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|hirdetések

arangolja be la punk kal 2014-ben is
Biharország ha tá ron in ne ni és tú li
te le pü lé se it, is mer jen meg ol da la -
ink ról ér de kes em be re ket, haj da ni
je les elõ dö ket, tör té nel mi ese mé -

nye ket, a ha gyo má nyo kat ápo ló ma gyar kö -
zös sé ge ket!
A lap ter jesz tés sel kap cso la tos bár mi -
lyen ész re vé te le it az aláb bi el ér he tõ sé -
ge ken je lez he ti: te le fo non a 0259/

447–060, 0735/154–459 vagy 0735/
154–456 szá mon, il let ve e-mailben a
biharmegye@gmail.com cí men.

A Biharország min den mun ka tár sa
ne vé ben öröm te li, ered mé nyes új esz -
ten dõt kí vá nok min den ked ves ol va -
sónk nak!

| Máté Zsófia fõszerkesztõ

Együtt a Biharországgal
az új évben is!

B

Programajánló januárra
Nagy vá ra di Szig li ge ti Szín ház

18., szom bat 19 óra, Ár ká dia Báb szín ház,
stú dió te rem: Edith Piaf et Agnes – Gajai Ág -
nes egyé ni elõ adá sa;

22., szer da 19 óra, Szig li ge ti Szín ház:
Liliomfi-remix – a Szín ház az is ko lá ban, is -
ko la a szín ház ban prog ram ke re té ben;

24., pén tek 17 óra, Ár ká dia Báb szín ház,
stú dió te rem: Ha za té rés – vers-já ték Weöres
Sán dor ver sei alap ján;

25., szom bat 19 óra, Ár ká dia Báb szín ház,
stú dió te rem: A fiú – A fiú sze re pé ben Var ga
Ba lázs;

26., va sár nap 17 óra, Ár ká dia Báb szín ház,
stú dió te rem: Edith Piaf et Agnes – Gajai Ág -
nes egyé ni elõ adá sa;

29., szer da 19 óra, Szig li ge ti Szín ház: Ka -
vi ár és len cse – ze nés víg já ték, Partium-
bérlet.

Nagy vá rad Tánc együt tes

31., pén tek 19 óra, Szig li ge ti Szín ház: Sze -
re lem kert. A vil la – két egy fel vo ná sos tánc -
elõ adás.

Lilliput Tár su lat

16., csü tör tök 13 óra, Ár ká dia szín pad: A
kis Szig li ge ti;

17., pén tek 13 óra, Ár ká dia szín pad: A kis
Szig li ge ti;

18., szom bat 12 óra, Ár ká dia szín pad: Kor -
mos kép pel mu to gat;

21., kedd 10 és 12 óra, Ár ká dia szín pad:
Tündérléptefû;

22., szer da 10 és 12 óra, Ár ká dia szín pad:
Tündérléptefû;

25., szom bat 12 óra, Báb szín ház kis ter me:
Ke zes lá bas;

27., hét fõ 12 óra, Ár ká dia szín pad: Kor -
mos kép pel mu to gat.
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|önkormányat

Egy ko ron Mercurius apát ide me ne kí tet te a
Szent Job bot, és kö zel négy száz évig, 1061-tõl
1433-ig óv ták itt a be cses erek lyét. A lo vag ki -
rály, Szent Lász ló, ami kor a nagy vá ra di szé kes -
egy ház alap ja i nak meg te rem té sén mun kál kod va
hí rét vet te az erek lye hol lé té nek, ma ga lá to ga -
tott el 1084-ben az ak kor még Berekis né ven is -
mert te le pü lés re. A ki rály há lá ból kõ mo nos tort
épít te tett a fa lu ban, s az an nak fenn tar tá sá hoz
szük sé ges ja vak ról is gon dos ko dott. Úgy tud ni,
hogy a te le pü lés ne vét ma ga Lász ló ki rály vál -
toz tat ta Szentjobbra, ily mó don fe jez ve ki há lá -
ját. A mo nos tor szer ze te sei más képp is hí res sé
tet ték a fa lut: a sû rû er dõ sé ge ket meg rit kí tot ták,
szõ lõt te le pí tet tek, majd a napcirógatta domb ol -
da lak ne dû jét nagy szak ér te lem mel ke zel ték, tá -
rol ták. A hely be li ek el sa já tí tot ták a bor ké szí tés
for té lyát, így Szentjobb nem ze dé ke ken át a tér -
ség meg ha tá ro zó bor ter mõ vi dé ké nek szá mí -
tott.

