rom fi is. Van a fa lu -
ban egy sze mély, aki a te jet fel vá sá rol ja li te ren -
ként 2 le jért, no de meg éri-e en  nyi ért te he net
tar ta ni?! Na gyon meg fo gyat ko zott a szar vas -
mar ha-ál lo mány, va la mi kor 400 te hén járt a
csor dá ra, má ra már alig 100 ma radt. Igaz, van
egy gaz dál ko dó, aki nek van vagy öt ven te he -
ne, de ez ki vé tel. Ná lunk a föld te rü let nem je -
lent ér té ket, egy gaz da pél dá ul hek tár ját 50 le -
jért vá sá rol ta fel a tu laj do no sok tól vagy az örö -
kö sök tõl. Ez már ré geb ben tör tént, most már
100 lejt is ad nak egy hek tár föl dért.”

A fi a ta lok egy ré sze Élesden egy ci põ gyár -
ban dol go zik, aki nek más nem ju tott, az nyá -
ron gom bá szik. Más mun ka le he tõ ség nem na -
gyon van, de ha vol na is, nem len ne mi vel el -
jár ni uk, mi vel a fa lu ból se me lyik irány ba sincs
au tó busz já rat. „Is ko la busz vi szi a gye re ke ket
Szász fal vá ra, fõ leg a ro má no kat, és Élesdre,
aho vá a ma gyar gye re kek is jár nak, saj nos õk
csak hár man van nak” – egé szí ti ki a há zi gaz da.
Hely ben ma gyar ok ta tás már mint egy ne gyed -
szá za da nincs, de gyer mek hi ány mi att a ro mán
nyel vû ok ta tás is meg szûnt. Van egy ro mán
nyel vû óvo dai cso port öt-hat gye rek kel.

Iha tat lan víz és asz fal tút

Köz mû ve sí tés szem pont já ból nem áll rosz -
 szul Kakucs. A víz szin te min den la kás ba be
van ve zet ve, de mi vel ma gas a nitráttartalma,
nem iha tó. En nek az az oka, hogy a 90 mé te -
res ku tat az egy ko ri mtsz farm ján fúr ták, ahol
szak em be rek sze rint az is tál ló trá gya lé meg fer -
tõz te a ta laj vi zet. En nek el le né re so kan is  szák

Ø

10|Biharország|2014. szeptember

Helybeli fiatalok is

részt vettek

az elszármazottak

idei találkozóján



jár nak temp lom ba, mint ré geb ben tet ték.
2004-ben ál lí tot tuk fel a temp lom kert ben az
em lék mû vet, majd tel je sen fel újí tot tuk a mû -
em lék temp lo munk tor nyát. Elõ ször csak a
bá do got szed tük le, de a tor nyot is tel je sen át
kel lett épí te ni. Egy évig tar tott mind ez. Le cse -
rél tük a temp lom te tõ rõl a cse re pet, majd a
temp lom bel sõt újí tot tuk fel, új nyí lás zá ró kat
sze rel tünk fel, új pa do kat csi nál tat tunk. Köz -
ben 2010-be fel újí tot tuk a pa ró ki át, és rá egy
év re a gyü le ke ze ti há zat. Most jó néz ni, hogy
min den mi lyen ren de zett, min den mi lyen szép
itt” – mond ja jól esõ ér zés sel a fõ gond nok.
Majd az zal foly tat ja: „A me gyei ér dek vé del mi
szer ve zet tá mo ga tá sa nél kül so ha sem tud tuk
vol na mind ezt meg va ló sí ta ni, er re a mi gyü le -
ke ze tünk nek nem lett vol na pén ze. Az it te ni ek
is so kat se gí tet tek fi zi kai mun ká val, de pénz zel
nem, mert nem volt mi bõl.”

Nagy si ker nek ör vend év rõl év re az el szár -
ma zot tak ta lál ko zó ja, idén már a tizen har ma -
di kat ren dez ték. „A pa ró kia ud va rán az öreg
dió fa ár nyé ka kel le mes hely szín min den részt -
ve võ szá má ra, ott tart juk a sze re tet ven dég sé -
get. Az ös  sze jö ve tel meg szer ve zé se test vér te -
le pü lé sünk nek, a Pest me gyei Kakucsnak is
kö szön he tõ, hi szen õk anya gi lag is tá mo gat -
ják, és szép szám ban részt is vesz nek a ta lál -
ko zón. Ugyan ez el mond ha tó Bihar ke resz tes -
rõl is, a magyarkakucsi gyö ke rû pol gár mes ter,
Ba ra bás Fe renc min dig el jön, s idén egy ke -
resz te si kó rus is el kí sér te, elõ adá sá val té ve
még szeb bé a na pot” – idé zi fel be szél ge tõ -
part ne rem.

A kul túr há zat is meg te kint jük; tel jes fel újí tá -
sá val ta valy ké szül tek el. Ki me gyünk a te me tõ -
be is, ahol öku me ni kus te me tõ ká pol na épül
egy Bu ka rest be el szár ma zott or vos pro fes  szor,
Nicolae Suciu tá mo ga tá sá val. A fun da men tum
már be van önt ve, s ha kész lesz, mind az or -
to dox, mind a re for má tus fe le ke zet hasz nál -
hat ja majd.

Ha za fe lé Nagy vá rad ra ko csi val in du lunk el, s
va ló ban kön  nyû el ér ni a Nagy vá rad–Ko lozs vár
or szág utat. Ha mar el su han alat tunk az 50 ki lo -
mé ter Magyarkakucstól a me gye szék he lyig.

| Deák F. József

faluról falura|
a ve ze té kes vi zet. Majd nem min de nütt van für -
dõ szo ba, de nincs szenny víz el ve ze tõ há ló zat.
„Az idén ta lán el kez dõ dik a csa tor ná zás, leg -
alább is ez a hír jár ja a fa lu ban” – te szi hoz zá
Ba ra bás Im re.

Ami kor szó ba ke rül, hogy a te le pü lést ne -
héz meg kö ze lí te ni, be szél ge tõ part ne rem ezt
mond ja: „Most már kön  nyen el le het jut ni ko -
csi val Vá rad ról Kakucsra, ugyan is Kis õsi tõl
asz fal tút ve zet ide. Át jön az em ber a Se bes-
Kö rös híd ján, meg ér ke zik Románkakucsra,
majd hoz zánk egy mo dern asz fal tos úton,
amit min den ki RMDSZ-útnak ne vez, mi vel a
ma gyar ér dek vé del mi szer ve zet köz ben já rá   -
sára, tá mo ga tá sá val va ló sult meg, 2005-ben
ad ták át. Egyéb ként Nagy vá rad tól Kakucsig
50 ki lo mé ter a tá vol ság.”

Az itt élõ ma gyar ság éle té ben meg ha tá ro zó
sze re pet ját szik a re for má tus egy ház. A pa ró ki -
át is fel ke res sük. Az egy ház köz ség lel ki pász to -
ra, Szil ágyi Gyön gyi sza bad sá gon lé vén, nem
tar tóz ko dik a fa lu ban, de ven dég lá tóm fõ gond -
nok ként min den nel tisz tá ban van. A temp lom,
a temp lom kert, a pa ró kia épü le te, ud va ra, a
gyü le ke ze ti ház mint ha most épült vol na, gyö -
nyö rû en fel van min den újít va. A pa ró kia ud va -
rán a tisz te le tes as  szony édes ap ja, Ka to na Já -
nos szor gos ko dik, az egyik zöld ség ágyás hoz
in vi tál: „Ezt én gon do zom” – mond ja.

Az egy ház köz ség rend ben van

A re for má tus egy ház ki ve szi a ré szét az el -
szár ma zot tak ta lál ko zó já nak meg szer ve zé sé -
bõl is. Kakucson ta valy a hí vek lé lek szá ma ke -
re ken száz volt, a kör nye zõ fal vak kál vi nis tá i -
val együtt a gyülekezetnek je len leg 142 tag ja
van. Ös  sze sen mint egy szá zan fi zet nek egy -
ház fenn tar tá si já ru lé kot. „A ki csi egy há zunk -
nak ez na gyon ke vés – jegy zi meg Ba ra bás Im -
re –, hi szen a költ sé gek ma ga sak, ne künk élõ
egy ház ra van szük sé günk. Van ös  sze fo gás, de
pár éve mint ha la zult vol na, ma már nem úgy

Így néz ki a rikosdi

vasútállomás 

Épül

a temetõkápolna,

az alapot már

kiöntötték
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A Margitta–Ottomány utat 1967-ben kor -
sze rû sí tet ték, így meg nyílt a ka pu a kör nye zõ
és tá vo lab bi fal vak, így Albis és Bogyoszló fe -
lé is. E két te le pü lés nagy já ból egy for ma lé lek -
szá mú, és gaz da sá gi lag is egy for mán erõs. Ta -
lán ép pen ezért ri va li zál nak õs idõk óta. Mind
Érbogyoszlót, mind Albist szor gos, dol gos em -
be rek lak ják, dön tõ több ség ben ma gyar re for -
má tu sok. Érbogyoszló lel ki pász to ra Orosz
Már ta tisz te le tes as  szony, Albisé pe dig Dé nes
Bé la tisz te le tes. A leg utób bi nép szám lá lás sze -
rint a köz ség össz la kos sá ga 1852 fõ. Má ra a
te le pü lé sek kö zöt ti ver sen gés csök kent vagy
csak jó ér te lem ben ma radt meg. Egy-egy vá -
lasz tá si kam pány ide jén még fel-fel éled, de
utá na új ra el csen de se dik. Eb ben az is se gít,
hogy a min den ko ri egy há zi és pol gá ri te le pü -
lés ve ze tõk igye kez nek mi nél több kö zös prog -
ra mot szer vez ni a két fa lu la ko sa i nak. Ma már
nem rit ka a kö zös is ten tisz te let, és a fa lu na po -
kat is együtt tart ják. Ab ban még ver se nyez -
nek, hogy az albisi vagy a bogyoszlói gaz da
dob-e szebb ter mé ket pi ac ra, de eb bõl sen ki -
nek sem szár ma zik ká ra, sõt ez ter me lõ nek és
vá sár ló nak egy aránt hasz ná ra vá lik.

Bihar megye északnyugati részén, az Értõl
keletre fekszik az Érmellék két jelentõs
települése, Érbogyoszló és Albis, melyek
1950 óta közigazgatásilag egy községet
képeznek, Érbogyoszló központtal.
Vasúttól, fõ közúttól mindkettõ távol esett.
Az elszigeteltség fékezte ugyan
a gazdasági fejlõdést, de segítette a helyi
néphagyományok életben tartását.

Van kul túr ház, lesz víz ve ze ték

A köz ség pol gár mes te re az RMDSZ-es szí -
nek ben in dult Vé kony Mi hály; Gás pár Gyu lát
vál tot ta, és je len leg má so dik man dá tu mát töl ti.
El sõ ként õt ke res tem fel hi va ta lá ban, hogy a
te le pü lés ered mé nye i rõl, gond ja i ról fag  gas -
sam. Leg na gyobb ered mény nek a mû ve lõ dé si
ház fel újí tá sát tart ja, idén si ke rült át ad ni uk a
kul tú ra szol gá la tá ra. A fel újí tás még 2008 ko -
ra ta va szán el kez dõ dött, ak kor szin tén õ ült a
pol gár mes te ri szék ben. Az „õr ség vál tás” után
Gás pár Gyu la is szív ügy ének te kin tet te a mû -
ve lõ dé si ház rend be ho zá sát, de pénz hi ány mi -

Vékony Mihály

polgármester

korábbi

mandátumában

kezdte,

s a mostaniban

fejezheti be

a mûvelõdési ház

felújítását
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Kevésbõl gazdálkodtak

Az albisi református templom



att las san ha ladt a mun ka. Vé gül a me gyei ta -
nács tól ér ke zett se gít ség gel si ke rült fel gyor sí ta -
ni az ese mé nye ket. Ma ga az épü let ké szen
van, si ke rült be sze rez ni ük a szín pa di és a te -
rem füg gö nyö ket is. Az asz ta lok, a szé kek és a
han go sí tás hi ány zik még, ezek be szer zé sét a

jö võ év re ha lasz tot ták. Ezen fe lül sa ját költ ség -
ve tés bõl fel újít ják a kul túr ház ke rí té sét is.

Mind két te le pü lé sen épí te nek ra va ta lo zó
ká pol nát, az albisin már csak a bel sõ fi nis mun -
kák hi á nyoz nak, a bogyoszlói pe dig két har -
mad rész ben ké szen van. El kezd ték a víz há ló -
zat bõ ví té sét az albisi hegy fe lé, ez mint egy
700 mé te res sza kaszt je lent 615 000 le jes
költ ség ve tés sel. Eb bõl száz ezer lejt már meg -
kap tak, el is szá mol ták, így vár ha tó an rö vi de -
sen ér ke zik a kö vet ke zõ fá zis ra szánt ös  szeg.
Idén sze ret nék ezt a be ru há zást be fe jez ni. Új -
ra pá lyáz hat majd a köz ség a szenny víz há ló -
zat ra és asz fal to zás ra, ez zel a le he tõ ség gel él -
ni fog nak.

Az új ke nyér ün ne pé re idén is meg szer ve zik
a köz sé gi na po kat, ez út tal – ro tá ci ós ala pon –
Ér bogyoszlón. Ez már a har ma dik kö zös köz -
sé gi ren dez vény. An nak elõt te a két fa lu kü lön
ün ne pelt. „Saj nos a kör nye zõ te le pü lé sek hez
vi szo nyít va hát rány ban va gyunk, mi vel 2009
óta egyet len EU-s pá lyá za tot sem nyer tünk.
Lát vá nyos be ru há zást pe dig csak azok kal le -
het el ér ni. En nek el le né re ab ból a ki csi bõl,
amink volt, úgy ér zem, jól gaz dál kod tunk” –
ös  sze gez te be szél ge té sünk vé gén a pol gár -
mes ter.

Saj nos a köz ség ben ele nyé szõ szá mú mun -
ka hely van. Ezért a bogyoszlóiak és az albisiak
vagy Mar git tá ra in gáz nak, vagy hely ben pró -
bál nak gaz dál kod ni. Saj nos eh hez ke ve sük nek
van meg fe le lõ mun ka esz kö ze, ezért in kább
bér be ad ják föld je i ket áren da fe jé ben.

faluról falura|

Az érbogyoszlói

nyolcosztályos

iskola

A helység híres

szülöttérõl,

a márciusi ifjak

egyikérõl, Irinyi

Józsefrõl nevezték

el Albis iskoláját

Sárkány Szabolcs

a fazekaskorongnál

Ø
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Fran cia test vé rek

Érbogyoszló és a fran cia or szá gi Bondues
kö zött hi va ta lo san 1990 óta van testvér tele -
pülési kap cso lat, de a kö tõ dés 1980-ban, a fa -
lu rom bo lá sok idõ sza ká ban kez dõ dött, ami kor
Bondues jel ké pe sen örök be fo gad ta Bo gyosz -
lót. Ter mé sze te sen a test vér kap cso lat a köz -
ség hez tar to zó Albisra is vo nat ko zik. Ko mo -
lyan vet ték ezt a kap cso la tot, amit az bi zo nyít,
hogy több mint két év ti zed után sem lan kadt
vagy sab lo no so dott el. Rend sze re sen lá to gat -
ják egy mást, igen sok ba rá ti kap cso lat ala kult
ki. Bondues gaz da sá gi lag jobb hely zet ben van,
ezért min den lá to ga tás al kal má val se gé lye ket,
aján dé ko kat hoz nak. Leg utóbb egy kis buszt
aján dé koz tak a köz ség nek.

Ci vil szer ve ze te ket is ala pí tot tak a test vé ri -
ség re: Bogyoszlón Érbogyoszló–Bondues
Egye sü let, mely nek ala pí tó el nö ke Gás pár
Gyu la, Bondues-ban pe dig Bondues–Érbo -
gyosz  ló–Albis Kap cso lat né ven. A má sik ci vil
szer ve ze tük az Albison be jegy zett Iri nyi Tár sa -
ság, ennek el nö ke Ba kó La jos. A tár sa ság ne -
vé hez fû zõ dik Iri nyi Jó zsef mell szob rá nak fel -
ál lí tá sa az albisi temp lom kert ben, az Iri nyi-em -
lék hely lét re ho zá sa, és köz ben jár tak azért,
hogy az albisi is ko la fel ve hes se Iri nyi Jó zsef
ne vét. Je len leg meg csap pant a te vé keny sé gük
az ala pí tó ta gok köz ti egyet nem ér tés mi att.
Az el nök azon ban re mé li, vis  sza áll majd a ré -
gi rend.

Dí ja zott di á kok és cse re pek

A 2013/14-es tan év ben Albisnak és Ér bo -
gyosz lónak ös  szes sé gé ben 304 ta nu ló ja volt.
Eb bõl Albison 145 (óvo dás tól VIII. osz tá lyo sig),
Érbogyoszlóban pe dig 159. A tan in té zet igaz -
ga tó ja Kun At ti la test ne ve lõ ta nár, aki fi a ta los
len dü let tel és nagy fel ké szült ség gel irá nyít ja az
ok ta tást. Ak tív és fel ké szült csa pat élén áll, akik
a ma xi mu mot hoz zák ki a di á kok ból. Ezt a ver -
seny ered mé nye ik is hí ven tük rö zik. Az óvo dai

|faluról falura

nép dal ver se nyen pél dá ul el sõ he lye zést ér tek
el. Az elõ ké szí tõ, il let ve I–IV. osz tá lyo sok fo lya -
ma to san részt vesz nek a Für kész és a Ben de -
gúz he lyes írá si és nyelv he lyes sé gi ver se nye ken,
a Papp At ti la-sza va ló ver se nyen, az Öröksé-
gem el ne ve zé sû me se mon dó, va la mint a Zrí nyi
Ilo na Ma te ma ti ka ver se nyen. Az ered mé nyek
kö zött sze re pel nek kü lön dí jak, kör ze ti el sõ,
má so dik, har ma dik, ne gye dik he lyek, me gyei
kü lön dí jak és do bo gós he lyek, to váb bá or szá -
gos ha to dik he lye zés.

Az V–VIII. osz tá lyo sok is részt vesz nek a
Für kész, il let ve Ben de gúz ver se nyen, a Mi kes
Ke le men Ma gyar Nyelv és Iro da lom Tan tárgy -
ver se nyen, a Zrí nyi Ilo na, il let ve a Csil lag szer -
zõ ma te ma ti ka ver se nye ken, to váb bá a Kö vesd
a ku ta tó kat el ne ve zé sû nem zet kö zi föld rajz ver -
se nyen. Kör ze ti szint rõl to vább ju tot tak a me -
gyei for du lók ra, és me gyei szin ten kü lön dí ja -
kat hoz tak el. Ma guk is szer vez nek ve tél ke dõ -
ket, meg em lé ke zõ mû so ro kat je les na po kon,
év for du ló kon.

Sport te rén is je les ked nek. A leg utób bi Ér-
ku pán a bogyoszlói lá nyok I. he lyen, a fi úk
VII. he lyen, az albisi fi úk és lá nyok pe dig egy -
aránt a III. he lyen vé gez tek. Ötö dik éve már,
hogy Kun At ti la igaz ga tó-test ne ve lõ ta nár
meg szer ve zi a Tan év zá ró ké zi lab da-baj nok sá -
got. A hely szín egyik év ben Érbogyoszló, má -
sik év ben Albis. Idén Albison volt a sor. Má so -
dik éve, hogy a tan tes tü let meg ven dé ge li a di -
ák se re get – nyolc csa pa tot – egy ki adós bog -
rá csos sal. A na pot ta nár–di ák mér kõ zés zár ja.
Ezen kí vül ta nul má nyi ki rán du lá so kat szer vez -
nek osz tá lyok nak vagy az is ko lá nak.

Hogy tel jes le gyen a te le pü lés ar cu la ta, nem
hi á nyoz hat a kép bõl a Sár kány csa lád – Sza -
bolcs és Me lin da, meg a fi uk, Mi lán – és fa ze -
kas mû hely ük. A há zas pár, mond hat ni, a sem -
mi bõl in dult, au to di dak ta úton sa já tí tot ta el a
szak mát. Ma már me gyei, me gyén tú li, sõt
anya or szá gi te le pü lé se ken is is mert a ne vük és
fa ze kas ter mé ke ik. Fo lya ma to san fej lesz tik
mû he lyü ket, ter mék ská lá ju kat és szak mai tu -
dá su kat egy aránt.

| Szõ ke Fe renc

Ø

Temetõkápolna

Albison
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A Bondues-bõl

kapott ajándék

kisbusz



Nyíri Sándor,

a kiskereki

egyházközség

fõgondnoka

Zol tánt le szá mít va. Nyí ri Sán dor kö szö ni a se gí -
tõk mun ká ját, ugyan ak kor ne hez mé nye zi, hogy
ke ve sen van nak a gyü le ke zet ben, akik re ilyen -
kor szá mít hat nak.

A hol lan dok vis  sza jár nak Kerekibe, éve ken
át az is ko la épí tés bõl vet ték ki a ré szü ket. Most
vál lal ták, hogy fel újít ják a szin te rom má lett
épü le tet. A fõ gond nok meg be csül ni sem tud ja
az épü let ko rát, de na gyon ré gi le het, az el szu -
va so dott te tõ szer ke zet, a mál ló vá lyog fa lak er re
en ged nek kö vet kez tet ni. A hol lan dok a két ke zi
mun ká ju kon kí vül az épí tõ anyag ok több mint
ki lenc ven szá za lé kát is ma guk hoz ták. Nem igé -
nye sek, ke resz tyé ni alá zat tal dol goz nak, az is -
ko la tor na ter mé ben ma guk hoz ta ágy ban al sza -
nak. Élel me zé sü ket rész ben ado má nyok ból,
rész ben a hol lan dok ál tal adott pénz bõl old ják
meg. A gyü le ke zet as  szo nyai vál lal ták a fõ zést.
Kér dé sünk re Nyí ri el mond ta, hogy né hány ki -
vé tel tõl el te kint ve a ma gyar éte lek zö mét sze re -
tik a hol lan dok. Ilyen ki vé tel a bog rács ban fõ -
zött kö röm pör költ zú zá val, amit még meg kós -
tol ni sem mer tek. Bár köz tu dot tan nem le ve se -
sek, az édes, fa hé jas al ma le vest még is öröm mel
fo gyasz tot ták, a töl tött ká posz tát meg an  nyi ra
sze re tik, hogy né me lyi kük ke nyér re té ve eszi.

A gaszt ro nó mi ai kü lön bö zõ sé ge ken túl lép ve
hit be li meg gyõ zõ dé sük azo nos: mint mond ták,
fa la kat nem azért húz nak, hogy szép épü le te le -
gyen Kerekinek, ha nem azért, hogy azo kon be -
lül szár ba szök ken jen a hit.

| D. Mészáros Elek

Petrucz Já nos tisz te le tes egy le la kott pa ró -
ki át ka pott örö kül há rom év vel ez elõtt Kis ke -
rekiben, két szak ér tõ is meg ál la pí tot ta, hogy a
vi zes, sa lét ro mos in gat lan ká ros az egész ség re
– mond ta el Nyí ri Sán dor fõ gond nok. Át me -
ne ti kény szer meg ol dás ként a gyü le ke zet egy
lak részt bé rel pap ja szá má ra. A fõ gond nok kal
a ré gi pa ró kia épü le té ben be szél get tünk,
Petrucz tisz te le tes épp bibliaheti al kal mat tar -
tott a gyer me kek nek. Nyí ri el mond ta, hogy re -
mé nyük van egy új pa ró kia épí té sé re, s a ter -
ve  zés fá zi sán már túl ju tot tak. Jól gaz dál ko dott
az egy ház köz ség, mint egy ti zen öt ezer eurójuk
van, s eb bõl már idén ne ki lát nak az alap ön tés -
nek. A mint egy negy ven ezer euróba ke rü lõ in -
gat lan te tõ tér-be épí té sû lesz, há rom szo ba,
nap  pa li, iro da, kony ha és mel lék he lyi sé gek
lesz  nek ben ne.

Lá to ga tá sunk ap ro pó ját még sem a pa ró kia -
épí tés re mé nye ad ta, ha nem a he lyi ek ál tal ta -
nács te rem ként em le ge tett má sik egy há zi in gat -
lan re no vá lá sa. Pres bi te ri gyû lé sek, val lás órák,
te len te is ten tisz te le tek hely szí ne ez. Az épü let
kö rül nagy volt a sür gés-for gás. Hét hol land fi -
a tal em ber dol go zott a te tõn és a bel sõ tér ben;
saj nos egyet len hely be li ön kén tes sel sem ta lál -
koz tunk a fõ gond nok fi át, Ta mást és Szil ágyi

hitvilág|

A kiskereki református egyházközségben
három évvel ezelõtt lelkipásztorváltásra
került sor. A lelakott parókia helyett újat
épít a gyülekezet, alapját idén le akarják
rakni, és holland segítséggel már
dolgoznak a gyülekezeti ház renoválásán.

Az étel nem,
de a hit összeköt
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Kívül-belül szorgoskodnak

a hollandok a tanácsterem épületén

A falakat és a fö -

démszerkezetet is

megerõsítik, újra

cserélik
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Há rom kor cso port ban zaj lot tak a szé kely hí di
bib lia hét prog ram jai, a szer ve zõk igye kez tek
test re sza bott te en dõk kel le köt ni a részt ve võk
ér dek lõ dé sét. A leg ki seb bek te vé keny sé gét
Mol nár Aran ka fel ügyel te, a kis is ko lás ko rú ak -
kal Péter-Pakó And rea fog lal ko zott, míg a
fel sõ ta go za tos di á kok kal Rá ko si Haj nal ka, a
tisz te le tes fe le sé ge, va la mint az IKE cso port
tag jai vol tak kö zös ség ben.

A gyü le ke zet az el múlt év ben test vé ri kap cso -
lat ra lé pett a hol lan di ai Asperen te le pü lés gyü -
le ke ze té vel, en nek tag jai kö zül ki len cen el jöt tek
együtt len ni a szé kely hí di tá bo ro zók kal. Nem
ér kez tek üres kéz zel, a kéz mû ves fog lal ko zá sok -
hoz õk hoz tak alap anya got – is mer tet te la punk -
kal Rá ko si Je nõ lel ki pász tor, ér mel lé ki es pe -
res. Azt is el mond ta, ar ra tö re ke dett, hogy ne
le gyen „pap köz pon tú” a fi a ta lok együtt lé te,
mond hat ni egy lé pés tá vol ság ról kö vet te nyo -
mon a tör té né se ket, a ren dez vény így sok kal
fel sza ba dul tabb han gu la tú vá vált a gye re kek bi -
zo nyos fo kú önál ló sá ga ré vén.

A na pi te vé keny ség reg gel ki lenc kor áhí tat tal
kez dõ dött, ezen két te o ló gus di ák, Bo zsoky
Jo na tán és Tö rõ At ti la se géd ke zett. Eze ken
az al kal ma kon igye kez tek az egyé ni és han gos
imád ság ra va ló tö rek vést elõ moz dí ta ni. A tá bor
ve zér gon do la ta a cím adó „vá lasz út” fo ga lom ba
sû rû sö dött, hisz egész éle tün ket át hat ja, hogy
mi lyen hely zet ben mi lyen dön té se ket ho zunk.
A jó és a rossz, a szé les és a kes keny út, Jé zus,
avagy a vi lág kö zött kell vá lasz ta ni. A temp lom -
ud var ra több va ló sá gos irány jel zõ táb lát is ki he -
lyez tek, ezek min den eset ben a temp lom fe lé
ve ze tõ he lyes utat mu tat ták. A fog lal ko zá sok
so rán a bib lia hét ve zér gon do la tá ból ki in dul va
min den na pon egy-egy bib li ai sze mély vá lasz út -
hoz ér ke zé sét ele ve ní tet ték fel, egy vi lá gi ke ret -
tör té net be be ágyaz va, s in nen ju tot tak el az ere -
de ti tör té net má nak is szó ló üze ne té ig. Noé
okos volt-e vagy bo lond, Ruth gyõz tes avagy
vesz tes, Dá vid és Gó li át tör té ne té ben kit és mi -
ért ne vez he tünk gyen gé nek, il let ve erõs nek,
míg Dá vid ki rály sá gá ban az alá zat és a büsz ke -
ség örö kös ví vó dá sa jött fel szín re a hét fo lya -
mán.

A székelyhídi református egyházközségben
idén nyáron is vakációs bibliahétre hívták
a fiatalokat. A megszólítás nem maradt
visszhang nélkül, mintegy százhúszan
vettek részt a foglalkozásokon.
Külön kiemelendõ, hogy más felekezethez
tartozók is jelentkeztek a táborba.

Százhúsz gyerek

járt a székelyhídi

vakációs

bibliahétre

Rákosi Jenõ lelkipásztor, esperes az útjelzõ táblánál
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Erõs alapra, 
a fiatalokra építenek



Mi köz ben az es pe res sel és fe le sé gé vel be szél -
get tünk, a ter mek meg tel tek élet tel, a gye rek so -
ka ság lel ke sen ügyes ke dett a fog lal ko zá so kon,
az egyik te rem bõl élet tel te li if jú sá gi ének hal lat -
szott. Szük ség is volt az ala pos ének ta nu lás ra,
hisz a va ká ci ós bib lia hét vé gez té vel a gye re kek
a va sár na pi is ten tisz te le ten a gyü le ke zet elõtt
ad tak szá mot a hé ten ta nul tak ról. Mind ezért
egy óri ás tor ta is du kált az es pe res jó vol tá ból.

Szem mel lát ha tó an a lel kész há zas pár is egy -
faj ta ka tar zi son ment át a hét fo lya mán, a ki csi -
nyek lel ke se dé se rá juk is át ra gadt, aho gyan a
szü lõk, a se gí tõk hoz zá ál lá sá ból is erõt tud tak
me rí te ni a to váb bi szol gá lat hoz. A gyer me kek
ét kez te té sé hez éle lem mel, pénz ado mán  nyal
töb ben is hoz zá já rul tak, a kony hán édes anyák
és a nõ szö vet ség tag jai sür gö lõd tek.

Noé tör té ne té hez kap cso ló dó an, az es pe res
hir te len öt le té nek kö szön he tõ en és az IKE-
tagok se gít sé gé vel, két nap alatt meg épí tet ték
sa ját „özön víz-bár ká ju kat”. A gye re kek nagy
öröm mel vet ték bir tok ba. Desz ka hul la dék még
akadt a bár ka épí tés hez, de sze get, fes té ket,
ecse tet be kel lett sze rez ni ük a lát vá nyos al ko tás
el ké szü lé sé hez. Rá ko si sze mé lye sen ment az
egyik he lyi szak üz let be, hogy meg vá sá rol ja a
kel lé ke ket. A bolt tu laj do no sa, mi kor meg tud ta,
mi re is kell a por té ka, in gyen aján lot ta fel, tá -
mo ga tás ként. Ilyen pil la na to kért ér de mes vál lal -
ni a szol gá la tot, mert ezek túl mu tat nak az anya -
gi a kon: a lé lek rez dül lát ha tat lan, bel sõ kész te -
tés bõl. Mun kál ko dik az Is ten.

Va ká ci ós bib lia he tet vol tunk lá to gat ni, de a
pa ró kia vé gé ben lé võ tel ken is kö rül néz tünk.
Mun ká sok ko pá csol tak, hord ták a tég lát, emel -
ke dett a fal, sze ge csel ték a zsa lut. Épül az es pe -
re si hi va tal. Ed dig az volt a szo kás, hogy az es -
pe re si re zi den cia min den esperesváltás után
köl töz ni kény sze rült at tól füg gõ en, hogy épp
hon nan vá lasz tot tak elöl já rót. Mos tan tól ez
más ként lesz, az Ér mel lé ki Re for má tus Egy ház -
me gye es pe re si hi va ta la ál lan dó jel leg gel Szé -
kely híd ra te le pült. Ta valy áp ri lis ban dön tött er -
rõl a köz gyû lés – tá jé koz ta tott az es pe res. Az
RMDSZ me gyei szer ve ze té nek kö szön he tõ en
kap tak 50 ezer lejt a mun ká la tok el kez dé sé hez,
így ta valy no vem ber ben sor ke rül he tett az ün -
ne pé lyes alap kõ le té tel re. Az anya or szá gi Em -
be ri Erõ for rás ok Mi nisz té ri u ma to váb bi há rom -
mil lió fo rint tal tá mo gat ta az épít ke zést.

A 280 négy zet mé ter alap te rü le tû lé te sít -
mény te tõ tér-be épí té sû re van ter vez ve, és ha
meg kap ják a me gyei ta nács tól a meg ígért ösz -
 sze get, ak kor már idén te tõ alá ke rül nek a fa lak
– ál lít ja Rá ko si. A kö vet ke zõ esz ten dõ re az át -
adá si ün nep sé get is be ter vez ték. Az in téz mé -
nyek tõl, hi va ta lok tól ka pott pén zek mel lé gyü -
le ke ze tek, ma gán sze mé lyek is meg moz dul tak
az épít ke zés tá mo ga tá sá ra. Az es pe res el mond -
ta, hogy egy egész kõmûvescsapat je lent ke zett
se gí te ni, és egy érköbölkúti idõs fér fi, mi u tán el -
ad ta a jó szá gát, száz lejt ado má nyo zott erre a
célra. A fel aján lá sok fo ga dá sa mel lett tég la je -
gyek ki bo csá tá sát is ter ve zik.

Így épül, szé pül, erõ sö dik a szé kely hí di re for -
má tus kö zös ség, a lel ki épít ke zés sel pár hu za -
mo san az anya gi gya ra po dás is meg fi gyel he tõ.

| D. Mé szá ros Elek
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Megépítették Noé bárkáját

Az alapkõletétel

pillanata tavaly

novemberben

Holland segítõk

hoztak

alapanyagot

a kézmûves
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Õszre tetõ alá kerülhetnek az új esperesi hivatal falai



|oktatás – közélet

A ha tá lyos tan ügyi tör vény sze rint a tan fel -
ügye lõ sé gek nek au gusz tus ele jé re kel lett el ké -
szí te ni ük a kö vet ke zõ tan év re vo nat ko zó ja vas -
la tot az igaz ga tók, al igaz ga tók ki ne ve zé sé re.
Azt is ki mond ja a jog sza bály, hogy a ki sebb sé -
gi nyel ven ok ta tó tan in té ze tek ese té ben egyez -
tet ni kell az il le tõ ki sebb ség le gi tim ér dek kép vi -
se le ti szer ve ze té vel. A ma gyar ok ta tás ese té -
ben ez az RMDSZ. Sza bó Ödön, a szö vet ség
me gyei ügy ve ze tõ el nö ke be szá molt a saj tó nak
ar ról, hogy hos  szas egyez te tés nyo mán el ér -
ték, hogy az inspektorátus olyan ja vas la tot to -
váb bít son a mi nisz té ri um ba, amely az ed di gi nél
több ma gyar al igaz ga tói poszt ra vo nat ko zik. A
Fe ke te-Kö rös és a Se bes-Kö rös völ gyé ben élõ
szór vány kö zös sé gek nek je lent ez so kat.

Le het te hát ma gyar al igaz ga tó ja a ré vi, a
tenkei és a be lé nye si is ko lá nak, no ha he lyen -
ként már egy-egy tel jes osz tály nyi ma gyar
gyer mek sem ta nul ott év fo lya mon ként. Ré ven
Maier Zol tán, Tenkén Or bán Gyu la, Belé nyes -
ben Be ne dek Ju dit az új al igaz ga tó. A nagy vá -
ra di mû vé sze ti is ko lá ban is lesz ma gyar al  igaz -
ga tó Tiponuþ Mó ni ka sze mé lyé ben. Azok ban a
ma gya rul is ok ta tó tan in té ze tek ben, ahol ed dig
is volt ma gyar al igaz ga tó (igaz ga tó), meg ma -
rad nak a tiszt sé gek, te hát bõ vül a kö vet ke zõ
tan év tõl a me gye ma gyar pe da gó gu si kö re.

A tan fel ügye lõ sé gen is si ke rült több, ki sebb -
sé gi – ma gyar – ér de ket kép vi se lõ posz tot ki al -
kud ni. A leg na gyobb elõ re lé pést az je len ti,
hogy a ma gyar sza kért fe le lõs ins pek tor a ma -
gyar ta go za ton ta ní tó ro mán ta ná ro kért is fe lel -
jen. Ferkõ Emí li át ne vez ték ki a tiszt ség re. Az
együtt mû kö dést, a jó gya kor la tok át adá sát-át -
vé tel ét ko or di ná ló szak tan fel ügye lõ elõ se gí ti,
hogy a ma gyar di á kok jobb ered ményt ér je nek
el a ro mán vizs gá kon.

Fél rõl egész poszt ra bõ ví tet ték a vá laszt ha tó
tan tár gyak tan me ne té ért és a to vább kép zé sért
fe le lõs szak ins pek to ri ál lást, ezt Sele Tün de
fog ja be töl te ni. Lesz ezen kí vül az in for ma ti ka -
ok ta tás nak fe le lõ se fél ál lás ban Zsigó Ta más
sze mé lyé ben, és ter mé sze te sen meg ma rad a
me gyei fõ tan fel ügye lõ-he lyet te si és az óvo dai-
ele mi ok ta tá sért fe le lõs szak tan fel ügye lõi
poszt. Eze ket to vább ra is Kéry Haj nal, il let ve
Pe tõ Csil la töl ti be.

Már csak az hi ány zik, hogy a tan ügyi tör -
vény elõ írá sá nak meg fe le lõ en ver seny vizs gát
ír jon ki a mi nisz té ri um ezek nek az ál lá sok nak a
be töl té sé re, ak kor a négy éves man dá tum az
ok ta tá si rend szer sta bi li tá sát és szín vo na lá nak
emel ke dé sét ered mé nyez né – fej tet te ki a Bi -
har me gyei par la men ti kép vi se lõ, az al só ház
ok ta tá si bi zott sá gá nak tag ja. Az el múlt hat év -
ben egy szer sem volt ver seny vizs ga, az igaz ga -
tók, al igaz ga tók, tan fel ügye lõk egy-egy év re
kap tak ki ne ve zést, s ta gad ha tat la nul a po li ti kai
erõ vi szony ok függ vé nyé ben. Ezt az ál dat lan ál -
la po tot vált hat ná fel a ver seny vizs gáz ta tás.

| Má té Zsó fia

Szabó Ödön a stabilitás érdekében szükségesnek

tartja a versenyvizsgák megszervezését

A tan fel -

ügyelõségen is új

tisztségeket

tölthetnek be

magyar

pedagógusok

A korábbinál több magyar aligazgató
kinevezését javasolta a Bihar Megyei
Tanfelügyelõség az RMDSZ-szel megtartott
egyeztetés nyomán. Nagy eredmény,
hogy külön szaktanfelügyelõ foglalkozhat
a magyar osztályokat tanító
romántanárokkal.

Magyar aligazgatók 
szórványvidéki iskolákban
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Bi har ban 51 olyan tan in té zet van, ame lyet
ma gyar igaz ga tó és/vagy al igaz ga tó ve zet.
Ezek be a 2014/15-ös tan év tõl már be le szá -
mol ták a nagy vá ra di mû vé sze ti is ko la, a tenkei
Nicolae Jiga Kö zép is ko la, a ré vi lí ce um és a
be lé nye si Nicolae Popoviciu Ál ta lá nos Is ko la
új ma gyar al igaz ga tó it is. Kéry Haj nal me gyei
fõ tan fel ügye lõ-he lyet tes ér dek lõ dé sünk re el -
mond ta, a ma gyar tan in té ze ti ve ze tõk kö rén
túl az inspektorátuson az ed di gi ek mel lett még
egy és fél ál lást tölt het nek be ma gyar pe da gó -
gu sok, to váb bá ket tõt az ed di gi más fél he lyett
a Pe da gó gu sok Há zá ban.

A me gye is ko lá i nak, óvo dá i nak egy ötö dé -
ben lesz õsz tõl új ve ze tõ, zö mé ben az ed di gi ek
le mon dá sa, nyug díj ba vo nu lá sa mi att. Az ese -
tek nyolc szá za lé ká ban az ok ta tás ered mé -
nyes sé gé nek re mé nyé ben ál lí ta nak új em bert
a poszt ra – pél dá ul Alsólugason –, de olyan is
van, aki szak mai elõ me ne tel okán vá lik meg
az igaz ga tói/al igaz ga tói szék tõl. Új igaz ga tó ja
lesz a szalárdi is ko lá nak Prém Mó ni ka sze mé -
lyé ben, mert le mon dott az ed di gi tiszt ség vi se -

lõ. Szentjobbon az új igaz ga tó Vaj da Zi ta.
Szin tén le mon dás mi att lesz vál tás a váradi Ni -
colae Bãlcescu Ál ta lá nos Is ko la, az Ady End re
Lí ce um, a Lorántffy Zsu zsan na Re for má tus
Kö zép is ko la, il let ve a szé kely hí di Pe tõ fi Sán -
dor Kö zép is ko la al igaz ga tói tiszt sé gé ben. A
Bãl cescu al igaz ga tó já nak Cseke Sán dort ne -
vez ték ki, a Lorántffyba Zsí ros Ani kót, az Ady -
ba Ciubotariu Évát, Szé kely híd ra pe dig Koz -
ma Sán dort.

A fõ tan fel ügye lõt és a he lyet te se it a szak tár -
ca ne ve zi ki, a szak tan fel ügye lõ ket, igaz ga tó -
kat és al igaz ga tó kat pe dig a tan fel ügye lõ ség.
A vál to zá so kat hi va ta los sá te võ mi nisz té ri u mi
ha tá ro zat több mint há rom he tes ké sés sel, a
tan év nyi tó elõtt pár nap pal ér ke zett meg.

| M. Zs.

Bihar megye tanintézeteinek
20 százalékában változik õsztõl az igazgató,
aligazgató személye. Részletesebben
a magyar iskolákat érintõ változásokról
KÉRY HAJNAL megyei fõtanfelügyelõ-
helyettest kérdeztük.

Vezetõcserék
több iskola élén
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Új alprefektusa van Bihar megyének
Au gusz tus 22-én le tet te hi va ta li es kü jét Delo -
rean Gyu la, Bi har me gye új, ma gyar he lyet tes
kor mány biz to sa. Az RMDSZ ál tal je lölt
Delorean Gyu la alprefektussá, il let ve elõd jé -
nek, Cristian Biteának kor mány fel ügye lõ vé va -
ló ki ne ve zé sé rõl szó ló ha tá ro za to kat Claudiu
Pop pre fek tus ol vas ta fel. A ro mán nyel vû es kü -
té tel után, me lyen el hang zot tak az „Úgy se gít -
sen en gem az Is ten” sza vak, Claudiu Pop meg -
kö szön te Cristian Bitea ed di gi mun ká ját, és ki -
fej tet te, úgy vé li, ki vá ló csa pa tot al kot nak majd

új he lyet te sé vel. Delorean Gyu la el mond ta,
meg tisz te lõ szá má ra a fel adat, és sze rin te is ki -
vá ló an mû köd nek majd együtt Claudiu Pop pal,
aki vel a Nagy vá rad vá ro si ta nács ban is dol goz -
tak már együtt. A szo ká sos pezs gõ bon tás el -
ma radt, mi vel Delorean Gyu la a kö zel múlt ban
vesz tet te el édes any ját. A szo ci ál de mok ra ta
Claudiu Pop meg je gyez te, a no vem be ri el nök -
vá lasz tás má so dik for du ló ja után koc cin ta nak
majd.

| Fried No é mi Luj za

oktatás – közélet|



|zöldövezet 

A há rom éves fel újí tá si pro jekt le zá rul tá val,
2013. má jus 29-én si ke rült meg nyit ni az ál lat -
ker tet. Volt egy ki sebb csú szás, mert a ki vi te -
le zõ nem tel je sen vé gez te el azt, amit el vár tak
tõ le, mond ta az igaz ga tó. „Az el múlt bõ egy
év ta nul sá ga egy ér tel mû en az, hogy a
váradiak sze re tik az ál lat ker tet, igény van az
ál lat kert re. Ezt mu tat ják a szá mok, hi szen a
nyá ri sze zon ban, ami kor a leg több lá to ga tónk
van, egy-egy hét vé gén négy-ötez ren, hét köz -
ben két-há ro mez ren ke re sik fel a lé te sít ményt.
Rend kí vül si ke res volt az egy he tes Is ko la más -
kép pen prog ra munk, na gyon sok lá to ga tó jött
szer ve zett cso por tok ban a kör nye zõ me gyék -
bõl is, Fe hér, Szil ágy, Szatmár, Kolozs, Arad,
Temes me gyék bõl” – ös  sze gez te Bimbó-
Szuhai Ti bor.

Rit ka ál la tok Nagy vá ra don

Az igaz ga tó tól azt is meg tud tuk, hogy a rö -
vid tá vú cél ki tû zé sek kö zé tar to zik a to váb bi
kap cso la tok épí té se a kö ze leb bi ál lat ker tek kel.

Azért azok kal, mert ál lat cse rék nél a szál lí tá si
költ ség az, ami na gyon meg ter he li a bü dzsét.
Ahogy nõ a tá vol ság, úgy ke rül töb be az ál la -
tok szál lí tá sa.

„Fo lya ma to san tart juk a kap cso la tot a kö ze -
lünk ben lé võ ál lat ker tek kel bel- és kül föld ön
egy aránt, hogy cse rél jünk, hogy új don sá go kat
tud junk hoz ni Nagy vá rad ra, il let ve hogy azok -
nak az ál la tok nak, ame lyek egye dül van nak,
pró bál junk párt sze rez ni, hogy mi nél jobb kö -
rül mé nye ket te remt sünk ne kik. En nek je gyé -
ben kö töt tünk együtt mû kö dé si egyez ményt a
ma ros vá sár he lyi ál lat kert tel, tõ lük már egy
nõs tény hi úzt hoz tunk a Nyír egy há zá ról Nagy -
vá rad ra ke rül hím mel lé; ez faj ta meg õr zé si
prog ram is. Ugyan így a mo só med ve mel lé
hoz tunk egy nõs tényt szin tén Ma ros vá sár hely -
rõl, öt vagy hat tigrispiton ér ke zik Bu da pest rõl
– so rol ta Bimbó-Szuhai Ti bor. Hoz zá tet te: –
Azt tu dom mon da ni, hogy azok nak is, akik
már vol tak az ál lat kert ben, ér de mes új ra ki jön -
ni ük, van lát ni va ló, na gyon ér de mes el töl te ni
két-há rom órát a csa lád dal, gye re kek kel a
nagy vá ra di áll at kert ben.”

Az ere de ti el kép ze lés hez ké pest kö zel 90
szá za lé kos a zoo „né pes sé ge”, van há rom-
négy üres ki fu tó. Si ke rült olyan egye de ket is
Vá rad ra hoz ni, ame lyek rit ka ság szám ba men -
nek Eu ró pá ban. Fél év alatt két szi bé ri ai tig ris
ér ke zett, ezek vö rös lis tás ál la tok, te hát a ki ha -
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Szeretik a váradi
állatkertet

Három évig tartott a nagyváradi állatkert
felújítása és kibõvítése, a látogatók tavaly
óta tekinthetik meg ismét a korszerû zoót.
Az elmúlt több mint egy esztendõrõl
és további terveikrõl BIMBÓ-SZUHAI TIBOR,
az állatkert igazgatója beszélt
a Biharországnak.

Bimbó-Szuhai Tibor

A megújult állatkert

fõbejárata. Benn

magyar feliratok is

segítik

a tájékozódást



zöldövezet|

lás szé lén áll a faj, ke vés van be lõ lük eu ró pai
ál lat ker tek ben, ma gya ráz ta az igaz ga tó. Em lí -
tet te még a kapibarát, va gyis ví zi disz nót. Ezt
meg ti ze del te a más fél év vel ez elõt ti nagy jár -
vány, mely az eu ró pai ál lat ker tek ben pusz tí -
tott. Az okát még nem de rí tet ték ki, de ak kor
az ál lo mány je len tõs ré sze el pusz tult. En nek
el le né re si ke rült Bu da pest rõl egy nõs tényt
hoz ni Vá rad ra. A cél az, hogy mel lé is ke rül -
jön egy hím. Azt, hogy az ál la tok jól ér zik ma -
gu kat, mu tat ja, hogy rend sze re sen van sza po -
ru lat, hisz a kö zel múlt ban szü le tett egy kis
szurikáta, a pa pa gá jok nak fi ó ká ik van nak, a
pó ni lo vak nak kis csi kó ik, és más kis ál la tok is
él nek az ál lat kert ben.

A maj mok a ked ven cek

Ar ra is kí ván csi ak vol tunk, le het-e mér ni va -
la ho gyan, mely ál la to kat sze re tik a leg job ban
a lá to ga tók. Mint ki de rült, a maj mok a gyer -
me kek ked ven cei, és a ki csik a kí gyók tól is ke -
vés bé ir tóz nak, mint a fel nõt tek.

A gye re kek te hát egy ér tel mû en a maj mo kat
sze re tik na gyon, a négy gyû rûs far kú ma kit
pél dá ul egy szép tá gas ki fu tó ban. Ami kor „kö -
zön ség van”, a maj mok sze re tik ma gu kat pro -
du kál ni. Raj tuk kí vül a kis tes tû ál la tok kö zül a
szurikátákat sze re tik na gyon so kan, és a nagy -
ra ga do zó kat – az orosz lánt, a tig rist, a pár du -
cot, a ja gu árt, a med vé ket, a far ka so kat – is
szí ve sen fel ke re sik.

Ál ta lá ban, aki ki jön az ál lat kert be, az sze re -
ti az ál la to kat, mond ta Bimbó-Szuhai Ti bor, és
azt is hoz zá tet te: a ta pasz ta lat alap ján a kí -

gyók oszt ják meg leg in kább a lá to ga tó kat. Öt-
hat kí gyó faj ta is él egy na gyon szép ter rá ri um -
ban, de bi zony sok fel nõtt in kább el ke rü li
õket, és át kül di a gyer me ket, hogy „Na menj
te át, majd a túl só vé gén ta lál ko zunk”, ám a
gye re kek a kí gyó kat is ér dek lõ dés sel fi gye lik
és sze re tik – me sél te az igaz ga tó

Nem zet kö zi szö vet ség hez
csatlakoz nak

„A fel újí tást kö ve tõ el sõ lé pé sek egyi ke volt,
hogy kér tük a vis  sza vé te lün ket a Ro má ni ai Ál -
lat ker tek Szö vet sé gé be. A jó kap cso la ta ink nak
kö szön he tõ en több ször is meg hív tak a Ma -
gyar or szá gi Ál lat ker tek Szö vet sé gé nek köz -
gyû lé sé re, és ta valy a köz te rü let-fenn tar tó vál -
la lat igaz ga tó já val, il let ve az al pol gár mes ter rel
fel vet tük a kap cso la tot az Eu ró pai Ál lat ker tek
és Ak vá ri u mok Szö vet sé gé vel (EAZA), tár gyal -
tunk a szer ve zet al el nö ké vel, és meg kezd jük a
csat la ko zá si do ku men tá ció ös  sze ál lí tá sát. Ez
hos  szabb fo lya mat, mert min den ál lat faj nak
van egy szak ér tõ je, és min den egyes szak ér tõ
ki vo nul majd ide Vá rad ra, mi nõ sí ti az il le tõ
egye dek nek a ki fu tó ját, eset leg ja vas la to kat
tesz a job bí tás ra vagy vál toz ta tá sok ra. Re mé -
nye im sze rint ott van a fény az alag út vé gén”
– is mer tet te a ter ve ket az ál lat kert igaz ga tó ja.

Bimbó-Szuhai Ti bor tól azt is meg tud tunk,
hogy több elõn  nyel is jár az EAZA-hoz va ló
csat la ko zás. A szö vet sé gen be lül van egy faj ta
fo lya ma tos szak mai tá mo ga tás. A váradi ál lat -
kert nek van egy jól kép zett bi o ló gu sa, együtt -
mû köd nek az ál lat or vos sal, de az EAZA-nak
az ös  szes tag-ál lat kert re ki ter je dõ adat bá zi sa
van, amely ben azon nal fel tün te tik a meg je le -
nõ be teg sé ge ket, a ki pró bált és leg ha té ko -
nyabb ke ze lé si mód sze re ket, a na pi ru ti no kat
stb. Szin tén eb ben az adat bá zis ban fo lya ma to -
san sze re pel az is, hogy hol mi lyen fa jo kat, faj -
tá kat, egye de ket aján la nak fel túl sza po ru lat
ese tén más ál lat ker tek be va ló ki he lye zés re, és
en nek ré vén lehet csat la koz ni a kü lön bö zõ faj -
meg õr zé si prog ra mok hoz is.

Az ál lat kert reg gel 9 órá tól vár ja a lá to ga tó -
kat, az utol só je gyek 19 óra kor vá sá rol ha tók
meg, s ezek kel 20 órá ig tar tóz kod hat nak a lá -
to ga tók a zoóban. Té len 17 óra kor zár nak, az
utol só je gye ket 16 óra kor ad ják el. A gyer -
mek jegy 5, a fel nõtt jegy 10 lej be ke rül, és kü -
lön bö zõ ked vez mé nye ket ad nak a 15 fõ nél
na gyobb cso por tok nak, a csa lá dok nak és a
nyug dí ja sok nak is.

| Fried Noémi Lujza

2014. szeptember|Biharország|21

A medvéket is

sokan

meglátogatják

A szurikáták is

a kedvencek közé

tartoznak

Egy kíváncsi emu



|szomszédoló

Szalay Csa ba pol gár mes ter sze mé lye sen
visz el gép ko csi já val né hány „nagy vá ra di” csa -
lád hoz. Mi e lõtt út nak ered nénk, ar ról tá jé koz -
tat, hogy 35 in gat lant vet tek meg ro má ni ai ál -
lam pol gár ok. „59 fõ Ro má ni á ból be je len tett
la ko sunk van. Bár ez zel nem függ szo ro san
ös  sze, de 479-en tet tek ál lam pol gár sá gi es küt
Váncsodon. 2005 kö rül in dult be az át köl tö -
zés, az tán 2007-ben, ami kor Ro má nia EU-s
tag ál lam lett, és Nagy vá ra don emel ked tek az
in  gat lan árak, so kan el ad ták a tömbházlaká su -
kat, ab ból itt ve het tek egy ki sebb há zat, és
még ma radt is pén zük. El mond ha tom, hogy
azok a ro mán ál lam pol gár ok, akik itt él nek,
be il lesz ked tek, és jó szom szé dok let tek, jó tár -
sak, és be tart ják a he lyi kö zös sé gi élet sza bá -
lya it. Van jó né hány ro mán nem ze ti sé gû be te -
le pült is, pon to san nem tud nám meg mon da ni,
men  nyi, hi szen a ne vek bõl nem de rül ki meg -
bíz ha tó an, hogy ki mi lyen anya nyel vû. Ál ta lá -
ban ki-ki ma gá nak él, de akik oda át is ak tí vak
vol tak, itt is azok. Õk szép szám mal van nak je -
len az egye sü le te ink ben, vesz nek részt a ren -
dez vé nye in ken.”

A pol gár mes ter hely zet kép ét az ön kor -
mány zat mû köd tet te Üzenõfal is iga zol ja, hi -
szen a sok száz adok-ka pok kö zött egyet len
olyan szö veg re buk kan tam, ame lyik nek a
meg fo gal ma zó ja azt „üze ni” egy szom széd já -
nak, hogy „in kább ma rad tál vol na ott hon”.
Szalay Csa ba rög tön tud ja, ki rõl, mi rõl van
szó. „Rend õr sé gi el já rás is in dult el le ne, sza -
bály ta lan gáz vé te le zés mi att. Egyéb ként itt
nem jel lem zõ az ide gen gyû lö let, eset leg a
kocs má ban van nak ilyen meg nyil vá nu lá sok,
de »románozás« nem szo kott len ni. Az il le tõ vi -

szont sú lyo san meg sér tet te az együtt élés sza -
bá lya it, az vál tot ta ki az in du la to kat.”

Üdí tõ lát ványt kí nál a Jó zsef At ti la ut cá val
pár hu za mo san fu tó kes keny, hos  szú hor gász -
tó. A Kis-Kö rös egy mel lék ágát re kesz tet ték
el, így gyûj töt tek vi zet egy ter mé sze tes völgy -
 ben. Szé pen par ko sí tot ták, kiüldékkel tar kí -
tot ták, a vé gén szél ke lep ce szol gál tat ener gi -

Váncsodon otthont
teremtõ románok

Légvonalban mintegy húsz kilométerre
fekszik Nagyváradtól, gépkocsival alig
félóra alatt érhetõ el Váncsod.
Az ott ingatlant szerzõ váradi magyar
családok mellett több román família is
beköltözött, színrománok is, akik egy szót
sem értenek magyarul, hiszen a Regátból
kerültek a Kis-Körös menti faluba.
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Szalay Csaba
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a horgásztóba

Épül a halsütõ

kemence



át a víz át eme lés hez; a han gu la tos sok szög le tû
sza let li ben ép pen ke men cét épí te nek, ahol
majd azon fris si ben meg le het süt ni a zsák -
mányt.

Az ut ca szõ lõs ker tek fe lõ li vé gén, fris sen ka -
szált fû il la tát len ge tõ gyü möl csös kö ze pén la -
kik a Mikó csa lád. Az íz lé se sen ren de zett,
nya ra ló nak be il lõ, bõ ví tett iker por ta tu laj do no -
sai 2000 hús vét ján köl töz tek Váncsodra. Idõs
em be rek el ha nya golt há za állt itt, na gyon elõ -
nyös áron, mind ös  sze 800 ezer fo rin tért vá sá -
rol ták meg az in gat lant. „Én még a zöld ha tá -
ron szök tem át ’89 nya rán, a fe le sé gem ’91-
ben jött át út le vél lel, ak kor is mer ked tünk meg
Pes ten. Én szé kely hí di va gyok, a fe le sé gem
ko lozs vá ri. Az õ szü lei is itt él nek már, egy kö -
ze li tel ken ker tész ked nek a mi ja vunk ra is.
Pécs mel lett, Szilágypusztán lak tunk öt évig.
Avé gett hú zód tunk ide, a ha tár men té re, hogy
kö zel le gyünk az én szü le im hez is, akik a mai
na pig Szé kely hí don lak nak. Ami en gem il let,
TIR-sofõrként ál lan dó an Ro má ni át já rom.
Elég jól be il lesz ked tünk, nem volt kü lö nö sebb
gond. Van nak, akik ide gen ked nek, meg elõ í té -
 let tel vi sel tet nek irán tunk, de nem ez a jel lem -
zõ Váncsodon.”

Ami kor el bú csú zunk, a pol gár mes ter vis  sza -
szól a gaz dá nak: „La jos, ha el ké szül a ke men -
ce, ti is kap tok hoz zá kul csot, nem sze ret ném,
ha akár ki hoz zá fér ne, és ös  sze ron dí ta ná a tó -
par tot.”

Bár egy re-más ra ke re sik ma rok te le fo non,
Szalay Csa ba még sza kít an  nyi idõt, hogy el vi -
gyen a fa lu szé lé re, a Bé ke ut cá ra. A 16. szám
alatt la kó Iosif Stern sza po rán tört ma gyar -
ság gal, de nagy szí ves ség gel fo gad ben nün ket.
Stern úr Vajdahunyadon szü le tett, húsz évig
élt Nagy vá ra don, ott csi pe get te fel ma gyar -
nyelv-tu dá sát. Nyug dí jas ként köl tö zött Ván -
csod ra, a tel ket ha tal mas kert tel tu laj don kép -
pen a lá nya, a ve je és az uno ká ja szá má ra vá -
sá rol ta 2010-ben. Õ ál lan dó an itt tar tóz ko dik,
szor gal ma san ker tész ke dik. A váradi la ká su kat
sem ad ták fel. Or szá got-vi lá got já ró lá nya he -
ten te leg alább két szer „ha za jön” Váncsodra, a
töb bi ek csak a hét vé gét töl tik itt. „A ba rá ta ink,
ro ko na ink is gyak ran meg for dul nak itt – bi -
zony gat ja –, né ha négy-öt ko csi par kol a há -
zunk elõtt, Ro má nia min den szeg le té bõl hoz -
zánk se reg lett ví ken de zõk kel. Na gyon jó kap -
cso la ta ink van nak a hely be li ek kel, a szom szé -
dok a ker tész ke dés be is be se gí te nek. Az ide -
köl tö zött ro má nok kal nem so kat kö zös kö -
dünk, de min den váncsodi ren dez vé nyen meg -
je le nünk. A Bi ha ri Pap ri kás krump li-fõ zõ Baj -
nok sá got, a szü re ti mu lat sá got, a szil vesz tert
min dig ve lük tölt jük.”

Iosif fel ajánl ja, hogy lá to gas suk meg a szom -
széd ját is, aki… konstancai. Be csen ge tünk,
nem nyit nak ka put. „Bi zo nyá ra há tul van nak a
kert ben, de van kul csom hoz zá juk, mert ami -
kor nin cse nek ide ha za, én ete tem a ku tyá ju -
kat.” Elõbb a gyö nyö rû sé ges husky ke rül elõ,
majd a há zi ak is, min den fél ével meg ra kod va.

Pop Vasile és fe le sé ge, Maria as  szony
Konstancáról ke rül tek Nagy vá rad ra a ’70-es
évek ben. Ami kor nyu ga lom ba vo nul tak, rög -
tön el kezd ték bön gész ni a ma gyar or szá gi in -
gat lan kí ná la tot. „2009-ben vet tük meg ezt a
négy szo bás, min den fé le mel lék épü let tel, jó ko -
ra kert tel el lá tott há zat 29 ezer euróért. Bu ka -
rest ben élõ nagy lá nyunk csak a sza bad sá ga
ide jén, ki seb bik, Nagy vá ra don élõ lá nyunk
min den hét vé gén meg lá to gat ben nün ket.
Konstancai ro ko na ink is min den év ben ná lunk
nya ral nak két hé tig. A kert dol ga i ban leg fõbb
ta nács adónk a szem köz ti szom széd as  szony. Õ
nem ér ti, hogy mi mit kér dünk, mi nem ért jük,
hogy õ mit vá la szol, de ad dig pe reg, pe reg a
nyel ve, ad dig gesz ti ku lál, ad dig mu to gat, míg
si ke re sen át lép jük a nyel vi határokat…”

| Szil ágyi Ala dár

szomszédoló|

2014. szeptember|Biharország|23

A Kis-Körösbõl
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A Konstancáról

elszármazott Maria

Pop a kertjében

termett

paradicsommal

Iosif Stern Váradot cserélte fel a falusi

kertészkedéssel



|életmód

Ha jas Schmotzer Lász ló monospetri szü -
le té sû, ott jár ta ki az ál ta lá nos is ko lát is, majd a
lí ce u mot Margittán kezd te el, és Gyu la fe hér vá -
ron fe jez te be. A „te o ló gi ai elõ ké szí tés szo bá já -
ból” nem lép te át sem a pa pi, sem a kán tor kép -
zés kü szö bét. Érett sé gi után le töl töt te kö te le zõ
sor ka to nai szol gá la tát, majd el kez dett mun kát
ke res ni. Nem ta lált ked vé re va lót, ezért – édes -
ap ja ta ná csá ra – úgy dön tött, hogy a ma ga ura
lesz. Meg nõ sült, és olyan vál lal ko zás ba fo gott,
amit a csa lád ké pes fenn tar ta ni. El sõ ne ki fu tás -
ra tor ta la po kat ké szí tet tek mint egy tíz éven át,
majd a rend szer vál tás után egy üz let társ sal
együtt pá lin ka fõ zõt nyi tott. Ké sõbb eb bõl ki -
szállt, és önál ló vál lal ko zást in dí tott Baccus né -
ven, mely nek fõ pro fil ja a ke nyér sü tés volt. A
pék sé get Vedresáb rány ban mû köd tet te, emel lett
Margittán nyi tott egy ki sebb fagy lal to zót. Gon -
do lat me ne te jó nak bi zo nyult, mi vel ke nyér re
min dig szük sé gük van az em be rek nek, nyá ron
pe dig a fagy lal to zó jó ki egé szí tõ jö ve de lem nek
bi zo nyult.

Több lá bon akart áll ni, ezért me zõ gaz da ság -
gal is fog lal ko zott. A vis  sza ka pott csa lá di bir tok
mel lé még vá sá rolt te rü le te ket, és el kez dett
nagy ban gaz dál kod ni. A csa lád Monos pe tri ben
la kott 2010-ig, ak kor gon dol tak egy na gyot, és
úgy dön töt tek, ki vo nul nak a ter mé szet ölé be. A
fa lu tól nem me sze volt egy ki sebb bir tok, a
Baróthy-tanya – va la mi kor Zichy-va dász ház volt
–, a fa lu za já tól tá vol, idil li, csen des kör nye zet -
ben te rül el. Az ott élõ idõ sebb hölgy és fia már

nem tud ta el lát ni a ta nya si mun ká kat, szí ve seb -
ben él tek vol na köz ség ben, ezért cse ré hez fo lya -
mod tak. A Ha jas Schmotzer csa lád tag jai úgy
érez ték, kö zel ke rül tek ál ma ik meg va ló sí tá sá -
hoz, a cse ré vel min den ki meg kap ta, ami re vá -
gyott.

A ta nyá hoz ko mo lyabb föld te rü let tar to zik,
ez zel meg nö vel ték gaz dál ko dá si le he tõ sé gü ket,
így ez lett a fõ pro fil juk. Je len leg 30 hek tá ron
gaz dál kod nak, ami bõl már tisz tes sé ge sen meg
tud él ni egy csa lád. Mind emel lett to vább vi szik a
má sik vál lal ko zá su kat is. Ren ge teg mun kát kel -
lett be fek tet ni ük, mi re új lak he lyü ket a sa ját íz lé -
sük re for mál ták. El sõ há rom évük az zal telt,
hogy tel je sen fel újí tot ták a há zat, be ve zet ték a
vil lanyt, a vi zet és a köz pon ti fû tést. A vál toz ta -
tá so kat úgy ol dot ták meg, hogy a ház és a ta nya
meg õriz ze ere de ti jel le gét. Meg hagy ták a meg -
ment he tõ ré gi gyü mölcs fá kat, de úja kat is ül tet -
tek. Ta vasz tól ké sõ õszig min dig van va la mi lyen
friss gyü möl csük. A me zõ gaz da sá gi ter mé ke ik
ská lá ját fo lya ma to san bõ ví tik, sze ret né nek nagy -

Korhûen újították

fel a házat

Nem ritka ma már, hogy a nagyvárosi
tumultust megelégelõ családok falura
költöznek. A Hajas Schmotzer család
egy tanyán lelte meg a vágyott összhangot,
boldogságot és szabadságot.
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Vissza a természetbe

Össze kovácsolódott a család

A pince is megõrizte eredeti formáját



Na gyon sok ban se gí ti fia, Lász ló és le á nya,
Anett, akik va ló szí nû leg már ge ne ti ku san is ar -
ra let tek kó dol va, hogy sze res sék a sza bad és
egész sé ges ta nya si éle tet. Ifj. Ha jas Lász ló az er -
dé sze ti egye te met hagy ta ott a ta nya ked vé ért.
Nem bán ta meg, na gyon jól ér zi ma gát a sza bad
élet ben. Ker tész ke dik, gaz dál ko dik, és ren de zi
az egy hek tár össz te rü le tû gyü möl csöst. Hob bi ja
a hor gá szás, ezért ki ala kí tot tak egy ha las ta vat is.
Sa ját vál lal ko zá sa a mé hész ke dés és a fajkutya -
te nyésztés. Itt sze ret né meg ala poz ni maj da ni
csa lád ja jö võ jét. Je gye se, aki vá ro si le ány, és
Ko lozs vá ron épí tész mér nö ki szak ra jár, szin tén
meg sze ret te a ta nyát, és min den va ló szí nû ség
sze rint el fo gad ja majd ezt az élet mó dot.

Anett szin tén Ko lozs vár ról jött ha za a ta nyá -
ra, mi u tán bi o ló gia sza kon vég zett az egye te -
men. Az ál lam vizs gát még nem tet te le, de va ló -
szí nû leg ép pen a ta nya fog ne ki té mát ad ni hoz -
zá. Köz ben ze nét és jó gát is ta nult. Egy ide ig bü -
fés lány ként dol go zott a ko lozs vá ri ma gyar szín -
ház ban, de be lát ta, hogy ez nem iga zi élet cél. In -
kább ha za ment a csa lá di bir tok ra, hogy te vé ke -
nyen ki ve gye ré szét a csa lá di vál lal ko zás ból,
ahol egye te mi ta nul má nya it is min den bi zon  nyal
hasz no sí ta ni tud ja. A ta nya si élet nyu gal ma, biz -
ton sá ga és sza bad sá ga az õ ese té ben is fe lül ír ta
a nagy vá ros von ze re jét. Be se gít a mé hész ke dés -
ben, a fû szer nö vé nyek és a le ven du la ter mesz té -
sé ben. Mind ezt sa ját be val lá sa sze rint él ve zet tel
és nagy kedv vel te szi.

„A ta nya si élet meg ad ta ne künk a leg fon to -
sab bat: tel je sen egy be ko vá csol ta a csa lá dot –
vall ja Ha jas Schmotzer Lász ló. – Min den mun -
kát kö zö sen vég zünk, és min den ki min den fel -
ada tot el tud lát ni. Min den reg gel csa lá di meg -
be szé lé sen dol goz zuk ki a na pi ütem ter vet. Csak
szer ve zet ten és össz hang ban le het ha té ko nyan
dol goz ni. Sok a mun ka, de mi na gyon jól érez -
zük itt ma gun kat. Ez az élet for ma bol dog sá got
és sza bad ság ér ze tet ad. Olyan mér ték ben fog juk
fej lesz te ni a csa lá di vál lal ko zást, hogy gye re ke -
ink és uno ká ink is tisz tes sé ge sen meg él hes se nek
be lõ le, és mind an  nyi an elé ge det tek és bol do gok
le gye nek a csa lá di bir to kon.”

| Szõ ke Fe renc

életmód|

részt ön el lá tók len ni. Amit nem tud nak meg ter -
mel ni, azt sok eset ben az ál ta luk elõ ál lí tott ter -
mé kért cse ré be kap ják meg. Így a pén zért vá sár -
lást már-már ki küsz öböl ték.

A csa lád fõ hob bi ja is természetközeli, ez nem
más, mint a va dá szat. Hogy ezt hi va ta lo san mû -
vel hes se, so kat kel lett ta nul nia, és vizs gá zott is
ter mé szet- és fegy ver is me ret bõl.

A fe le ség, lány ko ri ne vén Schmotzer Eri ka,
szilágycsehi szü le té sû, és fér jé hez ha son ló an a
ter mé szet sze rel me se. Érett sé gi után or vo si
egye tem re ké szült, de meg is mer te éle te pár ját,
így le mon dott az egye tem rõl, ám el vé gez te
Margittán a nõ vér kép zõt, majd a te o ló gia hit ok -
ta tói sza kát, és 15 éven ke resz tül val lást és éne -
ket ta ní tott az is ko lá ban. Emel lett 18 évig volt a
monospetri ka to li kus kö zös ség fõ ál lá sú kán to ra.
A monospetri ka to li kus kó rust je len leg is ve ze ti
– in gyen és bér ment ve. Jövedelem ki egé szí tés -
ként már 11 éve tag ja egy há ló za ti ér té ke sí té si
cso port nak. Ren ge teg mun kát vál lal ma gá ra a
ta nyán is, mi vel a dísz nö vény- és fû szer nö vény-
ter mesz tés meg a vi rág ker té szet fõ ként az õ fel -
ada ta. Nem rég el kezd ték a le ven du la ter mesz tést
is. „Imá dom a csen det, a ma dár csi cser gést. Pi -
hen te tõ és meg nyug ta tó a leg ne he zebb mun ká -
ban is” – mond ta.

Ifj. Hajas László

a méhész

A rendezett

kertben dísz -

növények, virágok

Pecázni lehet

a halastóban
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|a régi Várad

A XIX. szá zad utol só év ti zed ének ele jén a vá -
sár tér nek ak kor még ezt az üres szeg le tét fa lu si
sze ke rek lep ték el, esõs idõ ben sár ten ger ré vál -
toz tat va a tér sé get. Szó vá is tet ték ezt gyak ran a
bi zott sá gi ülé se ken a vá ro si ta ná cso sok, a vá ro si
fõ ka pi tány és a fõ or vos tá mo ga tá sát kér ve. A
meg ol dást 1894-ben a Ga ra sos híd fe lé ve ze tõ
ut ca sar kán le võ te lek re épí tett Ke res ke del mi
Csar nok je len tet te. Ez után sor ra épül tek az
eme le tes ke res ke dõ há zak a vár irá nyá ban.

A Ke res ke del mi Csar nok a ke res ke dõk, ipa ro -
sok és me zõ gaz dák ér de ke i nek vé del mé re ala kult
még 1869-ben. Töb bek kö zött cé lul tûz te ki egy
ga bo na for gal mi köz pont lé te sí té sét, az ipa ri for -
ga lom fej lesz té sét, a ke res ke dõ if jú ság mû velt sé -
gé nek és szak kép zett sé gé nek eme lé sét. Lé nye -
gé ben tõzs de ként mû kö dött, ál lan dó an köz zé tet -
te az ál ta la for gal ma zott ter mé kek hi va ta los ár -
jegy zék ét. Mi vel a tör vé nyek csak Bu da pes ten
en ge dé lyez ték tõzs de fel ál lí tá sát, vi dé ken csak
ter mény- és ga bo na csar no ko kat le he tett mû köd -
tet ni, a nagy vá ra di Ke res ke del mi Csar nok is egy
ilyen ter mény- és ga bo na csar nok volt, amely nek
tag jai kö zött a ter mény ke res ke dõ kön és gaz dá -
kon kí vül a bank igaz ga tók, az ipar vál la lat ok ve ze -
tõi, va la mint a ke res ke dõk is ott vol tak.

A Ke res ke del mi Csar nok szék he lye kez det ben
a Szent Lász ló té ri Kováts-féle ház ban volt. Az
1891-ben meg ala kult Ke res ke del mi Tár su lat tal
egye sül ve a XIX. szá zad vé gén már egy meg fe le -
lõ szék ház épí té sén gon dol kod tak. A meg ol dást
1892-ben az a sar ki te lek je len tet te a Nagy vá sár
té ren, ame lyet a vá ros ado má nyo zott még a Ke -
res ke del mi Tár su lat nak az zal a ki kö tés sel, hogy
ott ke res ke del mi is ko lá nak meg fe le lõ he lyi sé get
épít sen. A ki vi te le zés re ki írt pá lyá za tot id.
Rimanóczy Kál mán nyer te el, és 1894-ben fel is
épí tet te az eme le tes szék há zat.

A nagy já ból tra péz alap raj zú épü let zárt ud vart
fog ös  sze. A leg dí sze sebb a tér re né zõ fõ hom lok -
za ta, an nak is a ku po lá val fe dett köz pon ti ré sze.
En nek eme le ti ré szén ta lál ha tó a ki tû nõ akusz ti -
ká jú dísz te rem; ezt gyak ran kon cert te rem ként
hasz nál ták je les elõ adó mû vé szek fel lép te kor. Az
eme le ti iro da he lyi sé gek mel lett egye sü le tek is he -
lyet kap tak, egye bek mel lett 1899 õszé tõl a vá -
ro si sakk-kör is. A föld szin tet üz le tek so ra fog lal -
ta el, ezek bér le ti dí ja ik kal a Ke res ke del mi Csar -
nok kas  szá ját gaz da gí tot ták.

Az épü let Kö rös re né zõ hom lok za ta mö gött a
Fel sõ Ke res ke del mi Is ko la ka pott he lyet. Az is ko -
la alap ja it még az 1888–1889-es tan év ben tet -
ték le a Ka pu ci nus ut ca sar kán le võ Echo relles-
féle ház ban, ami kor a XIX. szá za di épü le tet egy
ud va ri szárn  nyal tol dot ták meg. A Ke res ke del mi
Csar nok Kö rös re né zõ szár nyá ban 1895-tõl ta -
nul hat tak a jö ven dõ ke res ke del mi szak em be rek.

A Ke res ke del mi Csar nok épü le té nek a Nagy -
vá sár tér re né zõ sar ki ré szét a Lloyd ká vé ház fog -
lal ta el; ün ne pé lyes meg nyi tó ját 1895. szep tem -
ber 14-én tar tot ták. Egy ko ra be li hír adás sze rint
oly pa zar fén  nyel volt be ren dez ve, hogy pár ját vi -
dé ken se hol sem le he tett ta lál ni. Nagy End re sze -
rint nap pal a ve len cei zsi dók ká véz tak, bo roz tak,
kár tyáz tak, üz le tel tek itt. Ugyanõ ír ta: „Nap pal
sö tét, füs tös szen zál ta nya volt a Lloyd ká vé ház,
de éj sza ká ra pom páz va ki vi lá go so dott, mint az
al vó Csip ke ró zsi ka kas té lya. Plá ne ha a Nagy pi -
ac té ren a cir kusz ütöt te fel a sát rát. A hu szár tisz -
tek és a me gyei urak nagy ked ve lõi vol tak a lo -
vak nak és még in kább az igaz ga tó lá nyá nak, a
po rond mû lo var-pri ma don ná já nak, aki es tén -
ként nád szál-kar csú ra fû zõ dött fe ke te lo vag ló ru -
há ban, bar na fürt je i re, ró zsa szín fü lecs ké jé re mé -

Százhúsz éves
a Kereskedelmi Csarnok
A Nagyvásár (ma December 1.) tér
10. szám alatti Kereskedelmi Csarnok,
az idõsebb Rimanóczy Kálmán épített
örökségének újabb impozáns épülete
ebben az évben lett 120 éves.

A Kereskedelmi

Csarnok

fõhomlokzata
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lyen le hú zott ci lin der ka lap ban haj la doz va tán col -
tat ta a ha bos pa ri pá ját. (…) Elõ adás után a cir -
kusz mû vé szei a Lloyd ká vé ház ba tér tek be, és
ott ül ték kö rül a nagy csa lá di asz talt. E kö ré te le -
ped tek le a hó do lók va la mi tit ko san meg ál la pí tott
sor rend sze rint. Az egyik sa rok ban volt az új ság -
írók asz ta la, ahol lap zár ta után gyûlt ös  sze a re -
dak ció né pe. Ide jár tak az új ság írás úri mû ked ve -
lõi is és azok a meg rög zött bo hé mek, aki ket kó -
bor haj la muk pol gá ri tár sa dal muk ból az írók és
szí né szek tár sa sá gá ba von zott.”

Ahogy tel tek az évek, a ká vé ház bér lõi egy re
gyak rab ban vál to gat ták egy mást. Mind egyik va -
la mi újat, va la mi kü lön le ge set akart. 1904-ben
pél dá ul el kez dõd tek a moz gó fény kép-ve tí té sek is
a ká vé ház ban. „A Lloyd ká vé ház kel le mes he lyi -
sé gé ben min den es te moz gó fény ké pek és köd fá -
tyol kép elõ adá sok tar tat nak. A leg újabb fel vé te lû

ké pek lesz nek be mu tat va, me lyek igen kel le mes
szó ra ko zást nyúj ta nak. Na pon ta két elõ adás új
csa lá di mû sor ral. Sza bad be me net, elõ adá sok
kez de te 8 óra kor. Ki tû nõ ita lok ról, hi deg
buffetrõl és fi gyel mes ki szol gá lás ról gon dos kod va
szí ves párt fo gást kér tisz te let tel, Kurtág De zsõ” –
a NagyváradiNapló 1904. no vem ber 19-i hír -
adá sa sze rint.

De nem csak csa lá di mû so rok ról gon dos kod -
tak, amit a fen ti na pi lap ban 1906 áp ri li sá ban
meg je lent aláb bi rek lám cikk is iga zol: „Vil la mos
szín ház a Lloyd ká vé ház ban. Meg ér kez tek az új
pi káns ké pek. Ma pén te ken es te az új pi káns ké -
pek be mu ta tá sá val nagy úri es tély. Hol nap tel je -
sen új csa lá di mû sor.”

A ve tí té sek mel lett va ri e té-elõ adá so kat is tar -
tot tak. A ko ra be li saj tó nem fu kar ko dott a di csé -
ret tel: „A Lloyd ká vé ház ban mû kö dõ tár su lat es -
té rõl es té re ál ta lá nos tet szés mel lett tart elõ adá -
so kat. Szom bat es te nagy szil vesz ter es tély lesz
tel jes mû sor ral. Elõ adás után ka to na ze ne hang -
ver seny lesz hu mo ros da ra bok ból ál ló mû sor ral.”
(Nagy vá ra di FrissÚjság, 1904. de cem ber 31.)

A gaz da sá gi vál ság 1912-ben ke mé nyen érin -
tet te a Lloyd ká vé há zat is, pár hó na pig zár va
volt. A kö vet ke zõ év ok tó be ré ben Frei feld Mór
vet te át a ká vé ház irá nyí tá sát; min den ké nyel -
met, szó ra ko zást igye ke zett meg ad ni a leg jobb
ita lok kal és éte lek kel együtt. Fel ele ve ní tet te a ko -
ráb bi si ke res ka ba ré-elõ adá so kat is, de az tán ki -
tört a vi lág há bo rú, és a szá zad for du ló jel leg ze tes,
gond ta lan han gu la tát már nem le he tett vis  sza va -
rá zsol ni, még ak kor sem, ha a hú szas évek ben a
ká vé há zat új ra nyi tot ták Bihorul név alatt.

| Péter I. Zoltán

a régi Várad|
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ös  sze tar tás sal, sok mun ká val, tü re lem mel,
meg ér tés sel, a más ság el fo ga dá sá val.

Az élesdi RMDSZ-szervezet im már öt éve
meg ren de zi a Találkozásokhétvégéjét. Az el -
sõ al kal mak kor még szin te min den ki ha za jött
a nagy vi lág ból, hogy rég nem lá tott ro ko na it,
ba rá ta it, is me rõ se it lás sa, és egy po hár bor
mel lett el be szél ges se nek. Ma már in kább csak
a kö ze leb bi te le pü lé sek rõl jön nek ha za, a ren -
dez vény át ala kult amo lyan élesdi ma gyar nap -
pá, ami kor a he lyi kö zös ség az egész éves fá -
radt sá got egy kis szó ra ko zás sal pró bál ja ki pi -
hen ni. Olyan ez a kö zös ség, mint egyet len
nagy csa lád, és ta lán ez az oka an nak, hogy
min dig is sze ret tem ide jár ni. Mert úgy érez -
tem, még en gem is ma guk kö zé fo gadnak.

|közélet

Min dig is sze ret tem Élesdre jár ni. Va la hogy
ott má sok az em be rek. Nem job bak, nem
rosszab bak, mint a Partium más te le pü lé se in,
egy sze rû en csak má sok. Egy ma rok nyi ma -
gyar, akik min dent meg tesz nek azért, hogy
ma gya rok is ma rad ja nak. Szór vány ban az ér -
dek vé de lem is töb bet je lent, mint mond juk az
Ér mel lé ken vagy a Szé kely föl dön, ahol biz to -
san ma gya rul vá la szol a bol tos. Élesden ös  sze -
tar ta nak az em be rek, vi gyáz nak ar ra a ke vés -
re, amit ki har col tak. Nem fegy ver rel, ha nem

Az elszármazottak, az egykor konfirmáltak,
akik most is ott élnek, mind összegyûltek
egy hétvégére Élesden. Magyarok,
akik szórványban is õrzik, védik, ápolják
identitásukat.

Élesdi találkozások

Szabó Ödön a Kajántó Mária Gyermekotthon lakói

által készített pólókból vásárol

Az istentiszteleten a kórus is szolgált
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ta sa ját ha gyo má nya it. A gyomaendrõdi kol -
bász nagy si kert ara tott, akár csak az élesdi
RMDSZ-elnök sa ját ké szí té sû bo ra.

Szom ba ton a re for má tus temp lom ban ige -
hir de tés sel kez dõ dött a prog ram, majd a test -
nek is táp lá lék kell ala pon min den kit a kö zös -
sé gi ház ud va rán fel ál lí tott sá tor ba vár tak
ebéd re, mi köz ben a szín pa don az MM Pó di um
tag jai, Mol nár Jú lia és Me leg At ti la
operettslágerekkel és ma gyar nó ták kal szó ra -
koz tat ta a nagy szá mú kö zön sé get. Ka ján tó
Ju dit a re for má tus egy ház köz ség nek és a Ka -
ján tó Má ria Ala pít vány nak gyûj tött ado má -
nyo kat, pó ló kat, bög ré ket, kulcs tar tó kat áru -
sít va. Köz ben Létai Zol tán és Ka ján tó Pál
iga zi há zi gaz da ként tes sé kel te a ven dé ge ket
asz tal hoz, akár csak Dé nes Ist ván re for má tus
lel ki pász tor. De Ciavoiné Létai And rea ta -
ní tó nõ is ki vet te ré szét a mun ká ból, õ a kül föl -
di ven dé ge ket kí sér te. Név sze rint meg em lít -
het ném a kö zös ség min den egyes tag ját, akik
mind ré gi is me rõs ként üd vö zöl tek, asz ta luk -
hoz hív tak.

Az ebéd után a Pusz tai Far ka sok élesdi csa -
pa tá nak íjász be mu ta tó ján tap sol hat tunk. Létai
Zol tán csa pat ka pi tány ügye sen irá nyí tot ta a
ki csi ket és a na gyo kat, alig volt olyan nyíl vesz -
 szõ, amely ne ta lált vol na cél ba.

Majd is mét a ze néé volt a fõ sze rep, a kon -
cer te ken már csak a fi a ta lab bak ma rad tak, a
töb bi ek pe dig va sár nap a kon fir mál tak ta lál ko -
zó ján se reg let tek ös  sze a temp lom ban. 25,
50, 60 éve hit val lást te võk gyûl tek ös  sze,
hogy – aho gyan Létai And rea fo gal ma zott –
„újra meg ta pasz tal has sák a min den ke gye lem
Is te né nek ere jét”.

Jó volt ta lál koz ni Élesden ez zel a nagy csa -
lád dal, jó volt – ha csak rö vid ide ig is – kö zé jük
tar toz ni. Pél da ér té kû e kö zös ség ös  sze tar to zá -
sa, együtt gon dol ko dá sa. Kö szö nöm ne kik.

| Both Abigél

Az idei prog ra mok kö zött min den ki meg ta -
lál hat ta a ked vé re va lót. Pén te ken A folyó,
amiösszeköt cím mel ren dez tek kon fe ren ci át.
Négy Kö rös men ti te le pü lés mu tat ko zott be a
há zi gaz da mel lett. Gyomaendrõd és Körös -
szeg apáti, Bánffyhunyad és Köröstarján elöl já -
rói is mer tet ték te le pü lé sük ered mé nye it,
gond ja it, az ott la kók élet kö rül mé nye it. Létai
Zol tán élesdi al pol gár mes ter el mond ta, a
prog ra mot tu da to san ál lí tot ták úgy ös  sze,
hogy egy-egy kis vá ros és egy-egy köz ség kép -
vi sel tes se ma gát a ha tár mind két ol da lá ról. Így
élünkmi – ez volt a cí me an nak a ki ál lí tás nak,
ame lyen min den részt ve võ te le pü lés be mu tat -

A 60, 50, 25 évvel

ezelõtt

konfirmáltak is

összejöttek

Az íjászok célba

találtak

Jó ebédhez szól

a nóta

Az íjászcsapat

vezetõje, Létai

Zoltán a pajzson

közélet|
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|tanúságtétel
SoHA TÖBBé HÁBoRúT

Hatvan kilóját hagyta
az orosz fogságban (1.)

föld böl csebb en nél, meg ter mi a ma ga gyü möl -
csét, és a hoz zá kö zel ál ló em ber jól ér ti a hí vó
szót, a szán tó föld szív dob ba ná sát, a csí rá zó mag
cso dá ját, az új ter més ígé re tét.

Idõs Kóka Gyu la édes ap ja 1908-ban szü le -
tett, mert hát ró la szól ez a tör té net, õt is Gyu -
lá nak hív ták. Rit ka ság szám ba ment ak ko ri ban a
ki-be köl tö zés a fa lu si kö zös sé gek ben, alig volt
mig rá ció. Nem cso da hát, hogy he te kig be széd -
té ma volt a Mézgedrõl Éradonyba köl tö zött csa -
lád. Ös  sze súg tak a há tuk mö gött, ilyen-olyan
plety ká kat, ki ta lá ci ó kat kel tet tek ró luk, ho lott az
igaz ság a jó faj ta ér mel lé ki föld ben volt ke re sen -
dõ. Az adonyi le gé nye ket nem is an  nyi ra a
plety ka ér de kel te, sok kal in kább a jö ve vény csa -
lád szép ar cú, Má ria ne vû lá nya kö rül le gyes ked -
tek. Kóka Gyu lá nak si ke rült fel tör nie a fi a tal
lány szí ve la kat ját, nem is töp reng tek so ká ig,
1935-ben meg tar tot ták az es kü võt. Rá egy év re
meg szü le tett a tör té ne tet el me sé lõ Gyu la bá csi,
1943-ban pe dig egy kis lán  nyal gya ra po dott a
fa mí lia. A kis jö ve vény szü le té sén nem le he tett
je len az édes apa, jött a be hí vó, men ni kel lett.

Két fé le be hí vó lé te zett, az egyik a szok vá -
nyos nak mond ha tó, ame lyik ha gyott né hány
na pot a be vo nu lá sig, így volt idõ el cso ma gol ni a
ce le cu lát, el bú csúz ni a csa lád tól, a ba rá tok tól, a
ked ves tõl. Ilyen kor nagy mu la to zást csap tak, a
cim bo rák kal éj sza ká ba nyú ló an ita loz tak, nó táz -
tak a pin ce er dõn. Az úgy ne ve zett „sa sos” be hí -
vó már nem adott le he tõ sé get ef fé le ko mó tos
bú csúz ko dás ra, kéz be vé te le után rög vest in dul ni
kel lett. Aho gyan a ha di hely zet rom la ni kez dett,
jött az ál ta lá nos moz gó sí tás. A fa lu ban dob szó -
val hir det ték ki, hogy a fegy vert fog ni tu dó fér fi -
em be rek Tasnádon kö te le sek je lent kez ni. Ott
az tán szor tí roz ták õket, csak a na gyon rossz fi zi -
kai ál la pot ban lé võ ket és a be te ge ket en ged ték
ha za, a több ség re an gyal bõr ke rült.

Kóka Gyu lát Désen vár ták a csa ta rend be ál lí -
tók, az tán pe dig a front kö vet ke zett. Az ot ta ni
tör té né sek rõl nem sok in for má ció ma radt, Gyu -
la bá csi csak an  nyit tud, hogy több be ve té sen is
részt vett az édes ap ja, míg nem a ro má nok át ál -
lá sa után a mai Ma gyar or szág te rü le tén ke rült
orosz fog ság ba. Rop pant nagy volt a túl erõ, így

A ré gi idõk rõl, az el múl tak ról be szél get ni ke -
res ve sem ta lál hat tam vol na jobb tár sat az
éradonyi idõ sebb Kóka Gyulánál. A ré gi ko -
rok, tör té né sek fosz lá nya it új ra fér ce li oly mó -
don, hogy egy sé ges és hi te les kró ni ká sá vá emel -
ke dik a kis em be rek, azon be lül csa lád ja sor sá -
nak.

Alig négy éve sen ér te meg szü lõ fa lu já nak az
anya or szág hoz va ló vis  sza csa to lá sát, de mind -
má ig ele ve nen él ben ne az az eu fó ri kus öröm,
amely ben ne ki ap rócs ka gyer mek ként ré sze
volt. 1940 új re ményt ho zott az ér mel lé ki ma -
gyar ság szá má ra is. Szép rend ben ma sí roz tak a
ka to nák, vi rá got szór tak elé jük a hely bé li ek,
szólt a ma gyar nó ta. Örült a fa lu né pe, egy ál ló
hé tig tar tó ün ne pet hir det tek meg, a köz ség há -
zán gyû lé sez tek, mû so ros es tet szer vez tek. Az -
tán las sacs kán a lel ke se dés kez dett alább hagy ni,
nor ma li zá lód tak a hét köz nap ok, mert a pa raszt -
em ber nek szán ta ni, vet ni kell, a ter mé szet, az
év szak ok vál ta ko zá sa ad ja ki a na pi pa ran csot,
hogy ép pen ak kor mit és ho gyan kell cse le ked -
nie. Mert a szán tó, a ka szá ló, a szõ lõ he gyek tör -
vé nye it nem ír ja felül a tör té ne lem ke re ké nek
for du lá sa, nem vál toz tat raj tuk az, hogy ép pen
ki az úr az em be rek vi lá gá ban, ki az, aki esz te -
len öl dök lés sel vé li ér vény re jut tat ni a ma ga iga -
zát, fáj dal mat, szen ve dést okoz va má sok nak. A
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A szép dolgokra örömmel emlékezünk.
Mondják, hogy a rosszat megszépíti az idõ
múlása. Riportsorozatommal ez utóbbi
ellen kívánok a magam eszközével, a szó
hatalmával fellépni. Az I. világháború
kitörésének századik évfordulója
alkalmából a második világégést végigjárt
magyar katonák történeteit idézem meg,
hol személyes résztvevõk elmondására
alapozva, hol pedig másodkézbõl kapott
információkat dolgozva fel, megfogalmazva
a végkövetkeztetést: soha többé háborút.
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tiszt je ik jó vá ha gyá sá val az éssze rûbb meg ol dást
vá lasz tot ták, meg ad ták ma gu kat. Fel so ra koz tat -
ták õket, majd azt mond ták, hogy aki ro mán, az
lép jen elõ re a sor ból. Kókával együtt volt egy fa -
lu be li je, Kosztin Já nos, aki gö rög ka to li kus lé vén
ki lé pett a sor ból. Gye re te is – súg ta oda cim bo -
rá já nak, de az nem mert koc káz tat ni, mert az
oro szok fi gyel mez tet ték õket, aki ki lép, és nem
tud ja bi zo nyí ta ni ro mán szár ma zá sát, men ten
agyon lö vik. Vé gül ki de rült, hogy csak meg akar -
ták fé lem lí te ni õket; aki ro mán nak val lot ta ma -
gát, azt min den el len õr zés nél kül ha za en ged ték.
Így sza ba dult meg Kosztin Ja ni, míg Kóka Gyu -
la há bo rús kál vá ri á ja to vább foly ta tó dott. Él tek
ak kor Kerezsi és Tó dor ne vû ek is a fa lu ban, õk
is gö rög ka to li ku sok vol tak. Kiss Mik lós te kin te -
tes úr ide jén át tér tek ró mai ka to li kus hit re, mert
más ként nem kap tak mun kát az ura ság nál. „Az
én föl dem be oláh nem vág ja a ka pá ját” – kö töt -
te ki Kiss. Úgy lát szik, ná la a nem ze ti ség át ír ha -
tó volt egy for má lis fe le ke zet vál tás ré vén.

A fegy ver te len ka to ná kat mar ha va gon ok ba
rak ták, elõ ször a ro má ni ai Foksány vá ro sá ig
szál lí tot ták õket, majd egy má sik sze rel vén  nyel
az Ural vi dé ké re ke rül tek, ahol be le csöp pen tek
a ha di fog lyok éle té be. Hos  szú, ki me rí tõ volt az
uta zás 1944 te lén; ös  sze búj va me le gí tet ték egy -
mást, né ha do bál tak be ne kik ke nye ret, nyers
krump lit. A kö zel egy hó na pig tar tó út so rán
gyak ran elõ for dult, hogy na po kig nem kap tak
ivó vi zet, a va gon de res ol da lát nya lo gat va csil la -
pí tot ták szom jú sá gu kat. Volt va gon, ame lyik nek
sar ká ban vé cé gya nánt lé ket vág tak, de a pec he -
seb bek nek már nem ada tott meg ef fé le lu xus.
Õk a sa rok ba vé céz tek, sze ren csé re a fagy csök -
ken tet te az ürü lék és vi ze let sza gát.

Egy ál la mi gaz da ság ba szál lá sol ták el õket,
úgy ne ve zett szov hoz ba. Ott már nem vol tak kü -
lö nö sebb fel ügye let alatt, de hát ho vá is me het -
tek vol na, na gyon mes  sze vol tak a nád su so gá sú
Ér mel lék tõl. Mi vel té len ér kez tek meg, kin ti
mun ka nem lé vén, job bá ra ga bo na rak tá rak ban

dol goz tat ták õket, il let ve a gaz da ság ál lat ál lo má -
nyá nak gon do zá sát bíz ták rá juk. Gyu la két ök rös
sze kér rel jár ta a kö ze li er dõ szélt, ha tal mas kaz -
lak ból hord ta a na pi szé na ada got. A té li mun ka
nem is lett vol na an  nyi ra ne héz, de a gyak ran
mí nusz 40 Cel si us-fok alá sül  lye dõ hõ mér sék let
na gyon meg vi sel te õket. Zsír ral ken ték be az ar -
cu kat-ke zü ket el fa gyás el len, Kóka Gyu lá nak
még is két uj ja bán ta a szov jet uni ó be li ki ruc ca -
nást.

Szé ná ért ment azon a reg ge len is, hi deg szél
fújt ke resz tül a föl de ken. Min den élõ lény igye ke -
zett vac kot ke res ni ma gá nak, ko to rék mé lyé re
hú zód tak az ál la tok, csak az em ber volt kény te -
len helyt áll ni a zi man kó ban. A hó el le pett min -
dent, sík ra töl töt te a mé lye dé se ket, ne héz volt
„ki sza gol ni”, hogy hol, mer re is ha lad jon a kin ti
vi lág ba kény sze rült em ber, bár me lyik lé pés nél
de ré kig sül  lyed he tett a hó ba. Az ök rök nem
akar tak ha lad ni, így Kóka Gyu la le kec mer gett a
bak ról, pu faj ká ja haj tó ká ját fé lig ar ca elé húz va
a fo gat elé lé pett, így ve zet te a sze gény ál la to -
kat. Az tán egy óvat lan pil la nat ban fe hér ség lep -
te be, na gyot bucs ká zott a hó fú vás ál cáz ta gö -
dör be. A két pá ra sem járt kü lön bül, ma guk
után ránt va a sze ke ret, na gyot zöt  tyen tek. Vi -
szony lag sze ren csé sen meg úsz ták a tör tén te ket,
a fo ga tos ki kec mer gett a hó alól, majd az ál la tok
ki men té se kö vet ke zett. Sze ren csé jé re az ök rök
nem es tek két ség be, nyu god tan vi sel ték a ki sza -
ba dí tá suk ra tett erõ fe szí té se ket. A sze ke ret is si -
ke rült ki men te ni, de az el sõ jobb ol da li ke re ket
biz to sí tó szög ki pat tant a he lyé rõl, így a ke rék le -
csú szott a ten gely rõl. A nagy mun ka so rán
Kóka meg fe led ke zett a hi deg rõl. A ron gyok ba
bu gyo lált ke zé rõl le csú szott a kö tés, de va la ho -
gyan még sem érez te a ke gyet len mí nu szo kat.
Két uj ja el fa gyott, így évek kel ké sõbb cson kán
tért ha za Éradonyba. De ha za tért.

Az élel me zé sük igen sze gé nyes volt, a zse bük -
ben el lo pott ma rék nyi ga bo ná val pó tol ták a fej -
ada got. Az ár pát meg tör ték, majd víz zel mas  szát
gyúr tak be lõ le. Es tén ként a vas kály hán sü tö get -
ték meg ke nyér gya nánt. En nek a sa ját ta lál má -
nyú fo goly ele del nek ne vet is ad tak: mi vel a vö -
rö sen iz zó plat ton sü töt ték, a Pi ros ka ne vet kap -
ta. A ve lük dol go zó ci vi lek sem él tek job ban, kö -
pe nyük kor cá ban lop kod ták a ga bo nát. A ta vasz
el jöt té vel már hús is ke rült a me nü be. Krumpli -
ve tés ide jén a sut  tyom ban vég zett ür ge ön tés ho -
zott né mi iz gal mat a mo no ton hét köz nap ok ba.
Egy-egy si ke res „va dá szat” után es tén ként fe je -
del mi va cso rát ké szí tet tek: nyár son sült ür ge cse -
me gét.
(Folytatjuk)

| D. Mé szá ros Elek
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|évadnyitás

Az évad nyi tó kon cer tet szep tem ber
18-án, csü tör tö kön 19 óra kor tart ják
meg, ek kor meg ün nep lik a Nagy vá ra di Ál la mi
Fil har mó nia fenn ál lá sá nak 65. év for du ló ját is.
Az évad el sõ hang ver seny ének mû so rán Bee -
tho ven Karfantáziája (op. 80) és IX.,d-moll
szimfóniája (op. 125) sze re pel. A kar mes ter
Romeo Rîmbu. Szó lis ta ként fel lép: Rãzvan
Dragnea (zon go ra), Fü löp Tí mea (szop rán),
Iulia Mercea (mez zo szop rán), Tony Bardon
(te nor) és Sán dor Ár pád (bas  szus). Köz re mû -
kö dik a fil har mó nia ének ka ra. A kar igaz ga tó:
Lászlóffy Zsolt.

Az õsz el sõ hó nap já ban lesz még egy bér -
le tes kon cert, szep tem ber 25-én. Mû so ra:
Ko dály Zol tán: Galántaitáncok; Wieniawski:
2.,d-mollhegedûverseny (op. 22); De bus sy:
Egy faundélutánja;Ra vel: LaValse. Ve zé -
nyel ni a Né met or szág ban élõ Gá bor Fe renc
fog. Szó lis ta ként fel lép Za lai An tal ma gyar or -
szá gi he ge dû mû vész.

ok tó ber 13–19. kö zött szer ve zik meg
az Õszi fesz ti vált, a ren dez vény so ro za tot
ta valy tar tot ták meg el sõ íz ben. Jö võ re pe dig

új ból lesz Tavaszi fesztivál, ja pán mû vé szek
fel lé pé sé vel. Eb ben az évad ban is lesz film ze -
nék bõl ös  sze ál lí tott kon cert, az el sõ ilyen
jel le gû hang ver seny nek no vem ber 20-án és
21-én ör vend het a kö zön ség. Ez út tal nem ja -
pán di ri gens ve zé nyel, ha nem a ma gyar or szá -
gi Werner Gá bor. Új don ság, hogy a kon cer ten
rész le te ket is ve tí te nek az adott fil mek bõl. Az
évad vé gén lesz majd még egy film ze nei kon -
cert. Má jus ban pe dig Ver di Rigolettójával
ör ven dez te tik meg az ope ra ra jon gó kat.

A kö vet ke zõ évad ban 38 bér le tes hang ver -
seny re in vi tál ják a ze ne sze re tõ ket. A ba rokk
mu zsi ká tól a dzses  szig sok min den meg ta lál -
ha tó a re per to ár ban. A 38 kon cert egy ré szét
a váradi fil har mó nia ál lan dó kar mes te rei ve zé -
nye lik majd, 17 hang ver se nyen pe dig meg hí -
vott di ri gen sek lesz nek. Ér ke zik majd kar mes -
ter Auszt ri á ból, Olasz or szág ból, Ma gyar or -
szág ról, szer te az or szág ból, töb bek kö zött
Sel meczi György is meg ta lál ha tó a meg hí vott
di ri gen sek lis tá ján.

A bér let árak 5–9 szá za lék kal emel ked tek.
A leg ol csóbb, mind a 38 hang ver seny re ér vé -
nyes bér let 200, a leg drá gább 400 lej be ke rül;
di á kok nak és nyug dí ja sok nak ked vez ményt
ad nak. Egy kon cert bér le tet négy rész let ben is
ki le het fi zet ni. A jegy árak a kö vet ke zõk: a
leg ol csóbb 10, a leg drá gább 25 lej. Szep tem -
ber 1-jé tõl már le het bér le tet vál ta ni a fil har -
mó nia jegy pénz tá rá ban.

| Tóth Haj nal

A filmzenéktõl
a Rigolettóig

Színesnek és tartalmasnak ígérkezik
a Nagyváradi Állami Filharmónia új,
2014/2015-ös évada – hangsúlyozta
az évadindító sajtótájékoztatón TÓDOR
ALBERT, a kulturális intézet vezérigazgatója
és FOICA LÁSZLÓ mûvészeti igazgató.
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Tódor Albert és Foica László

A Nagyváradi

Állami Filharmónia

1949 óta szolgálja

a zeneszeretõ

közönséget. Archív

felvétel

az intézmény

fotótárából,

1964-ben

vezényelt Aczél

Ervin
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A Szig li ge ti Tár su lat be mu ta tói

Nagy szín pa di és stú dió-elõ adá sok
2014. ok tó ber: Mol nár Fe renc: Liliom – kül vá ro si le gen -

da (ren de zõ: Szikora Já nos)

2014. no vem ber: Hrabal-mesék–Ahetediklépcsõfok

(r. Ba logh At ti la)

2014. de cem ber 31.: Kellér De zsõ – Hor váth Je nõ –

Sze nes Iván: Aszabinnõkelrablása – ze nés víg já ték (r.

Ha la si Im re)

2015. feb ru ár: Tadeusz Slobodzianek: Amiosztályunk

– drá ma (r. Anca Bradu)

2015. áp ri lis: Par ti Nagy La jos – Dar vas Fe renc: Ibusár

– ze nés-tán cos huszerett (r. Sza bó K. Ist ván)

2015. má jus: Álomvárosnézés–Adyutca,Máraitér (r.

Czajlik Jó zsef)

Ka ma ra-elõ adás
Tasnádi-Sáhy Pé ter: F.E.Vallomások – Firtos Edit egyé -

ni est je

Bér le tes ven dég elõ adá sok
Bertolt Brecht – Kurt Weill: Koldusopera – a szat már -

né me ti Ha rag György Tár su lat ven dég já té ka (r. Ba -

barczy Lász ló)

Nan cy Huston: Iokasztéki-

rályné – a deb re ce ni Cso -

ko nai Nem ze ti Szín ház

ven dég já té ka (r. Gemza

Pé ter)

Sü tõ And rás: Advent a

Hargitán – a bé kés csa bai

Jó kai Szín ház ven dég já té -

ka (r. Rubold Ödön)

A Nagy vá rad Tánc együt tes
bemuta tói
Andersen–Ránki: Pomádékirályújruhája – me se tánc -

ban (ren de zõ-ko re og rá fus: Dimény Le ven te)

Eu ri pi dész: Elektra – moz gás szín há zi elõ adás – a Ma -

ros vá sár he lyi Mû vé sze ti Egye tem mel va ló együtt mû kö -

dés ke re té ben (ren de zõ-ko re og rá fus: Gyõrfi Csa ba)

Betyárvilág – tánc a min den ko ri Ró zsa Sán  dor ról (ren -

de zõ-ko re og rá fus: Lász ló Csa ba)

A Lilliput Tár su lat be mu ta tói
Pe tõ fi Sán dor: Ahelységkalapácsa (r. Bartal Kiss Ri ta)

Szomor György – Szurdi Mik lós – Valla At ti la: Diótörõés

Egérkirály (r. Tóth Tün de)

Bí ró Ár pád: SzentLászlócsudatettei (r. Dió Zol tán)

A Grimm-test vé rek me sé je alap ján: Abrémaimuzsiku-

sok (r. Ru mi Lász ló)

Bér let há zak kí ná la ta
Szig li ge ti Ede-bér let: já ték nap pén tek 19 óra; ára: köz -

pon ti pá ho lyok ba 250 lej, ol dal pá ho lyok ba 200 lej,

zsöl  lyé re 100 lej, er kély re 75 lej. Ér vé nyes öt elõ -

adás ra: Liliom,Aszabinnõkelrablása,Amiosztá-

lyunk, Iokaszté királyné, va la mint vá laszt ha tó egy

elõ adás az aláb bi ak kö zül: Betyárvilág és Ibusár.

Ha la si Gyu la-bér let: já ték nap va sár nap 19 óra, ára 75

lej. Ér vé nyes öt elõ adás ra: Liliom,Aszabinnõkel-

rablása,Iokasztékirályné,Betyárvilág, va la mint vá -

laszt ha tó a Szigligeti vagy Amiosztályunk.

Papp Mag da-bér let (ze né re han gol va): já ték nap szom -

bat 17 óra: ára 40 lej. Ér vé nyes négy elõ adás ra: Lili-

om,Aszabinnõkelrablása,Koldusopera, va la mint

vá laszt ha tó az Ibusár vagy a Betyárvilág.

Tanay Emil-bér let: já ték nap szom bat 17 óra, ára 40 lej.

Ér vé nyes négy elõ adás ra: Liliom,Aszabinnõkelrab-

lása,Amiosztályunk,Betyárvilág.

Bes se nyei György-ré gió bér let: já ték nap va sár nap 17

óra, ára 75 lej. Ér vé nyes öt elõ adás ra: Liliom,Asza-

binnõkelrablása,Amiosztályunk,AdventaHargi-

tán, va la mint vá laszt ha tó az Ibusár vagy a Betyár-

világ.

IF JÚ Sá GI BÉr LE TEK:

Ady End re-bér let: já ték nap kedd 19 óra; 

Ju hász Gyu la-bér let: já ték nap csü tör tök 19 óra, mind -

ket tõ ára 40 lej. Ér vé nyes négy elõ adás ra: Liliom,

DiótörõésEgérkirály,Betyárvilág,AdventaHargitán.

Tabéry Gé za-bér let (kis is ko lás): ára 15 lej. Ér vé nyes

há rom elõ adás ra: DiótörõésEgérkirály,Pomádéki-

rályújruhája,Ahelységkalapácsa.

Indul a színházi évad
Már lehet bérletet váltani a Szigligeti
Színház jegypénztárában a 2014/2015-ös
évadra. A pénztár keddtõl péntekig 11–17
óra között tart nyitva. Az árak nem
változtak az elmúlt évadhoz képest,
a kiválasztott bérletház kínálatától,
valamint a Szigligeti-bérlet esetén
az ülõhelytõl is függnek. Részletes
tájékoztatást a színház honlapján
a Bérletinformációk menüpont alatt, illetve
a színház jegypénztárában kaphatnak
az érdeklõdõk.
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Szé kely hí don szü le tett 1634-ben, kis ne me si
csa lád fi a ként. If jú ko rá ról, ta nul má nya i ról nem
so kat tu dunk. Fi a ta lon ke rült a fe je del mi ud var -
ba, s elõbb Bar csai Ákos fe je de lem hí ve volt.
Az 1660. évi váradi ost ro mot is Bar csa i val
együtt néz te vé gig a tö rök tá bor ból. Ké sõbb
Ke mény Já nos hoz, majd Apa fi Mi hály hoz pár -
tolt. Né hány esz ten dõ el tel té vel a vi szony lag
sta bi li zá ló dott hely zet ben a sû rû sö dõ kons tan -
ti ná po lyi kö vet já rá sok egyik ál lan dó sze rep lõ je
lett.

Ve szé lyek kel te li pá lya

A kö ve ti meg bí za tás nem ke vés koc ká zat tal
járt. Ha a szul tán ud va rá ba kül dött fe je de lmi
kö vet a tö rök szá má ra ked ve zõt len nek tû nõ
ké rel mek kel állt elõ, kön  nyen elõ for dult, hogy
to váb bi meg hall ga tás nél kül töm löc be ve tet ték,
akár ka ró ba is hú zat ták. Ha pe dig si ker te le nül
tért vis  sza, a fe je de lem sújt hat ta bör tön nel.

A min den ko ri er dé lyi dip lo ma ták ál lan dó an
ki vol tak té ve a tö rök nagy urak sze szé lye i nek
és mo hó sá gá nak. „Pénz zel az tö rök elõtt min -
dent vég ben vi het ni, de csak igirettel nem szo -
kott û le gel tet ni” – pa na szol ta Paskó a fe je de -
lem nek egy Konsantinápolyból kül dött le ve lé -
ben.

Nándorfehérvárott pél dá ul csu pán húsz na pi
vá ra ko zás után já rul ha tott a nagy ve zír szí ne
elé. Az pe dig „al kal mas ide ig va ló kö nyör gé sét

hallgatá, […] utol já ra csak ezt mondá: menj ki
az aj tón”. Er dély új ha tá ra i nak meg ál la pí tá sá -
ról lett vol na szó. Paskó Kris tóf a nagy ve zírt
1665. feb ru ár 11-én to vább is a ré gi ha tá rok
meg ha gyá sá ra kér te. Nem kis szo ron gás sal ad -
ta elõ Apa fi Mi hály nak azt a ké rel mét is, hogy
a nagy ve zír „in te né meg a jeneieket s a kör -
nyék töb bi vég há zá nak tö rök ka to ná it, hogy
sem mit se ve gye nek el Er dély tõl, sõt hogy az
er dé lyi ma gya rok ré gen te bírt fal vai és hely sé -
gei is igaz és ré gi ura ik nak adóz za nak. Ez még -
is csak jobb a tö rök re néz ve is, mint ha
»valamely ti szán tú li idegenek nek« hó dol ná -
nak”. A ma gya rok 62 fa lut kö ve tel tek vis  sza, a
tö rö kök azon ban csak 20 olyat akar tak vis  sza -
ad ni, ami ket még ne kik ma guk nak is csak ez -
után kel lett vol na meg hó dí ta ni uk.

A jenei ba sa azon ban még azon a nyá ron
egy szer re kö zel fél száz fa lut és két me zõ vá rost
kö ve telt Zaránd vár me gyé bõl, s így mint egy
45 ki lo mé ter nyit akart elõ nyo mul ni Gyu la fe -
hér vár hoz, a fe je de lem szék vá ro sá hoz. Pas kót,
ki emi att au gusz tus 24-én újabb ki hall ga tás ra
je lent ke zett, nem is fo gad ta a nagy ve zír, és pár
nap múl va a tihaja (sze mé lyi tit kár) is csak úgy
akart ki hall ga tást esz kö zöl ni szá má ra, ha egy
órát aján dé koz ne ki. A ki hall ga tá son azu tán a
nagy ve zír „meg ma gya ráz ta” Pas kó nak, hogy a
Kö rös-vi dék 49 hely sé gét nem erõ szak kal ve szi
el a jenei ba sa, ha nem eze ket a fe je de lem kö -
ve te en ged te át! A fü le bot ját se moz gat ta
Paskónak ar ra az alá za tos meg jegy zé sé re,
hogy ilyes mit ma ga a fe je de lem sem ígér het,
nem hogy a kö vet.

Paskó Kris tóf nak Er dély adó ügye i ben sem
si ke rül mér sé kel nie a tö rök sar cot, üres kéz zel
tért vis  sza por tai kül de té sé bõl, s emi att Apa fi
Mi hály bör tön be zá rat ta. A tör tén tek után nem
cso da, hogy ki sza ba du lá sa után, 1676-ban be -
le ke ve re dett a fe je de lem el le ni, Béldi Pál ve zet -
te ös  sze es kü vés be. A le lep le zés után fej- és jó -
szág vesz tés várt rá, ezért a tö rök höz me ne kült,
de ott is le tar tóz tat ták. Majd Er dély né hány hó -
na pig fun gá ló fe je del me, Thö köly Im re köz -

Érmellék szülötte két évtizedig szolgálta
Erdély fejedelmeit a Várad eleste utáni
igen válságos idõszakban. Ellentmondásos
politikai pályát járt be, fejedelmi követként
– önhibáján kívül – ritkán aratott
diplomáciai babérokat. Fennmaradt
levelezése, verses krónikája és emlékirata
a kor forrásértékû dokumentumai.

Paskó Kristóf,
a krónikás, emlékíró
diplomata
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ben já rás ára sza ba dult. Csak Sá ros pa tak ra tér -
he tett vis  sza, itt halt meg nagy sze gény ség ben.
Ma gán éle te is te le volt tra gé di á val, hi szen be -
bör tö nöz te té se al kal má val egyik leg fõbb vád ló -
ja a sa ját fe le sé ge volt.

Er dély re mény te len hely zete

Jó kai Mór Akétszarvúember cí mû tör té -
nel mi re gé nyé ben – ép pen Paskó ment sé gé re
– így fog lal ta ös  sze a fe je de lem ség két ség -
beej tõ ál la po tát: „A jó Apa fi Mi hály nak
ez alatt mind in kább meggyülekezének
a gond jai. A tö rök por tá ról egyik kö -
vet a má si kat ér te sür get ve a még le
nem fi ze tett adót, mely ös  szeg
Beth len Gá bor óta ti zen hat ezer
tal lér ból nyolc van ezer tal lér ra sza -
po rít ta tott; Er dély nek ak ko ri vi -
szo nya it te kint ve iszo nyú ös  szeg!
(…) Eh hez já rult még az, hogy a
nagy vá ra di ba sa mind azon er dé lyi
és ma gyar or szá gi hely sé gek bõl,
mik a fe je de lem sé gek hez tar toz tak,
ön ha tal mú lag sa ját ma ga fel szed te
az adót, dup lán, trip lán, ahogy ne ki
tet szett, s még is a sze gény fe je del men
kö ve tel ték az egé szet. Evé gett több ször
küld tek már a por tá ra okos, éke sen szó ló fér -
fi a kat, hogy vi lá go sít sák fel a szul tán el mé jét, s
en gesz tel jék ki õ szí vét a sze gény ma gya rok
iránt, hogy vagy en ged jen le az adó ból, vagy
in téz ked jék, hogy a nagy vá ra di ba sa ne szed je
be fe lét a ma ga szá má ra, de mind an  nyi szor
csak azt az íté le tet kap ták, hogy ne be szé det
küld je nek a szul tán nak, ha nem pénzt. Leg utol -
já ra ép pen azon izenetet hoz ta vis  sza vi téz lõ
Paskó Kris tóf uram a por tá tól, hogy ha a leg rö -
vi debb idõ alatt az adót meg nem kül dik, majd
kül de nek õk va la kit, aki azt két sze re sen be tud -
ja haj ta ni, s ha még egy kö ve tet bá tor kod nak
el bo csá ta ni, aki nem fi zet ni, ha nem fe cseg ni
jön, azt men ten ka ró ba hú zat ják, ha son ló ul
járandván, ha a kül den dõ adóbul avagy csak
egy tal lér fog is hi ány za ni.”

Paskó, a kró ni ka szer zõ

Paskó Kris tóf nem csu pán a dip lo má ci á hoz,
ha nem a toll for ga tás hoz is ér tett. Leg na gyobb
mû ve tör té ne ti ér té kû, az él mény sze mé lyes hi -
te lé vel fo gal maz ta meg 1662-ben Er dély
1658–1661 kö zöt ti tör té ne tét, kü lö nö sen Vá -
rad ost ro mát, hõ si es vé del mét; A nemes és

régenten hires Erdély országának keserves
ésszomorúpusztitásárólirtsiralom cím mel
Szebenben 1663-ban lá tott nap vi lá got. A Ti -
nó di Lan tos Se bes tyén min tá já ra írt ver ses kró -
ni ka – po é ti kai le le mény ként – ilyen sza va kat
ad Ibrányi Mi hály, a vár vé dõk ka pi tá nyá nak
szá já ba: „Nin csen ke resz tyén ség az egész vi lá -
gon, ki most min ket se gél jen, / De jaj lesz az
óra, mely ben Vá rad vá ra magyarok tul el vesz -
 szen, / Mi a mi tisz tün ket, mi re Is ten se gít, kö -

ves sük mind ezek ben. // A nagy Is ten elõtt
an nak lel ke ad jon szá mot Vá rad vá rá -

rul, / Aki nek tisz ti volt, és nem gon dol -
ko zott elébb õ rom lás árul, / Bi zony

ész re vészik, más gon dot vi sel ni
kel lett vol na Váradrul.” Bár õ ma -
ga csak kül sõ szem lé lõ je volt Vá -
rad eles té nek, még is drá mai erõ -
vel je le ní ti meg a tör tén te ket:
„Az as  szo nyok tes te a fér fi a ké -
val egyelesleg leesék, / Mert vi -
té zi mód ra nagy di csé re te sen
asszony ál lat forgodék / (…) Egy
a töb bi kö zött már egy ne hány

pogánt mikoron meg ölt vol na, /
Egy álgyúgolyóbis a bal cse csit

tõbül mellyétül elszakasztá, / Törés -
 rül fu tam ék, ha mar egy ken dõ vel se -

bét általszorítá. // An nál szí ve seb ben,
éles tõr ke zé ben lé vén, igen for gó dik, / (…)

S mind ad dig for gó dik, míg õ ma gá nak is fe je
föld re le esik.”

Má sik leg fon to sabb mun ká ja az 1668-ban
írt Emlékirata. „Miolta azért Is ten engedel mé -
bûl az tö rök csá szár fé nyes por tá já nál kö vet sé -
gi hi va ta lo mat víghez vivén – ír ta be ve ze tés -
ként –, édes ha zám ba ér ke zé sem nek utánna,
sok ke resz tény ma gyar atyám fi a i tól és jó aka ró
uraimtúl együtt is má sutt is sûrõn kezdém hall -
gat ni, hogy nem tud nák ez mos ta ni fel sõ esz -
ten dõk for gá si ban, ez elmult si ral mas háborus
idõk ben, tö rök és ró mai két csá szá rok le võ bé -
kes ség ben mennire vol na fel té ve, az egész vi lá -
gon régenten hí res, Ma gyar or szág ban la ko zó,
még en  nyi vál to zá sok ban, Is ten ke gyel mes sé ge
után megmaradott vi téz ma gyar nem zet, és
azon bé kes ség hez is, Is ten nek ol tal ma után
men  nyi ben bi za kod hat nék az õ kivülötte va ló,
s vég sõ ve sze del mé re rígen igekevõ po gány
nép el len, nem ért het né és nem tud hat ná.”

A köz han gu lat-je len tés nek és vi ta irat nak is
be il lõ iro mány egy ál ta lán nem be fo lyá sol hat ta
a köz vé le ményt, hi szen kéz irat ban ma radt, és
csu pán 1890-ben je lent meg a TörténelmiTár
ha sáb ja in.

| Szil ágyi Ala dár ös  sze ál lí tá sa

história|
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Apafi Mihály

fejedelem.

Börtönbe záratta

kudarcot vallott

követét, Paskó

Kristófot
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Lel ke se dés bõl, ba rát ság ból, sze re tet bõl sok
jó do log szü let het. Az em lí tett há rom nak nincs
hí ján a kis mar jai kö zös ség. Mind a ta va lyi,
mind az idei kis mar jai al ko tó tá bor ös  sze fo gás -
ból va ló sult meg, hi szen a te le pü lés nek,
mond hat ni, ap ra ja-nagy ja hoz zá já rult a mû -
vész te lep si ke ré hez, ah hoz, hogy az al ko tók
jól érez zék ma gu kat, és ins pi rá ci ót kap ja nak.
Volt, aki a sze mély szál lí tás ban se géd ke zett,
volt, aki csu da fi nom õz pör költ tel lep te meg a
tár sa sá got, megint más friss gyü mölcs rõl vagy
íz le tes sü te mény rõl gon dos ko dott.

A mû vé sze ti tá bor ban a váradi Ti bor Er nõ
Ga lé ria (TEG) al ko tói cso port já ból szin te min -
den ki részt vett, aki csak tu dott, még ha csu -
pán né hány nap ra is. Az idén né hány te het sé -
ges és kre a tív kis mar jai fi a tal is te vé keny ke dett
az al ko tó tá bor ban, au gusz tus el sõ két he té -
ben. A ven dé gek az idén is a ta ka ros, rusz ti -
kus Tor ná cos Ven dég ház ban vol tak el szál lá -
sol va. A vi rá gok tól pom pá zó ve ran da és a hát -
só ud var ki vá ló an al kal mas volt ar ra, hogy az
al ko tók ott raj zol ja nak, fes se nek. És per sze a
jó ízû es ti be szél ge té sek sem ma rad tak el.

Egyéb iránt a ven dég ház tu laj do no sa, Ku pás
Vin ce az al ko tó tá bor öt let gaz dá ja.

E né hány nap alatt kó szál tak is so kat a
meg hí vot tak. A tá bor egy au tó bu szos ki rán du -
lás sal kez dõ dött. Meg te kin tet ték a Bocs kai Ist -
ván-em lék he lye ket Ko lozs vár tól Kis mar já ig,
el lá to gat tak Szé kely híd ra, hogy az ot ta ni mú -
ze um ban meg szem lél jék Gavrucza Ti bor nyu -
gal ma zott re for má tus lel ki pász tor nak, a TEG
egyik osz lo pos tag já nak ál lan dó ki ál lí tá sát.
Azu tán jár tak Álmosdon, a Bocs kai-sza bad -
ság harc em lék mû vé nél, va la mint Létavér te -
sen, hogy lát has sák a Rozsnyai-gyûjteményt.

A váradi al ko tók el me sél ték: re me kül érez -
ték ma gu kat, hi szen idén is ki vá ló, szeretetteli
fo gad ta tás ban ré sze sül tek, to vább épít het ték a
ta valy szö võ dött ba rát sá go kat. Ren ge te get
dol goz tak, sok al ko tás lá tott nap vi lá got, és
gaz dag prog ram mal vár ták õket a hely be li ek.

A tá bor a mû vész te le pen lét re ho zott al ko tá -
sok ból ös  sze ál lí tott tár lat nyi tó ün nep sé gé vel
zá rult. Szép szám mal ös  sze gyûl tek az ér dek lõ -
dõk a vernisszázson a Kis mar jai Kö zös sé gi
Ház nagy ter mé ben. A részt ve võ ket Szûcs
Lász ló, Kis mar ja pol gár mes te re üd vö zöl te,
mél tat va a mû vész te le pen el töl tött öröm te li és
moz gal mas na pok je len tõ sé gét. Széll Ka tó, a
TEG tit ká ra ki emel te azt a sze re te tet, amely -
 lyel kö rül vet ték õket a fa lu be li ek. Ez után be -
mu tat ta az im már 25 esz ten de je mû kö dõ Ti -
bor Er nõ Ga lé ri át, is mer tet te a kü lön fé le te vé -
keny sé ge ket, hang sú lyoz ván: az al ko tók ott -
hon ér zik ma gu kat a ga lé ri á ban, ez csak így
mû köd het.

Az al ko tó tá bor fõ szer ve zõ je, a Kis mar ja Kö -
zös sé gé ért Egye sü let el nö ke, Pe tõ Ferenc -

Örömfestészet
A nagyváradi Tibor Ernõ Galéria alkotói
csoportjának tagjai idén augusztusban is
néhány szép, ihletett napot töltöttek
a Váradhoz közeli, ám a határ túloldalán
fekvõ faluban; az Örömfestészet Kismarján
elnevezésû projekt keretében ez volt
a második képzõmûvészeti alkotótábor.
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val jel le mez ve stí lu su kat, mun kás sá gu kat.
Szólt Staharóczky Jú lia fi nom vo na lú tus -
raj za i ról, lí rai han gu la tú ak va rell je i rõl, Barbici
éva ké pe i vel kap cso lat ban a fé nyek és ár nyé -
kok já té ká ról, Bo ra Ilo na el vont kom po zí ci ó -
i ról és vi rá ga i ról, Mierluþiu Emí lia kü lön le -
ges szí ne i rõl, Egei György élet hû áb rá zo lás -
mód já ról, Széll Ka tó ról, aki a vi rá gok sze rel -
me se, Trifán Lász ló sok ol da lú sá gá ról, fi lo zo -
fi kus kom po zí ci ó i ról, Csathó Tö hö töm
abszt rakt ké pe i rõl és a lel két fe szí tõ ha tal mas
ener gi ák ról árul ko dó, har so gó szí nek rõl, va la -
mint Gavrucza Ti bor sa já tos, me se be li ak va -
rell je i rõl. Bá nyai Sza ba dos Ka ta lin ön ma gá ról
el mond ta: kez det ben li nó met sze tek kel fog lal -
ko zott, majd pasz tel lel. Ér dek lik az em be ri ar -
cok, ér de kes fi gu rák. Kis mar ján is jó né hány
port rét ké szí tett.

Ferenczi Tün de kis mar jai rajz ta nár nõ
szólt ar ról, hogy kez det ben a he lyi fi a ta lok kis -
hi tû sé gé vel kel lett meg küz de nie, de vé gül
még is csak fel buz dul tak és mer tek al kot ni.
Hang sú lyoz ta: „A vi lág te le van szép ség gel. És
nem ezek a szép sé gek te het nek ar ról, ha nem
ves  szük ész re õket. A mû vé szet cél ja: va la mi -
lyen ér ze lem ki vál tá sa az em be rek bõl. A kép
ak kor jó, ak kor min dent el söp rõ, ha ün nep
lesz a szem nek. Ez a te rem most meg telt ün -
nep pel.”

A vernisszázst ze nés-ver ses ös  sze ál lí tás tet -
te han gu la to sab bá. Fel lé pett: a kis mar jai
Mona Krisz ti na, Tamásné Darvasi éva,
Vajna Tí mea. A nagy vá ra di-kis mar jai Hajek
Pé ter a Péter-páli kánikula cí mû Szám adó
Er nõ-ver set ad ta elõ, Trifán Lász ló pe dig egy
ál ta la meg ze né sí tett Tóth Ág nes-vers sel aján -
dé koz ta meg a részt ve võ ket.

A váradi al ko tók az élménydús na pok után
lel ki leg ala po san fel töl tõd ve utaz tak ha za.
Szep tem ber kö ze pén Vá ra don, a Ka no nok so -
ri Ti bor Er nõ Ga lé ri á ban nyí lik tár lat az al ko -
tó tá bor ban ké szült mun kák ból.

| Tóth Haj nal

kultúra|

né, va gyis Til da, el mond ta: a ta va lyi si ke ren
föl buz dul va foly tat ták a prog ra mot. Az aka rat
mind az egyé nek, mind a hi va ta lok ré szé rõl
meg volt. 2013 vé gén pá lyá zott az egye sü let,
és nem kis örö mük re tá mo ga tást kap tak a
Nem ze ti Együtt mû kö dé si Alap tól, az Em be ri
Erõ for rás ok Mi nisz té ri u má tól. A pro jekt cél ja
egye bek mel lett az volt, hogy to vább erõ söd je -
nek az em be ri kap cso la tok, ér té kek te rem tõd -
je nek, és hogy be von ják az al ko tói mun ká ba a
kis mar jai if ja kat is. Az el nyert 1,3 mil lió fo rint
vis  sza nem té rí ten dõ tá mo ga tás még nem lett
vol na ele gen dõ, ám kap tak se gít sé get a kis -
mar jai ön kor mány zat tól, jó né hány ma gán -
sze mély tõl, csa lád tól is. Til da as  szony kö szö -
ne tet mon dott a ven dé gek nek az al ko tó ked -
vért. Büsz kén hang sú lyoz ta: „Több do log ban,
igé nyes ség, em ber ség szem pont já ból is sok kal
má sab bak va gyunk, mint más te le pü lé sek.”
Hoz zá fûz te: örö mük re szol gál, ha Ku pás Vin -
ce öt le te to vább él majd az el kö vet ke zõ évek -
ben is. Meg em lí tet te, hogy a kis mar jai kö zös -
ség nek aján dé ko zott kép zõ mû vé sze ti mun kák
a he lyi, most épü lõ-szé pü lõ Bocs kai-ki ál lí tó te -
rem be ke rül nek.

Bá nyai Sza ba dos Ka ta lin, a TEG mû vé -
sze ti ve ze tõ je hang sú lyoz ta: fel be csül he tet len
kincs a kis mar jai em be rek fe lé jük irá nyu ló sze -
re te te. Ez után be szélt a TEG al ko tói cso port -
já nak Kis mar ján ki ál lí tó tag ja i ról, né hány szó -

A kismarjai

közösségi házban

augusztus végéig

állították ki

a mûvésztelepen

készült alkotásokat

A vendégek

„fõhadiszállása”

ezen a nyáron is

a Tornácos

Vendégház volt
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z I. vi lág há bo rú ki tö ré sé nek iro dal mi
cen te ná ri u mát lí rai meg idé zés sel
kezd tük, ha bár az ókor ban is az jár -
ta, hogy „inter arma silent musae”
– fegy ve rek közt hall gat nak a mú -

zsák. Hi á ba volt ugyan a száz esz ten de je kez -
dõ dött el sõ vi lág égés az utol só olyan há bo rú,
amely nek har cai csak köz vet ve érin tet ték a
hát or szág ok ci vil la kos sá gát, de ez a köz ve tett
érin tett ség is ép pen elég gé fel ka va ró volt ah -
hoz, hogy a nem a fron ton szol gá ló Ady, Ba -
bits és Tóth Ár pád olyan köl te mé nye ket ír ja -
nak, mint az elõ zõ ré szek ben fel idé zet tek.

A „pró zai” foly ta tás sem az el sõ front vo nal -
ban szü le tett: az em lék idé zõ nagy re gé nyek
majd csak ké sõbb kez de nek be ér ni, de a rö vid -
pró za ter mé kei szin te fo lya ma to san tu dó sí ta -
nak a har cok tes ti-lel ki ha tá sa i ról. Így ter mé -
sze te sen Herczeg Fe renc és Mó ricz Zsig -
mond há bo rú alat ti, il let ve Ta má si Áron ké -
sõbb ke let ke zett írá sa i ról sem mond hat ja sen -
ki, hogy el sza kad tak vol na a hét köz nap ok vé -
re sen ke gyet len va ló sá gá tól.

A kez de tek kez de tén, 1914-ben ír ta
Herczeg Fe renc A fiú cí mû el be szé lé sét. A
cím sze rep lõ a szer zõ imá dott uno ka öc  cse-ke -
reszt fia, akit a Herczeg-olvasók már is mer het -
tek a Szelekszárnyán út le írás ból, mi vel 1905-

ben kis ka masz ként ma gá val vit te jacht ján az
író az Ad ria egész nyá ron át tar tó vé gig ba ran -
go lá sá ra. A ka lan do zás óta el telt ki lenc év alatt
a fiú ko moly fi a tal em ber ré lett, meg érett a had -
ba in du lás ra. Az el be szé lés tu laj don kép pen a
há bo rú nul la dik nap já nak han gu la tát örö kí ti
meg. „Es te ha za jö vök. A szerb moz gó sí tás
napja… Egy kis nyo mást ér zek a szí ve men: ar -
ra a sok vér re gon do lok, ami el fog foly ni. Mi -
kor ke resz tül me gyek a ker ten, vi dám böm bö -
lést hal lok a nyi tott ab lak ból. Ezt a fi a ta los
basszus han got már egy-két hó nap ja nem hal -
lot tam, ami ó ta a fi út, aki or vos nö ven dék, el vit -
ték va la me lyik vi dé ki hon véd-ez red hez
»harcászati kiképzés« cél já ból. (…) Ki nyi tom az
aj tót, és õ hir te len láb hoz eresz ti a ka ra bélyt. A
sze me ra gyog, az ar ca csu pa mo soly, csu pa
bol dog ság, csu pa má mor – azt mond ja: Há bo -
rú! (…) – Ti te ket is moz gó sí tot tak? – kér de zem
tõ lem tel he tõ kö zöm bös ség gel. Mint ha az vol -
na a vi lá gon a leg ter mé sze te sebb do log, hogy
az em ber kis öc  cse, a csa lád egyet len fia, bal -
ká ni komitácsikkal men jen szu rony hegy re. (…)
– Örülsz a há bo rú nak? – kér de zem. Ég fe lé
eme li a sze mét. Olyan édes iz ga lom ban, olyan
lá zas vá ra ko zás ban van, mint a kis le ány az el -
sõ bál ja elõtt. – Jaj, csak köz be ne jöj jön va la -
mi! Ami lyen pec hem van, még köz be jön va la -

mi! (…) Ezt a fi út a há bo rú hí re olyan
bol dog gá tet te, hogy most keb lé re
ölel né az egész vi lá got, nem csak a szi -
go rú tiszt je it, ha nem még Pasics urat
is, pe dig azt egyéb ként ugyan csak
nem sze re ti. (…) In du lás elõtt még kér -
de zett tõ lem va la mit. – Melyik für dõ -
ben fog já tok az idei nya rat töl te ni?
Cso dál koz va néz tem reá. – Csak nem
kép ze led, hogy ked vünk van für dõ be
men ni, mi kor ti a szer bek kel vere kesz -
tek? Most meg a fiú né zett re ám cso -
dál koz va. – Ez szép tõ le tek! – mond ta
hal kan. Ha tá ro zot tan meg volt in dul -
va. A gon do lat, hogy mi az idén nem
fo gunk für dõ be men ni, el ér zé ke nyí tet -
te. A vo nat meg in dult. Egy kis öreg
em ber, aki mel let tem ál lott, oda ki ál tot -
ta va la me lyik ka to ná nak, hogy a vi -
szont lá tás ra! Egy má sik ba ka meg len -
get te a sap ká ját, és há lá san ki ál tot ta
vis  sza: kö szön jük szé pen! A kis öreg

|literatúra
NÁDPÁLCA NéLKüL

„Prózai” folytatás (1.)

A
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most már a kö vet ke zõ ko csi nak is azt mond ta,
hogy a vi szont lá tás ra, azu tán az az öt le te tá -
mad ha tott, hogy az õ kí ván sá gá nak va la mi ba -
bo nás ere je le het, mert nem mer te ab ba hagy -
ni, ha nem vé gig vár ta az egész hos  szú vo na tot,
és min den egyes ko csi nak azt mond ta: a vi -
szont lá tás ra! Künn, a pá lya ud var elõtt, megint
ös  sze ta lál koz tunk a kis öreg em ber rel. Egy tar -
ka nagy zseb ken dõ volt a ke zé ben és ke ser ve -
sen sírt. (…) Ma két ró zsa szí nû la pot is ho zott
a pos ta. Az egyi ken azt ír ta, hogy öt éj sza kán
át sza ka dó esõ ben aludt, de azért egész sé ges
és jó ked vû. A má sik lap ján ar ról ér te sít, hogy
föl ter jesz tet ték õr mes ter nek és hogy en nek
örö mé re ma meg fog mo sa kod ni. Ed dig van.
A jó Is ten, akit ma megint oly so kat em le get -
nek eb ben az or szág ban, se gít sen to vább.”

Va la mi vel több mint egy év vel a má mo ro san
bol dog be vo nu lás után, 1915 szep tem be ré ben
az uno ka öcs el esik. Ha lá la
után ír ja Herczeg Az idén
nem lesz karácsony cí mû
el be szé lé sét. „Az idén ne -
künk nem lesz ka rá cso -
nyunk. (…) Az idén hi deg és
sö tét ma rad a nagy ebéd lõ,
mert az, aki nek ün nep lõ
ked ve fény be tud ná bo rí ta ni
az egész há zat, nem lesz
ott hon. Szep tem ber 24-
ikén, sö tét haj na lon, pus ka -
lö vés csat tant el Volhíniá -
ban, és egy si ma ké pû, nyú -
lánk zász lós halk jaj szó val
térd re ros kadt. Tíz perc cel
ké sõbb, ami kor a hon vé dek
már szu rony ro ham mal
nyom ták vis  sza a tá ma dó
el len sé get, egy fé nyes
szem pár örök re le csu kó -
dott, egy for ró gyer mek szív
pe dig meg szûnt do bog ni.
Ezért nem lesz ná lunk ka rá -
csony.” Óva kod va az

egyéb ként na gyon is ért he tõ ér zel mi el fo gó -
dott ság tól, át te kin ti a rö vid éle tet, kü lön ki emel -
ve az ad ri ai egy nyá ri ha jó ká zá su kat, il let ve a kö -
zös ka rá csony es ti tom bo la já té ko kat, ame lye ket
min dig a fiú irá nyí tott, még pe dig úgy, hogy
min den ki azt nyer je, ami re vá gyott. De a bé ke -
évek nek vé ge lett. „És jött a há bo rú. So ha sem -
mi fé le ka rá cso nyi aján dék nak nem örült meg
an  nyi ra, mint a szerb had üze net nek. Úgy érez -
te, hogy ez a ma gyar ság szent ta va sza lesz, és
az én sze mem ben az õ lel ke se dé se ma rad en -
nek a vé res ta vasz nak leg köl tõ ibb vi rá ga. Szin -
te meg ha tot ta a gon do lat, hogy mi lyen nagy
tisz tes ség ben lesz ne ki ré sze: har col ni fog a ha -
zá ért. Ugyan azért a ha zá ért, ame lyért Hu nya di,
Zrí nyi és Rá kó czi ka to nái harcoltak… Is mé tel -
get te ma gá ban a há bo rú szót, és meg má mo ro -
so dott an nak ti tok za tos hang zá sá tól. Be val lot ta,
hogy éj jel né ha föl éb resz ti a nagy bol dog ság,
olyan kor gon dol koz ni kezd, hogy mi nek is örül
õ olyan na gyon, és mi re eszé be jut a há bo rú,
bol do gan vis  sza sül  lyed megint gyer mek ál ma i -
nak pu ha mély sé ge i be.” A fi a tal em ber tí fu szos
lett, két szer vis  sza is esett, az or vo sok le mond -
tak ró la, de si ke rült fel gyógy ul nia. Mint or vos -
tan hall ga tót kór há zi szol gá lat ra osz tot ták be, de
hal la ni sem akart az ott hon ma ra dás ról, ki jár ta,
hogy vis  sza me hes sen a front ra. A ha lál ba. „Mi -
e lõtt el ment, gye re kes kan di ság gal kér dez te,
hogy ha za ho zat juk-e, ha el ta lál na es ni? Igen,
ked ves kis paj tá som, ha za fo gunk hoz ni. Ma -

gunk me gyünk el ér ted. Ab ban a
föld ben fogsz pi hen ni, ame lyet
olyan ro man ti kus ra jon gás sal sze ret -
tél és ame lyet drá gáb bá tett az utó -
dok elõtt a te for ró vé red hul lá sa is.
És meg lá tod, lesz ne künk még szép
ka rá csony es ténk. Majd ak kor, ha
megint ösz  sze ta lál ko zik az egész
atya fi ság a dél vi dé ki kis vá ros ban,
ott lenn a he gyek alján.(…) És azon
a hét szer szent ka rá csony es tén ki -
gyul lad nak a mi arany gyü mölc  csel
ékes fán kon a gyer tyák. Sõt ta lán
tom bo la is lesz. Úgy kép ze lem, hogy
min den ki meg fog ja nyer ni azt, ami -
re leg job ban vá gyó dott éle té ben. Az
el sõ nye re mény a ti éd lesz, és ha ki -
bon tod a kis cso ma got, meg ta lá lod
ben ne az arany és a nagy ezüst vi téz -
sé gi ér met. Az ez re ded küld te el ne -
künk két hó nap pal a te tá vo zá sod
után. Lesz ne künk még szent es ténk.
Ad dig azon ban csak ma rad jon ho -
mály ban a nagy ebéd lõ.”

| Mol nár Ju dit
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Ta má si Áron

Mó ricz Zsig mond
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Szervusztok,gyerekek!
Hát ismét ittvagyok,ésörömmeltudatom

veletek, hogymár nem kókadozom annyira.
Igaz,nemhalmoztatokellevelekkel,deazért
már kaptam visszajelzést tõletek.
Élesdrõl írt és rajzolt nekem egy
testvérpár,PusztaiTímeaéshú-
ga, Ivett. Õk vakációs élmé-
nyeiket osztották meg ve-
lem, Timi írt, Ivett pedig
rajzolt nekem,mégpedig
a tengerparti kagylókat.
Köszönömnekik, és ígé-
retemhezhívennektekis
megmutatom,holisnya-
raltakbarátaim.
Gondolom,vártátokmár,

hogy megkezdõdjön a suli,
persze elsõsorban azért, hogy
találkozzatokrégnem látottosz-
tálytársaitokkal. Meg aztán a hosszú

vakáció után az agytekervényeket sem árt
megmozgatni,ugye?
Remélem,most, hogymárnemnyaraltok,

rámisjutegykisidõtök.Küldjeteknekemraj-
zot,mesét, versikét, attól növök én jó

nagyra.Hogyminéltöbbidõttölt-
hessünk együtt, játszhassunk.
Teháttovábbraisváromleve-
leiteket, s amíg még szép
az idõ, kipróbálhatjátok
az óriásbuborékokat. Jó
mókalesz,meglátjátok.
Szóvalváromalevele-

ket a következõ címre:
Várad kulturális folyó-
irat, Biharország (Mákvi-
rágnak), 410068 Oradea,

Piaþa 1 Decembrie nr. 12.,
et.I.
Jótanulást!

| Mák vi rág

|gyereksarok

BARKÁCSoLJuNK

Óriásbuborékok minden korosztálynak
Azt hi szem, nincs olyan gye rek, aki ne pró bál ta vol na ki a

szap pan bu bo rék-fú jást. De tud tá tok, hogy le het ak ko ra bu bit is
fúj ni, mint amek ko rák ti vagy tok? Nem kell hoz zá sem mi ör dön -
gös ség, min den meg ta lál ha tó anyu ká tok kony há já ban. Íme a re -
cept: 12 po hár víz, egy po hár jó mi nõ sé gû mo so ga tó szer, egy
po hár ku ko ri ca liszt és egy egész cso mag sü tõ por. Fon tos, hogy
ugyan azt a po ha rat hasz nál já tok. Egy tál ban mind ezt ös  sze ke ver -
jük. Két pál cát vagy hos  szabb kö tõ tût ös  sze kö tünk két ci põ fû zõ -
vel úgy, hogy az egyi ket a kö tõ tûk he gyé re, a má si kat kö zép re
hur kol juk, de a kö zé pen le võ le gyen hos  szabb, mint a má sik. A
ma dza go kat a vi zes ke ve rék be márt va ha tal mas bu bo rék zsá ko kat
ere get het tek a sza bad ban. Meg lát já tok, mi lyen jó szó ra ko zás!
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Találós kérdések
Kívül szõrös, belül nedves,
gyerekeknek igen kedves.

Sötétpirosra megérek,
savanyún édes az élet.

Házacskámnak piros a belseje,
fekete emberkék laknak benne.(barack) (meggy) (görögdinnye)



Élesdiek ten ger par ti cso port ké pe

Pusz tai Ivett le raj zol ta él mé nye it

gy ta nár min den di ák já nak azt a fel ada -
tot ad ta fel a kö vet ke zõ hét re, hogy
ve gye nek egy kar ton do bozt, és az el -
kö vet ke zõ hé ten min den egyes sze -
mé lyért, aki bos  szú sá got okoz ne kik,

aki ket nem szí vel nek, és akik nek nem tud nak
meg bo csá ta ni, te gye nek be a lá di kó ba egy-egy
ba rac kot. Te gye nek rá juk cím két is az il le tõ ne vé -
vel. Egy hé ten át ezt a do bozt ma guk kal kel lett ci -
pel ni ük ál lan dó an, ott ho nuk ba, az órák ra, még
éj sza ka is az ágyuk mel lé kel lett he lyez ni ük.

A di á kok ele in te szó ra koz ta tó nak ta lál ták a
fel ada tot, és mind an  nyi an buz gón ír ták a ne ve -
ket a ba rac kok ra. A lá di kó egy re sú lyo sab bá
vált, a hét ele jén be le tett ba rac kok kezd tek ra ga -
csos mas  szá vá rot had ni, és a rot ha dás gyor san
át ter jedt a töb bi ba rack ra is. Prob lé mát oko zott

az is, hogy kö te le sek vol tak ál lan dó an ma guk kal
hor da ni a do bozt, ügyel ni ük kel lett, ne hogy ott -
fe lejt sék üz let ben, au tó bu szon, ebéd lõ ben, für -
dõ ben, fõ képp mert min den egyes di ák ne ve és
lak cí me, va la mint a kí sér let té má ja rá volt ír va a
lá di kó ra. Vé gül a kar ton do boz is kez dett szét -
mál la ni.

Mind an  nyi an meg ér tet ték a lec két, amit a ta -
nár el ma gya rá zott ne kik a hét vé gén: men  nyi re
ne héz min dig ma gunk kal ci pel ni a gyû lö le tet,
irigy sé get, más sze mé lyek irán ti meg ve tést, ha -
ra got. Gyak ran azt his  szük, hogy ke gyel met
gya ko ro lunk má sok nak meg bo csát va. A va ló -
ság ban azon ban ez a leg na gyobb szí ves ség, amit
ön ma gunk nak te he tünk!

A te lá di kód ban hány ba rack van, és mit
szán dé ko zol ve lük ten ni?

gyereksarok|
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A barackos doboz

Horvátországi nyaralás
Ked ves Mák vi rág!
Na gyon örü lök, hogy meg is mer het lek. Az zal kez de ném, hogy

nagy meg tisz tel te tés ben és él mény ben volt ré szünk, hogy részt
ve het tünk eb ben a ke let-kö zép-eu ró pai pro jekt ben. Is ko lánk, az
élesdi Constantin ªerban El mé le ti Lí ce um ti zen két ta nu ló val kép -
vi sel tet te ma gát a „Székelykapuk – Zöld ka puk” öko-civilizációs
ver seny Ván dor ki ál lí tás el ne ve zé sû sza ka szá nak kez dõ cso port já -
ban, ahol meg nyer tük az el sõ dí jat. Arany ér mes ként fe lejt he tet -
len egy he tes ki rán du lá son vol tunk Hor vát or szág ban.

Egy Bast ne vû fa lu több száz éves kõ há za i ban lak tunk, az ud -
var ról le te kint ve az ég szín kék Ad ri ai-ten ger tá rult elénk. Reg ge li
után min den nap más-más lát vá nyos ság és sok ka land várt ránk:
meg te kin tet tük Brac szi ge tét, aho va egy gyö nyö rû ha jó val ju tot -
tunk el, Splitben ré sze sei le het tünk a Diocletianus csá szár ko rát
meg ele ve ní tõ õr ség vál tás nak, Omisban a bát rab bak fel mász hat -
tak a ka lóz vár hoz, a Cet ina fo lyón motorcsónakáztunk,
Makarskán pe dig pál ma fák kö zött ju tot tunk el a ten ger part ra,
ahol vízibicikliztünk is. Min den nap fü röd tünk, sé tál tunk, tú ráz -
tunk, fagyiztunk, él vez tük a nya rat, örül tünk a Kolozs me gyei új
ba rá ta ik nak. Baska-Vodán, a bá zis he lyen sok szép pil la na tot él -
tünk meg, él vez vén a ma ku lát la nul tisz ta vi zet.

Na gyon kö szön jük ta ná ra ink nak (Debreczeni Mó ni ka rajz ta nár,
Ciavoiné Létai And rea ta ní tó) a be ne ve zést, a pro jekt le bo nyo lí -
tá sát és az ál lan dó biz ta tást, iga zuk volt, a ki tar tó mun ka meg hoz -
ta gyü möl csét. Kö szön jük szü le ink nek is, hogy el en ged tek er re a
hos  szú út ra, és az ott lé tün kért fe le lõs dr. Var ga B. Jó zsef tá bor -
ve ze tõ nek és lel kes csa pa tá nak. Min den tá bor la kó ne vé ben bát -
ran ki je lent het jük: ÁLOM TÁ BO RO ZÁS BAN volt ré szünk.

| Pusz tai Tí mea, Élesd

E



|lektûr

– Hoz zuk el a kul tú rát a dol go zók nak, elv tár sak!
– ve tet te fel tar fe jét si mo gat va Bor sos elv társ a
leg utol só ér te kez le ten. – Saj nos a mo zi nem
vál tot ta be a hoz zá fû zött re mé nye ket, nem
elég éret tek a dol go zók az iga zi kul tú ra be fo ga -
dá sá hoz, te hát az ala pok tól kell kez de nünk az
egé szet – dõlt hát ra szé ké ben mind a ki lenc ven
ki ló já val a párt tit kár, hogy az ülõ al kal ma tos ság
fáj dal ma san fel nyi kor dult.

– Si ke re sen mû kö dik a könyv tár ban a csasz -
tus ka szak kör, a múlt kor is öten je lent kez tek új al -
ko tá sok kal – emel ke dett szó lás ra Viczián elv társ,
a kultúrbizalmi –, de ezek bõl csak há rom volt al -
kal mas be mu ta tás ra a szom ba ti kul tú res ten.

Bor sos elv társ le gyin tett. Csend ben hall gat -
tak. Csak egy légy jár ta fáj dal mas tán cát az ab -
lak üve gen.

– Amon dó va gyok, ke rít sünk egy tánc ta nárt,
szom ba ton ként ad jon tánc órá kat a fi a ta lok nak,
utá na meg le het ne mun kás bált szer vez ni a dol -
go zók nak – ja va sol ta Pu szi úr, a kocs má ros.

– Re mek öt let, elv társ! Bõ vít het nénk a tánc -
órák anya gát er kölcs- és il lem tan ok ta tás sal –
ug rott fel lel ke sen tap sol va Ab szo lút elv társ nõ.

– Ter mé sze te sen a szo ci a lis ta er kölcs re gon -
dolt az elv társ nõ, me rít ve a mar xis ta-le ni nis ta
kul tú ra tisz ta for rá sá ból – emel te fel virsliujját
figyelmeztetõleg Bor sos elv társ, mi re Ab szo lút
elv társ nõ vis  sza ült, és tér dé re si mí tot ta kis sé fel -
csú szott szok nyá ját, de a sze me csil lo gott.

Meg sza vaz ták. Már csak meg fe le lõ en tá gas
he lyet kel lett ta lál ni a szom bat dél utá ni prog -
ram hoz, de Pu szi úr eb ben is se gí tett.

– Ott van a nagy te rem az Arany sár kány ban,
ami ó ta Pup Jós ka le hány ta a bi li árd asz talt, sen -
ki nem mert be men ni. Ki vis  szük az asz talt, lesz
ott hely a tánc ra, még bá loz hat nak is az elv tár -
sak – így a kocs má ros.

És lõn. Négy mar kos gye rek ki ci pel te a bi li -
árd asz talt a hát só ud var ba, Nénnyuka meg, az
Arany sár kány arany ke zû és arany szí vû sza kács -
né ja szé pen ki ta ka rí tot ta a szá lát. Jó lú gos víz -
zel két szer is fel si kál ta a fé nyes re ko pott pad lót,
és szé ke ket ra kott kör be a fal mel lé. Mi re az új
füg gö nyök is fel ke rül tek az ab la kok ra, tánc ta -
nárt is ta lált Nénnyuka, még hoz zá zon go rás kí -
sé rõ vel.

Var jú Be ne dek két szer szü le tett. Elõ ször,
ami kor az édes any ja, Var jú Ve ro ni ka vi lág ra

hoz ta egy zi man kós haj na lon, ne gye dik gye -
rek ként. Ez is fiú? – kér dez te az anya a bá bát
szív szo rong va, és az igen lõ vá lasz ra fen na kadt
a sze me. És má sod já ra, ami kor a par kett-tán -
cos sá avan zsált fi a tal em ber egy ros  szul si ke rült
légy ott után az ab la kon volt kény te len me ne -
kül ni. Az eset em lí tést sem ér de mel ne, ha az
ab lak nem a har ma di kon lett vol na. Ám így
ala pos fej sé rü lé se mel lett még a lá bát is tör te,
oly sze ren csét le nül, hogy a kér dé ses vég ta got
térd tõl am pu tál ni kel lett. De Var jú Be ne de ket
ke mény fá ból fa rag ták. És ezt tes sék szó sze -
rint ér te ni, mert gyors lá ba do zá sa után he lyes,
fá ból ké szí tett mû vég ta got ka pott. A kel lõ is -
me re tek el sa já tí tá sa után ma ga csa tol ta fel ma -
gá nak min den reg gel. Egé szen jól ment a já -
rás, ké sõbb a tánc is a fa láb bal, mely nek csi no -
san láb fej ala kú ra esz ter gált vé gé re ele gáns
lakk ci põt hú zott Var jú Be ne dek. Ám bi zo nyos
al kal mak kor, mond juk a bé csi ke rin gõ vagy a
foxt rott gya kor lá sa köz ben nyi ko rog ni kez dett
a fa lá ba. Ilyen kor kis szü ne tet ren delt el a nö -
ven dé kek nek, és diszk ré ten fél re hú zód va meg -
ola joz ta, amit ilyen kor meg kell ola joz ni. Nem
is tud ta a kör nye ze té ben sen ki, hogy Var jú Be -
ne dek ide gen tol lak kal ékes ke dik. Csak miss
Mici, a zon go ris ta.

Miss Mici ta lán az öt ve ne di ket ta pos ta, ám
lel ké ben meg ma radt bû bá jos bak fis nak, mint
egy ko ron volt. Kis di vat ja múlt ka la po kat hor -
dott, ezek ap ró fe ke te tüll fáty la ti tok za tos sá tet -
te fon  nya dó bá ja it, ibo lya kék sze me hun cu tul
ne ve tett, és oly szer te len volt, mint egy ne ve let -
len kö lyök ku tya. A há bo rú ne héz évei alatt csa -
lád ja ki ta gad ta egy ba lul si ke rült ka land mi att,
ezért ame ri kai ro ko nok nál húz ta meg ma gát,
ám a fel sza ba du lás után el len áll ha tat lan vágy
fog ta el, hogy szü lõ vá ro sát új ra lás sa, do bos tor -
tát egyék a sar ki cuk rász dá ban, és él vez ze a
macskapisiszagú ut cács kák el ra ga dó bá ját. Ha -
za jött, ám csa lád ja nem fo gad ta vis  sza. Egyet len
va gyo na kis zon go rá ja volt, ám ép pen et tõl vált
„dek las  szált elem mé”, és se hol sem ka pott mun -
kát. De miss Mici, ha son ló an Var jú Be ne dek -
hez, so ha nem ad ta fel. Meg tar tot ta ame ri kai
mû vész ne vét, és si ke re sen tár sult a fa lá bú tánc -
ta nár hoz. Jár ták az or szá got, s bi zony, Var jú Be -
ne dek el mond hat ta, a há bo rú utá ni fi a tal ság jó
ré sze az õ út mu ta tá sai alap ján ta nul ta meg a

Varjú Benedek
szerelembe esik
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tan gó, a ke rin gõ és a töb bi tánc alap ja it, míg
miss Mici ra gyo gó arc cal ver te a zon go rát.

– Po li ti ka i lag men  nyi re meg bíz ha tók? – rán -
col ta ös  sze Bor sos elv társ a szem öl dö két, ami -
kor es te az Arany sár kány ban Nénnyuka lel ke -
sen el új sá gol ta, hogy alig ha nem meg ta lál ta a
meg fe le lõ tánc ta nárt.

– Pro le tár csa lád ban nõtt fel, ne gye dik gye -
rek ként a tánc ta nár elv társ, meg cin cál ta az élet,
Mi ci ke pe dig egész csa lád ját el vesz tet te – tö röl -
get te nagy fi gye lem mel Pu szi úr a sö rös po ha ra -
kat, és mi tud juk, hogy nem is ha zu dott.

Var jú Be ne dek tánc órá i nak hí rét nagy öröm -
mel fo gad ta a hely bé li fi a tal ság, ám örö mü ket
kis sé be ár nyé kol ta Bor sos elv társ be je len té se,
mi sze rint po li ti kai kö te les sé gé nek ér zi részt
ven ni az ok ta tás ban.

– Na, nem ta nul ni aka rok, elv tár sak, vén va -
gyok én már ah hoz – dül lesz tet te ki pók ha sát, és
meg bil le gett a sar ka in, dun di kar ja it össze fog va
ma ga mö gött –, kü lön ben is, nyer tem én már
tánc ver senyt egy szer egy ré gi szak szer ve ze ti szil -
vesz te ren. Csak azt sze ret ném el len õriz ni, min -
den a szo ci a lis ta er kölcs ne vé ben zaj lik-e.

Így az tán szom ba ton meg telt Pu szi úr bi li árd -
ter me az Arany sár kány ban, arc szesz-il la tú, iz za -
dó if jak és fris sen va salt kar ton ru há ik ban pi ru -
ló lá nyok vár ták, hogy kez de tét ve gye a tánc is -
ko la. Az ér dek lõ dõ ma mák he lyet fog lal tak a
sa rok ban el he lye zett szé ke ken, Bor sos elv társ
pe dig, né mi elõ ze te sen el fo gyasz tott szív erõ sí tõ
után, csi nos meg nyi tó be szé det tar tott. Volt itt
szó a ré gi vi lág rend ál sá gos kép mu ta tá sá ról, a
ha ló dó ka pi ta liz mus vég nap ja i ról és a di csõ sé -
ges új vi lág bol do gí tó rend jé rõl. És mond ta Bor -
sos elv társ, mond ta, szép ke rek mon da tok kal
káp ráz tat va el a las san el pil le dõ if jú sá got mind -
ad dig, amíg az egyik sa rok ból szép csen des
hor ko lás nem hal lat szott. Amo lyan pi a nó ban,
mond ta ké sõbb miss Mici.

– Az ok ta tást ezen nel meg kez dett nek nyil vá -
ní tom – szólt mé reg tõl vö rös lõ fej jel Bor sos elv -
társ, és az aj tó ban meg je lent Var jú Be ne dek.

Kar csú, an go los ele gan ci á val öl tö zött ter me -
tén el is me rõ en sik lot tak vé gig a nõi te kin te tek,
lakk ci põ je va kí tott, nyak ken dõ je ki fo gás ta lan.
Miss Mici he lyet fog lalt a zon go rá nál, ka cér
fáty lát hát ra hajt va bó lin tott, és az óra el kez dõ -
dött.

Az ok ta tás nem várt si kert ara tott, plá ne ami -
kor Bor sos elv társ a har ma dik óra után, meg -
gyõ zõd ve ar ról, hogy min den a szo ci a lis ta er -
kölcs és eti ka sze rint ha lad, nem je lent már meg
az Arany sár kány ban, ha nem he lyet te a tit kár nõ -
jé vel néz ték át, mint mond ta, a jö võ he ti anya -
got. Így is le het mon da ni, bó lin tott na gyot

Nénnyuka ma gá ban, ami kor a fris sen ki sült po -
gá csá kat rak ta tál cá ra a tánc ban meg fá ra dók -
nak. Se baj, an nál na gyobb öröm mel vett részt
né zõ ként az iz zad ság sza gú dél utá no kon a párt -
tit kár ne je, a szép szõ ke Borsosné Hanák Iza bel -
la, akit szin te meg ba bo ná zott a fess Var jú elv társ
ele gáns sik lá sa az ola jo zott pad lón. Tág ra nyílt
sze mek kel kö vet te a tánc ta nár ma ga biz tos, haj -
lé kony moz gá sát, far iz ma i nak já té kát a fe ke te
nad rág alatt, és el jött egy dél után, ami kor úgy
érez te, né ma ér zel mei meg hall ga tás ra ta lál tak.

– Fi gye lem, tan gó, elv tár sak! – tap solt han -
go san Var jú Be ne dek, és miss Mici uj jai alól vér -
pezs dí tõ dal la mok száll tak. Té to va és na gyon is
cél ra tö rõ lép tek csos  szan tak a te rem ben, iz za dó
de re kak vo nag lot tak a kér ges mar kok ban, és a
tánc má mo ra min dent el bo rí tott.

– Sza bad, elv társ nõ? – ha jolt meg hó do lat tal
a sá pa do zó Borsosné elõtt Var jú Be ne dek, és
mo hó ra ga do zó ként már vit te is ma gá val a
tánc ba.

Ma ga biz to san ölel ték erõs ka rok Iza bel lát,
comb jai kö zött ide gen comb fe szült, és min den
erõ sebb moz du lat nál kis nyik ka nást hal lott,
ami tõl a vér a fe jé be fu tott. A pitralon il la ta fi -
no man csik lan doz ta ér zék szer ve it, fü lét be céz -
get te a fér fi mo hó sut to gá sa. Aha, fi gyelt
Nénnyuka az aj tó fél fát tá maszt va, ez se Mar xot
mond ja ne ki.

Az ok ta tást le zá ró ban ket tet öles pla ká tok
hir det ték. Bor sos elv társ ra gasz ko dott hoz zá,
hogy a je les al ka lom ra hív ják el a szom szé dos
te le pü lés Marx Kár oly ról el ne ve zett fú vós ze ne -
ka rát. Miss Mici majd nem meg sér tõ dött, ám az
utol só pil la nat ban be ad ta a de re kát.

Nénnyuka és Pu szi úr sa ját ke zû leg dí szí tet -
ték fel íz lé ses krepp-pa pír gir lan dok kal a ter -
met, az elv társ nõk po gá csát sü töt tek, Pu szi úr
kü lön er re az al ka lom ra csa polt sört ho za tott. A
lá nyok fri zu rá ja friss lakk tól il la to zott, és az elv -
tár sak ci põ je va kí tott. Az iz ga lom a te tõ fok ára
há gott, ami kor Bor sos elv társ rö vid be széd után
meg nyi tot ta a bált. Miss Mici min den tu dó mo -
sol  lyal a zon go rá hoz ült, paj kos kék sze mé vel
Bor sos elv társ ra ne ve tett, és an da lí tó ke rin gõ be
kez dett. Kinn han golt a Marx Kár oly Fú vós ze -
ne kar, és min den ki Var jú elv társ je le né sé re várt.
El telt fél óra, mi re ki de rült, Var jú Be ne de ket
ide gen ta xi vit te ki az ál lo más ra egy csi nos, ken -
dõ be bur ko ló zó hölgy tár sa sá gá ban.

– Na, Var jú elv társ sem fog itt töb bet tán cot
ta ní ta ni – mond ta Pu szi úr a fe jét va kar gat va, és
egy po hár pezs gõt tett miss Mici zon go rá já ra.

– Kár – mond ta az cin kos mo sol  lyal, és be le -
kez dett egy vér for ra ló tan gó ba.

| Szil ágyi Perjési Ka ta lin



A IV. li gá ban in du lók név so ra az után ala kult
ki, hogy a Mihályfalvi Unirea ne ve zé sét el fo gad -
ták a me gyei el sõ osz tály ba an nak el le né re, hogy
az együt tes csak má so dik ként zárt az V. li ga el sõ
cso port já ban. Mi vel azon ban a baj nok Al ma sze -
gi Bá nyász le mon dott a rész vé te li jog ról, a Bi har
Me gyei Lab da rú gó-egye sü let köz gyû lé se az ér -
mel lé ki csa pat nak ítél te oda a meg üre se dett he -
lyet.

Az el múlt idény hez ké pest több vál to zás is
van: az al ma sze gi ek mel lett nem in dul a Hegy -
köz pályi Kinder sem, így vis  sza ke rült a 16 kö zé
a Liberty CF csa pa ta, míg a baj nok Várad szent -
már toni KSK a har mad osz tály ban pró bál sze ren -
csét. A két újonc a Nagy vá ra di Bi har FC II és a
Nagy vá ra di Egye te mi FC. A baj no ki cí mért hár -
mas ver seny fu tás vár ha tó: a Hegyközpályi Kin -
der leg jobb ja it át vé ve igen csak meg erõ sö dött a
Muzsnay Zsolt és Kiss Sán dor irá nyí tot ta Nagy -
vá ra di Luceafãrul, mely nek fõ tá mo ga tó ja Blidár
Já nos; mel let te a ta va lyi ezüst-, il let ve bronz ér -
mes gár da, a Ha rang me zõi FC és a Bihar szent -
andrási Criºul is az élen sze ret ne vé gez ni.

A me gyei má sod osz tály ban több újonc, il let ve
vis  sza té rõ csa pat ne ve buk kant fel. A Szé kely hí -
di SK meg ala ku lá sá val is mét sa ját csa pa ta lett az
ér mel lé ki vá ros nak, míg a szom szé dos Dió sze -
gen ugyan csak új né ven ját szik majd a fo ci csa -
pat. Az ed di gi Phoenix Klub ban a gyer me kek, a
Diosig-Bihardiószeg SK szí ne i ben pe dig a fel nõt -
tek rúg ják majd a bõrt.

A Hegyközpályi KSK ed dig csak gyer mek csa -
pa tot mû köd te tett, ám a 2014–2015-ös idény -
ben a fel nõt tek nél is rajt hoz áll a Bors ról tá vo zó
Víg Zol tán edzõ ve ze té sé vel. A Ba rát kai Unirea
hét év után tér vis  sza a kör for gás ba. Az ed di gi ek -
hez ha son ló an há rom cso port ban fo lyik majd a
küz de lem, az el sõ szé ri á ban 14, a fenn ma ra dó
ket tõ ben pe dig 12-12 csa pat vesz részt.

A me gyei el sõ osz tály ban sze rep lõ
együt te sek: Bor si Viitorul, Nagy vá ra di Li ber ty
FC, Bi har FC II, Nagy sza lon tai Olim pia, Éles di
Cri ºul, Be lé nye si Bihorul, Mihály falvi Uni rea,
Bon doraszói Poiana, Margittai Vii torul, Ha rang -
me  zõi FC, Nagy vá ra di Egye tem FC, Biharszent -
and rási Criºul, Ke mény fo ki Victoria, Vaskoh -
szik lá si VFC, Luceafãrul FC, Nagy vá ra di
Partium FC.

A me gyei má sod osz tály részt ve või:
– az el sõ cso port tag jai: Al ma sze gi Minerul,

Be rettyószéplaki Voinþa, Ba rát kai Unirea
(újonc), Ré vi SK, Vársonkolyosi Minerul, Es -
kül lõi Inter, Céckei Locadin, Felsõlugasi
Spor t ing, Alsólugasi Bihorul, Szé kely hí di SK
(újonc), Bihardiószegi SK (újonc), Fe ke te er -
dõi Electric Star, Tatarosi Sãgeata, Hegy -
köz szentmiklósi Toldy;

– a má so dik cso port tag jai: Nagy vá ra di Fron -
tiera, Bi ha ri Föld vár, Ma da rá szi SK, Cséffai
SE, Hegyközpályi KSK (újonc), Gyap júi Da -
cia, Mácsapusztai Unirea, Köröstarjáni Vii -
to rul, Fugyivásárhelyi SK II, Illyei Voinþa,
Me zõtelegdi Foresta, Kör ös  sze gi Voinþa;

– a har ma dik cso port tag jai: Biharkabai
Gloria, Nagy vá ra di Egye tem FC II, Bon do r -
a szói Poiana II, Feketebátori Inter, Vá rad -
szent mártoni KSK II, Alsókocsobai Iz vo rul,
Bi  ha ri Cetatea SK, Bontesdi Zorile, Tul  kai
Vic toria, Nagy vá ra di Bihorul Sport  is ko la,
Alsódobrosdi Vulturul, Biharrósai Unirea.

A Ro mán Lab da rú gó-szö vet ség ál tal szer ve -
zett or szá gos baj nok sá gok ban há rom bi ha ri
csa pat ér de kelt az új idény ben: a Bi har FC a má -
sod-, a Fugyivásárhelyi SK és a Váradszent már -
to ni KSK pe dig a har mad osz tály küz del mé ben.
Utób bi a me gyei baj no ki cím és a Ro mán Ku pa
me gyei sza ka sza után a me gyei szu per ku pát is
meg sze rez te.

| Hajdu At ti la
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Elkezdõdött a 2014–2015-ös labdarúgó-
bajnokság Bihar megyében. A IV. ligaként
is emlegetett elsõ osztályban 16,
a második vonalban 38 csapat vágott neki
a küzdelemnek.

Iz gal mas õsz re

számít hat nak

a biha ri

focikedvelõk

Újoncok és visszatérõk 
a megyei labdarúgásban
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Az idei If jú sá gi Re pü lõ mo del le zõ Vi lág baj nok -
sá gon 22 or szág több mint 250 spor to ló ja bi zo -
nyít hat ta rá ter mett sé gét, az Eu ró pa-baj nok ság ra
pe dig a kon ti nens 30 or szá gá ból 200-nál több
ver seny zõ ér ke zett ter mé sze te sen az zal a kö zös
cél lal, hogy el hó dít sák a leg jobb nak já ró cí met
mind egyé ni ben, mind a csa pa tok ver se nyé ben.
Mind két meg mé ret te tés ün ne pé lyes meg nyi tó ját
a Nicolae Talpoº Sport te rem ben tar tot ták. A szí -
nes me zõnyt a há zi gaz dák ne vé ben el sõ ként
Szíjjártó Szi lárd, a ver seny egyik fõ szer ve zõ je kö -
szön töt te, aki ma ga is vi lág szer te el is mert re pü lõ -
mo del le zõ, és Nagy sza lon ta szí ne i ben idén is in -
dult. Tö rök Lász ló pol gár mes ter, a zsû ri tag ok és
ver seny bí rók kö szön té se után szalontai né pi és
mo dern tán co sok pro duk ci ói kö vet kez tek.

A Barmódi le ge lõn re pü lõ mo del lek szá zai
száll tak a ma gas ba, ve ze tõ ik nek a vál to zó idõ -
já rá si kö rül mé nyek kö zött kel lett helyt áll ni uk,
volt esõs, sze les és szik rá zó nap sü té ses ver -
seny nap is.

Az If jú sá gi Vb leg jobb jai

– F1A sza ba don re pü lõ ka te gó ria, egyé ni ben:
I. Mak szim Babenko (Uk raj na), II. Luka Biteznik
(Szlo vé nia), III. Mi ha il Lomov (Orosz or szág); a
csa pa tok ver se nyé ben Orosz or szág lett az el sõ,
meg elõz ve Cseh or szá got és Ro má ni át. A ha zai
vá lo ga tott tag jai: Andrei Aprodu, Nicolae Onea
és a nagy sza lon tai Kiss Ta ma ra.

– F1B gu mi mo to ros ka te gó ria, egyé ni ben: I.
David Clement (Franciao.), II. Andrij Sztye pan -
csik (Uk raj na), III. Szergej Kusztarnyikov
(Oroszo.); csa pat ban: I. Orosz or szág, II. Fran cia -
or szág, III. Len gyel or szág.

– F1P bel sõ égé sû mo to ros ka te gó ria, egyé ni:
I. Alekszandr Kuznyecov, II. Andrej Vjazov
(mind ket tõ Oroszo.), III. Olover Meissnest
(Németo.); csa pat ban: I. Orosz or szág, II. Uk raj -
na, III. USA.

Fel nõtt Eb-do bo gó sok

– F1A ka te gó ria, egyé ni: I. Robert Lesko
(Hor vát or szág), II. Anton Gorszkij (Oroszo.), III.
Per Findahl (Svéd or szág), IV. Szíjjártó Szi lárd;
csa pat ban: I. Orosz or szág, II. Iz ra el, III. Svéd or -
szág, IV. Ro má nia (Alin Mitrache, Julien Sion,
Szíjjártó Szi lárd).

– F1B ka te gó ria, egyé ni: I. Jan Cihak (Cseh -
or szág), II. Ti mur Uszejnov (Oroszo.), III. Ivan
Teger (Szlo vá kia); csa pat ban: I. Orosz or szág, II.
Svéd or szág, III. Szer bia.

– F1C bel sõ égé sû mo to ros ka te gó ria, egyé ni:
I. Vjacseszlav Alekszandrov (Uk raj na), II. Nyikolaj
Rehin (Oroszo.), III. Jurij Percsuk (Oroszo.); csa -
pat ban: I. Orosz or szág Uk raj na és Auszt ria elõtt.

| Ba lázs Ani ta

Rangos megmérettetéseknek adott otthont
augusztusban Nagyszalonta. A hajdúváros
határában található Barmódi legelõn
rendezték meg az Ifjúsági
Repülõmodellezõ Világbajnokságot
és a felnõtt Európa-bajnokságot.
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A haj dú vá ros ma gyar is ko lá já nak ügyes di ák -
ja re ál sza kon vég zett, és ki tû nõ en helyt állt az
érett sé gi vizs gá kon, így õs  szel bol do gan kezd he -
ti meg ta nul má nya it a Babeº–Bolyai Tu do mány -
egye te men. Az im már egye te mi pol gárt a na -
pok ban az érett sé gi vizs gák ról és a ter ve i rõl kér -
dez tük.

–Hogysikerültazérettségi?Mennyireta-
láltadnehéznekafeladatokat?

– Az Úr nak kö szön he tõ en jó ered mé nye im
let tek az érett sé gin, min den pró bán si ke rült a le -
he tõ leg job ban tel je sí te nem. Min den fel adat nak
meg volt a ma ga ne héz sé ge, ez per sze at tól is
füg gött, hogy men  nyi re ké szül tünk fel. Mind -
annyi an iz gul tunk, nagy láz ban vol tunk már a
szó be lik kez de te kor, de ilyen kor ter mé sze tes a
vizs ga drukk. Úgy gon do lom, hogy a szó be li vizs -
gá kon fel sza ba dult volt a han gu lat, és a fel ada -
tok sem vol tak ne he zek. Már ezek re is elõ re ké -
szül tem, de az írás be lik re még a meg mé ret te tés
elõtt va ló es tén is ke mé nyen is mé tel tem, ne -
hogy va la mi ki ma rad jon. Amint meg ér kez tek a
té te lek, szin te mind egyik nél meg örül tem, ami -
kor meg lát tam, mi ket kap tunk, mert azon nal
be ug rott min den, ami szük sé ges volt a meg ol -
dás hoz.
–Holésmilyenszakonszeretnéltovábbta-

nulni?

– Ko lozs vá ron sze ret ném foly tat ni ta nul má -
nya i mat, a Babeº–Bolyai Tu do mány egye tem
Böl  csé szet tu do má nyi Ka rán, ezen be lül az al kal -
ma zott ide gen nyel vek szak te rü le ten, ahol an -
golt és né me tet vá lasz tot tam. Ez há rom éves, ro -
mán ta go za tú nap pa li kép zés, mely nek el vég zé -
se után el le het he lyez ked ni mint for dí tó, tol -
mács, ter mi no ló gi ai as  szisz tens, me ne dzser asz -
 szisz tens, spe ci a lis ta a több nyel vû szak mai kom -
mu ni ká ci ó ban stb.
–Mivelfoglalkozolszívesenaszabadidõd-

ben?
– Leg szí ve seb ben a Bib li át ol va som, gör ko -

rizom, an gol fel ira tos ke resz tyén és ko re ai fil me -
ket né zek, ze nét hall ga tok, szí ve sen úszom és bi -
cik li zem.
–Hogyteltanyáriszünet?Voltidõapihe-

nésre?
– Jó lett vol na töb bet pi hen ni, de a va ká ció

el sõ idõ sza ká ban zaj lott a be irat ko zás, il let ve a
fel vé tel izés, így ak kor nem ju tott idõ a ki kap cso -
ló dás ra. En nek el le né re azért si ke rült sok idõt itt -
hon töl te nem, és foly tat tam to vább az egye tem -
re va ló fel ké szü lést a nyel vek te rén, fõ leg né met -
bõl igye kez tem mi nél több re ha lad ni. A szün idõ
vé ge fe lé Bu da pest re utaz tam egy ke resz tyén
kon cert re, a Planetshakers fel lé pé sé re.
–Hogyanképzeledelajövõdet?Mikater-

veid?
– Nin cse nek konk rét el kép ze lé se im, a ter vek

a jö võm re néz ve Is ten ke zé ben van nak, és hi -
szem, hogy a kel lõ idõ ben majd tu dat ja õket ve -

|oktatás

Véget ért a forró nyár, az önfeledt pihenés,
vakációzás ideje, megérkezett a szeptember,
az iskolakezdés hónapja. Az általános
és középiskolák után az egyetemeken,
fõiskolákon is már csak napok kérdése
a becsengetés. A nagyszalontai Arany János
Elméleti Líceum évfolyamelsõ végzettje, NAGY
BRIGITTA már izgatottan várja az egyetemet,
és tudatosan készül arra, hogy ott is a lehetõ
legjobb eredményeket érje majd el.
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Bölcsészkarra készül
a nagyszalontai
évfolyamelsõ

Ø
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Ta gad ha tat lan, hogy az is ko la tan tár gyai
egy ben szó kin csün ket ér zé kel he tõ en gaz da gít -
ják. Ez zel pár ban jár a nyel vé sze ti kö ve tel mény,
az íz lés re ne ve lés. A ta nu lók ki fe je zé si és stí lus -

be li igé nyes sé gét fej leszt ve
szá muk ra le he tõ sé get nyúj -
tunk ar ra, hogy édes anya -
nyel vünk szép sé ge i nek, kin -
cse i nek bir to ko sai le gye nek.

Ez a tan tár gyak hoz fû zõ -
dõ el vá rás ér zel mi éle tü ket
sem hagy ja érin tet le nül. Er -
re fi gyel mez tet Reményik
Sán dor nak írá sunk cí mé be
fog lalt el vá rá sa. Ele gen dõ
Azige cí mû ver sé nek kez de -

tét idéz nem ah hoz, hogy fel -
ki ál tá sát ki-ki ma gá ra vo nat -

koz tas sa: „Vi gyáz za tok ma jól,
mi kor be szél tek, / És áhí tat tal ejt sé -

tek a szót. / A nyelv ma nék tek vég sõ
menedéktek, / A nyelv ma tün dér vár és ka -

ta kom ba, / Vi gyáz za tok ma jól, mi kor be szél -
tek!” A köl tõ in tel me nem csu pán a ma ga ko -
rá nak szólt. Ki ál tá sa át ível, át hang zik a mú ló
év ti ze dek kö dén, és a jelenünkbelieknek is szól.

Va ló igaz. E sok nem ze tû gló busz sa já tos né -
pé vé, ma gyar rá el sõ sor ban nyel vünk ne me sít.
A tel jes ség ked vé ért szom széd sá gá ba he lyez zük
ha gyo má nya in kat, szo ká sa in kat; ám az el sõ jel -
leg ze tes ség a fönt em lí tett köz lé si esz kö zünk.

Jó más fél szá zad dal ez elõtt ezt az igaz sá got
is mer te föl a „leg na gyobb ma gyar”, Szé che nyi
Ist ván. Hí res mon dá sa: „Nyel vé ben él a nem -
zet” – az idõk fo lya mán szál ló igé vé lett. A kör -
mon dat foly ta tá sát már ke ve seb ben is me rik. Ér -
de mes nek íté lem ide ik tat ni: „…mert míg az
fenn ma rad, a nem zet is él, de ha egy szer el né -
mul, ak kor gyászfûzt te rem a hon, mely a vol -
ta kért szo mo rú an ere ge ti a föld re csüg gedt
lomb ja it.”

Most, az is ko la kez dés után ne künk szó ló üze -
net ként ér tel mez het jük e két je les sze mé lyi ség
fi gyel mez te té sét.

Di á kok, gyer me kek és ne ve lõk! El sõ sor ban
az anya nyel vi ok ta tás ke re té ben sa já tít hat já tok
el, il let ve kö zöl he ti tek a gon do la tok meg for -
má lá sá nak szó be li és írá sos ki fe je zé si esz kö -
zét. E szi lárd alap ra biz ton sá go sab ban épít het -
jük ro mán és egyéb nyel vi is me re te in ket. To -
váb bi fel ada tunk a más nem ze ti sé gû ek kel va ló
sze mé lyes kap cso lat, az ol va sás, ta nu lás-ta ní -
tás, az eled dig ide gen kul tú rák kal va ló ba rát -
ko zás. Ak kor bá nunk si ke re sen köz lé si esz kö -
zünk kel, ha gaz dag nyel vi is me re tek kel ren del -
ke zünk. Hall ga tó ink csak így ér tik meg mon -
da ta in kat, így le het nek ré sze sei azok nak az él -
mé nyek nek, tör té né sek nek, ame lyek ve lünk
es tek meg.

Írá sunk, be szé dünk le gyen vi lá gos, ér tel mes,
de has son az ér zel mek re, szép ér zé künk re is!

| Dánielisz End re

„…és áhítattal
ejtsétek a szót!”

Becsengettek. Száz meg száz iskola tárta
ki kapuját, hogy befogadja
az új ismeretekkel gyarapodni kívánó kis-
és nagydiákokat. Ez az igény rovatunktól
elvárja, hogy hallassa hangját a magára
vállalt feladat ügyében.

lem. Min den eset re biz tos va gyok ab ban, hogy
szép jö võ vár rám, és min den té ren ál dott éle tet
fo gok él ni.
–Mittanácsolnálamégérettségielõttálló

fiataloknak,hogyankészüljenekanagybetûs
életre?

– Ne ha lo gas sák az érett sé gi re va ló fel ké szü -
lést. Sok szor gon dol juk úgy, hogy majd hol nap
vagy majd jö võ hé ten, de min dig akad va la mi,
ami mi att csak ép pen most nem jó. Vi szont az -

zal is tisz tá ban va gyok, hogy aki ed dig ta nult, az
ez után is fog, aki pe dig nem szo kott ta nul ni, az
úgy is fi gyel men kí vül hagy ja ezt a ta ná csot. Egy
biz tos: min dent az Úr nak kö szön he tek, amit ed -
dig el ér tem, nem hi á ba ír ja a Bibliában: „…ná -
lam nél kül sem mit sem cse le ked het tek” (Já nos
15,5). Ezért azt ja vas lom a fi a ta lok nak, hogy
pró bál ja nak meg több min dent meg tud ni az Úr -
ról, mert meg éri.

| Ba lázs Ani ta

Ø
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95. Ló sós ka (Rumex sp.)

A ke se rû fû fé lék csa lád já ba tar to zik; ro mán
el ne ve zé se: mãcriº. Éve lõ vagy két éves nö -
vény. A szi kes pusz ták tól a ha va si le ge lõ kig, a
lá pok tól a ho mok buc ká kig min den fe lé meg te -
rem. Több nyi re erõ tel jes és fá so dó gyö kér tör -
zse van. A szá ra 20-200 cm ma gas, le ve lei
na gyok, szí ves, le ke re kí tett, nyél be kes ke nye -

dõ vagy dár dás vál lú ak.
Zöl des sár ga vi rá gai jú ni -
us tól szep tem be rig nyíl -
nak. Ter mé se 3 ol da lú
mak kocs ka, mely nek az
egyes fa jok pon tos azo -
no sí tá sá ban van kulcs -
fon tos sá gú sze re pe.

A fitoterápiában hasz -
nált fa jai: a ha va si ló sós -
ka (RumexalpinusL.),
a fod ros ló sós ka (Ru-
mexcrispusL.) és a ré -
ti ló rom (Rumexobtusi-
foliusL.). A ter mé sé ben
és a le ve lé ben fõ ként
flavonoidok, a gyö ke ré -
ben antrakinon-szár ma -
zé kok és cser zõ anya gok
van nak, a vi rá gos haj tá -
sok ban is ta lál ha tók
flavonoidok.

A vi rá gá ból, ter mé sé -
bõl és mag va i ból ké szült
for rá zat vagy al ko ho los

ki vo nat ered mé nyes a bak te ri á lis ere de tû has -
me né sek meg ál lí tá sá ra, a tí fusz és a vér has el -
len is. Kül sõ leg bõr be teg sé gek, rüh, va ras seb
és pik kely sö mör ke ze lé sé re al kal maz zák. A
gyö kér gyo mor erõ sí tõ, emész tés ja ví tó és has -
haj tó ha tá sú. A le ve lek és a gyö ke rek fõ ze tét
hasz nál ják sé rült, be teg bõr fe lü le tek, se bek ke -
ze lé sé re.

Ter mé se gyer me kek nél is biz ton ság gal al -
kal maz ha tó. Gyö ke re nyer sen vagy por alak -
ban fo gyaszt va gyo mor iz ga tó és hány ta tó ha -
tá sú, ezért csak te á nak el ké szít ve vagy más
gyógy szer for má ban fo gyaszt ha tó (vá ran dós -
ság és szop ta tás ide jén el len ja vallt).

Gyógynövény-ábécé

Jö võ hó nap ban a ló he ré vel és a macs ka gyö kér rel

is mer ked het nek meg ol va só ink.

Li ba pim pó 

Ló sós ka

94. Li ba pim pó 
(Potentilla anserina)

A ró zsa fé lék csa lád já ba tar to zik, né pi es ne -
vei: egér fû, lét ra fû, li ba vi rág, lúd láb, pim po -
nya. Ro mán ne ve coada racului.

Szá rai a föl dön te rül nek el, kúsz nak, le ve lei
pá rat la nul szár nyal tak, a na gyobb le vél kék kö -
zött ki seb bek fi gyel he tõk meg, élük fû ré szelt,
fo nák juk ezüstösfehér. A vi rá gok csé szé je ket -
tõs, pár tá ja sár ga. Agya gos, nyir kos he lye ken,
ár kok ban, ta vak, fo lyó vi zek part ján te rem,
gyak ran tö me ge sen. A föld fe let ti ré sze ket ta -
vasz tól õszig gyûj tik fü ves he lyek rõl, és még
fris sen meg mos sák.

Cser zõ anya go kat, flavonoid glikozidokat
tar tal maz. Ös  sze hú zó, vér zés csil la pí tó, kór -
oko zó bél bak té ri u mok fej lõ dé sét gá tol ja.
Görcs ol dó ha tá sa fõ leg az emész tõ rend szer -
ben ér vé nye sül. Hasz nál ják he veny vé kony- és
vas tag bél hu rut ke ze lé sé re. Fõ ze tét gyo mor-,
il let ve bél vér zés, has me nés, gyo mor fe kély és
bél fe kély el len ajánl ják, va la mint ülõ für dõ höz
arany ér el len. Hasz nál ják menst ru á ci ós za va -
rok ra, kül sõ és bel sõ vér zé sek csil la pí tá sá ra,
gyo mor fáj dal mak ra, vér sze gény ség re, ízü le ti
gyul la dá sok ra, ha si fáj dal mak ra, méh fáj dal -
mak ra, gyo mor görcs ök re, ek cé má ra, fog íny -
gyul la dás ra, szem kön  nye zés el len, csont rit ku -
lás ra, ve se kõ re, égés vagy fa gyás gyó gyí tá sá -
ra, bél fé reg re, bõr fe ké lyek re.

Két evõ ka nál nyi szá rí tott nö vényt fél li ter
víz zel 10 per cig fõ zünk, ne gyed óra múl va
szûr jük; két órán ként fo gyasz tan dó fél-fél de ci.
Gyer me kek nek csak egy evõ ka nál nyi nö vényt
hasz nál junk. Ét ke zés után aján la tos fo gyasz ta -
ni, ve se- vagy máj be te gek nek el len ja vallt.
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Hi deg szõ lõ le ves tö rö kö sen

Hoz zá va lók: 20 szõ lõ le vél, 3 g fa héj, 3 g
szeg fû szeg, 25 dkg szõ lõ, 1 dl tej föl, 2 dl tej -
szín, 5 dkg liszt, 3 cl méz, 2 dl must, 1 dl tej -
szín, só.

El ké szí tés: A jól meg mo sott szõ lõ le ve le ket
vé kony me télt re vág juk. Csi pet nyi só val, fa héj -
jal, szeg fû szeg gel íze sí tett, 1 li ter for ró víz be
tesszük, majd 4-5 perc nyi fõ zés után hoz zá ad -
juk a meg mo sott szõ lõ sze me ket. A tej fölt ös  sze -

ke ver jük a tej -
szín nel, majd a
liszt tel és ke vés
víz zel si má ra ke -
ver jük. Ez zel a
for rás ban lé võ
le vest be sû rít jük,
ke vés méz zel
kis sé édes kés sé
íze sít jük, majd
rá önt jük a mus -
tot. Rö vid ide ig,
2-3 per cig for -
ral juk, majd jól
ki hût jük. Elõ hû -
tött csé szék ben
tá lal juk, te te jét
tej szín hab bal dí -
szít jük.

Csir ke máj szõ lõ vel, bor ral

Hoz zá va lók: 4 egész csir ke máj, 1-1 fürt fe -
hér és vö rös szõ lõ, 1,5 dl vö rös bor, vaj, só,
bors.

El ké szí té se: A csir ke má jat meg mos suk, a
hár tyá tól meg sza ba dít juk, sóz zuk, bor soz zuk.
Ki ma goz zuk a ket té vá gott szõ lõ sze me ket. Kis
va jon a má jat meg süt jük, alá önt jük a bort, ki csit
pá rol juk ben ne. Ha a máj el ké szült, ki ves  szük, a

ínyenceknek|

bor ba tes  szük a szõ lõt és ös  sze for ral juk, de csak
an  nyi ra, hogy a sze mek ne es se nek ös  sze. Ad -
ha tunk hoz zá va jon pi rí tott ke nye ret, de krump -
li pü ré vel is fi nom.

Szõ lõs pis kó ta pa la csin ta

Hoz zá va lók: 40 dkg szõ lõ szem, 5 dkg vaj,
5 dkg por cu kor, 5 to jás, 5 dkg liszt, 2,5 dl tej,
1 dkg va ní li ás cu kor, né hány ka nál to jás li kõr,
csi pet nyi só.

El ké szí tés: A szõ lõ hé ját és mag ja it tá vo lít -
suk el. A va jat a por cu kor fe lé vel, a to já sok sár -
gá já val, csi pet nyi só val és a va ní li ás cu kor ral ke -
ver jük ha bos ra. Ez után ad juk hoz zá a lisz tet és
a te jet. A to já sok fe hér jét a cu kor meg ma radt
ré szé vel ver jük hab bá, majd óva to san for gas suk
be le a lisz tes mas  szá ba. A tész tá ból süs sünk ki -
va ja zott pa la csin ta sü tõ ben négy vas tag pa la -
csin tát úgy, hogy a fel sõ fe lük ki csit lágy ma rad -
jon (nem kell meg for dí ta ni õket). A pa la csin tá -
kat szór juk meg a szõ lõ sze mek kel, lo csol juk
meg egy ke vés to jás li kõr rel, és fél be hajt va, for -
rón tá lal juk.
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Szõlõfürtök a konyhában
Ha szeptember, akkor hamarosan itt
a szüret ideje. Ne csak arra gondoljunk,
milyen bor lesz a szõlõbõl,
próbálkozhatunk új receptekkel is,
amelyek változatosabbá teszik
a hétköznapjainkat.



VíZ SZIN TES: 13. Vaj jel zõ je. 14. Fi zi kai
fel ké szü lés. 15. A Nagy-ta vak egyi ke. 16. Jár -
mû. 18. Szo ros a Ke le ti-Kár pá tok ban (ro mán
ne ve). 20. Kom ló ban van! 21. To kió ré gi ne ve.
22. Kos suth-dí jas he ge dû mû vész (Já nos, sz.
1944). 24. OIM. 26. Azo nos be tûk. 27. Szép -
te vés. 28. Kárt tesz. 29. Lak rész! 31. Több eu -
ró pai ural ko dó ne ve. 33. An gol drá ma író
(1929–1994). 35. Ez az. 37. Il lat és za mat.
39. Szú ró fegy ver – név elõ vel. 40. Azo no sí tó
ki fe je zé se. 42. …-kõ – a Kõ sze gi-hegy ség leg -

ma ga sabb csú csa. 44. Dél-Af ri ká ban ho nos li li -
om faj ta (ék. f.). 45. Ró ma hí res szö kõ kút ja,
Bernini ter vei alap ján épült. 47. Kö zép-Eu ró pa
egyik fõ fo lyó ja. 49. Azon a he lyen. 50. Fo lya -
dék ból va ló ki eme lés. 52. Egy sze rû en. 55. Jut -
tat (rég.). 56. Egye sü let hez tar to zik. 58. Élet -
évek szá ma. 59. Ma gas nö vény. 60. Ví zi ál lat.
61. Sub lót. 63. Szü lõ föld. 64. Üdí tõ ital. 66.
Kuroszava ja pán film ren de zõ sze mély ne ve. 68.
Ábel … – szí nész nõ. 70. Hol lan dia fon tos vá ro -
sa. 72. Cesaria … – zöld-foki-szigeteki éne kes -
nõ. 74. One … – a foxt rott õse.

FüG Gõ LE GES: 1. Koz me ti kai már ka. 2.
Ügy in té zõ hely. 3. Olasz ze ne szer zõ, az avant -
gárd ze ne kép vi se lõ je (Luigi, 1924–1990). 4.
Har csa sze le tek! 5. Sze mé lyed. 6. Bál vány. 7.
Cet szá já ban le võ sza ru le mez. 8. Gár do nyi „lát -

ha tat lan” em be re. 9. Za va ros tus!
10. A ház ba. 11. Ma ró ha tá sú
ha lo gén elem. 12. Bo rí ték ra ír -
juk. 17. Óko ri gö rög vá ros. 19.
Anthony Quinn hí res film sze re -
pe. 23. Na gyon ré gi. 25. Sze -
szes ital – tré fá san. 27. Hely rag,
a -be pár ja. 28. Föl det mû vel.
29. Vissza: test gya kor lás. 31.
Szo mo rú vá tesz. 32. Ma gyar
szár ma zá sú ame ri kai üz let em ber
(György). 33. Ame ri kai író nõ
(Joyce Carol). 34. Mû szál fé le.
36. Ma gas ba nyú lik. 38. El já rás
for má ja. 41. Webber mu si cal je.
43. Sport mez. 46. Bé kés … –
szí nész nõ. 48. Ar ra a má sik hely -
re. 51. Lán gol. 53. Pénz be li ér -
ték. 54. Bú tor da rab. 57. Égés -
ter mék. 59. Kár pi to zott ka ros -
szék. 60. En ged. 61. Új-Zé lan -
don élõ fu tó ma dár. 62. Ioan
Slavici re gény hõ se. 63. Meg gyõ -
zõ dé se. 65. Le áll a kö ze pén! 67.
Zsí roz. 69. Nor vé gia, Svéd or szág
és Né met or szág gépkocsijele.
71. La tin e. 73. Az ezüst vegy je -
le.

| Ba ra bás Zsu zsa

|üdítõ

William Blake (1757–1827) angol költõ,
grafikus, festõ egyik gondolatát idézzük
a rejtvényben a vízszintes 1.
és a függõleges 30. alatt.

Au gusz tu si rejt vé nyünk (A jóságról) he lyes meg fej té se: „…észre

sem ve szed, ami kor meg van, és elõ se gí ti min den mun ka si ke rét”.

Könyv ju tal mat nyert: Szabadhegyi árpád (Nagyvárad) és Fél egy -

házi ágnes (Nagyszalonta).

50|Biharország|2014. szeptember

Önzetlenség

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

könyv ju tal mat sor so lunk ki. Be kül dé si ha tár idõ: szep tem -

ber 30. Pos   ta cím: Bihar or szág, 410068 – Ora dea, Pia þa

1 De cem brie nr. 12.; e-mail: biharmegye@gmail.com.
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301. szep tem ber 3-án
megala kult San Ma ri no
köztár sa ság

A mon da sze rint egy re me te kõ fa ra gó,
Szent Marinus (ola szo san Ma ri no) Dal má ci á ból
ér ke zett 301-ben, és ko los tort ala pí tott a Ti -
tán-he gyen, hogy a Diocletianus csá szár ál tal
ül dö zött ke resz té nye ket be fo gad has sa. Emi att
a San Marinó-iak õt te kin tik a leg ré geb bi, ma
is fenn ál ló köz tár sa ság meg ala pí tó já nak. Írá sos
do ku men tum azon ban csak 885-ben em lí ti a
ko los tort és a kö rü löt te ki ala kult te le pü lést. A
mai köz tár sa ság par la ment jé nek elõd je az
1000-ben lét re ho zott nép gyû lés (Arengo).

1552. szep tem ber 9-én
kezdõ dött Eger ost ro ma

Az ak ko ri nap tár sze rint szep tem ber 1-jén,
a mos ta ni sze rint szep tem ber 9-én a 60-70
ez res tö rök se reg meg kezd te a vár kör be vé -

telét, a tá ma dá sok szep tem ber 16-án in dul tak
meg, és ok tó ber 17-én vo nult el a tö rök se reg.
Do bó Ist ván pa rancs nok sá ga alatt a kb. 2000
fõs vár õr ség öt hé tig ki tar tott, sõt vis  sza vo nu -
lás ra kényszerítette a tá ma dó kat. Eger vá rá -
nak dön tõ sze re pe volt a Fel vi dék vé del mé -
ben, a tö rö kök csak 1596-ban tud ták el fog lal -
ni ezt a vég vá rat.

1890. szep tem ber 15-én
meg szü le tett Agatha Christie

A vi lág hí rû an gol krimiíró a dél nyu gat-ang -
li ai ten ger par ti Torquay vá ro sá ban lát ta meg a
nap vi lá got Agatha Mary Clarissa Mil ler né ven.
De tek tív re gé nyei min den idõk leg na gyobb
pél dány szám ban el kelt köny vei kö zött sze re -
pel nek, csak Shakes peare mû ve i bõl és a Bib-
liából ad tak el töb bet. Két há zas sá ga volt, elõ -
ször Archibald Christie pi ló ta volt a fér je 14
éven át, de a fér fi hût len sé ge mi att 1928-ban
el vál tak. Utá na 46 éven át (1930–1976) Max
Mallowan ré gész fe le sé ge volt; ve le éle te vé gé -
ig együtt élt, bár ez a férj is hût len volt hoz zá.

1945. szep tem ber 26-án
meg halt Bar tók Bé la

Az 1881. már ci us 25-én
Nagyszent mik ló son (Temes
me gye) szü le tett ze ne szer -
zõ, nép ze ne ku ta tó, ze ne ta -
nár és zon go ris ta a po zso -
nyi gim ná zi u mi évek után
1899-ben ke rült Bu da pest -
re, a Ze ne aka dé mi á ra. Itt
is mer ke dett meg Ko dály
Zol tán nal, s élet re szó ló
szo ros szak mai és ba rá ti
kap cso lat ala kult ki kö zöt tük. Bar tók egye di
ze nei stí lu sa a nép ze ne és a mo dern eu ró pai
irány zat öt vö ze té bõl ala kult ki. A há bo rú mi att
Bar tók 1940-ben fe le sé gé vel együtt az Egye -
sült Ál la mok ba me ne kült. Mi re a ke ser ves, si -
ker te len és gyak ran mun ka nél kü li kül föl di
évek után új ra fel len dült vol na kar ri er je, egész -
sé gi ál la po ta meg rom lott. Ha lá lát le u ké mia
okoz ta. Ham va it New York ból 1988-ban Ma -
gyar or szág ra vit ték, és a Far kas ré ti te me tõ ben
he lyez ték örök nyu ga lom ra.

Szeptemberi jeles napok

A monda szerint

Szent Marinus

301-ben kolostort

alapított

a Titán-hegyen

Eger vá rá nak döntõ sze re pe volt a Fel vi dék védelmé ben
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Agatha Mary

Clarissa Mil ler

Bar tók Bé la



A képeslap bal oldalán levõ földszintes épület ma a ráépített emelettel a Horváth János Elméleti Középiskola otthona.
Mellette az egykori takarékpénztár emeletes épülete állt, ezt már lebontották

Az egykori Margit Szálló épülete ma is létezik, de átalakított formában