Mos tan ra meg gyé rül tek a szõ lõ par cel lák, de
a jó ki ál lá sú paj ták, pin cék ér té kes jel leg ze tes sé -
gei ma rad tak Szentjobbnak an nak el le né re,
hogy az ott élõk nek már nem fõ fog lal ko zá suk a
szõ lõ ter mesz tés. Az agyon han goz ta tott fa lu si tu -
riz mus je lent het né a szentjobbi bo rá szat re ne -
szán szát, de ez még vá rat ma gá ra.

A pol gár mes te ri hi va tal még szin te õr zi a friss
fes tés sza gát. Irigy lés re mél tó an rend be tet ték,
fel újí tot ták a haj dan volt té esz iro dát, egy éve fo -
lyik ott az ügy in té zés. Szentjobb a meg ala pí tá sá -
tól egé szen 1968-ig önál ló te le pü lés volt, a 900
év nyi önál ló sá got a kom mu nis ta re zsim el ro má -
no sí tá si tö rek vé se szün tet te meg, ami kor a fa lut
a ro má nok lak ta Be rettyó csohajhoz csa tol ták. A

Szentjobb egy éve
újra községközpont

Archaikus jelentést hordozó, mély õsiség-
töltetû, olyan falu Szentjobb, amelyet
mindmáig ural a Szent István-i szellemiség.
Tavaly óta újra a helyhatóság központja.

Molnár József polgármester 

Egy éve

költözhetett vissza

a polgármesteri

hivatal
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önkormányzat|

89-es buk fen cig el kép zel he tet len volt, hogy ma -
gyar em ber ke rül jön a hely ha tó ság élé re. A for -
du lat után a négy te le pü lés al kot ta köz ség ben
Lász ló Sán dort vá lasz tot ták pol gár mes ter nek, õt
1996-tól egy cik lu son át Ma ráz Sán dor kö vet te,
majd há rom szor nyert man dá tu mot Zatykó Ist -
ván. 2012-tõl Mol nár Jó zsef a pol gár mes ter, aki
ab ban kü lön bö zik elõ de i tõl, hogy õ nem Be -
rettyó csohaj, ha nem Szentjobb köz ség elöl já ró ja
im már. Ugyan is a mind lé lek szám, mind inf ra -
struk tú ra te kin te té ben élen já ró Szentjobb la kos -
sá ga úgy érez te, itt az idõ a jog  or vos lás ra, a köz -
ség köz pont tá vá lás ra. A ki írt re fe ren dum si ke res
volt, hos  szú hu za vo na után si ke rült a pol gár mes -
te ri hi va tal szék hely ét Szentjobbra át he lyez ni.

Mol nár úgy lát ja, hogy ez kor rekt meg ol dás
volt, egy részt mert a több sé gi aka rat ér vé nye -

sült, más részt a csohajiaknak sem esik mesz -
 szebb Szentjobb, mint for dít va. A pol gár mes ter
ál lít ja, hogy a csohajiak kö zül is töb ben gra tu lál -
tak ne ki az új hi va tal hoz, ahol el mon dá suk sze -
rint sok kal gyor sab ban fo lyik az ügy in té zés, mint
an nak elõt te. Hogy a ro mán la kos ság ne érez ze
ma gát ki re keszt ve, a több sé gé ben RMDSZ-es
ön kor mány zat a ro mán nem ze ti sé gû Ioan
Nicolae Buzaºt vá lasz tot ta al  pol gár mes ter nek.
Így nincs mor go ló dás a tör tén tek mi att, leg -
alább is nyíl tan nincs.

A meg vá lasz tá sa óta el telt más fél év leg na -
gyobb meg va ló sí tá sá nak a la ko dal mas ház fel újí -
tá sát tart ja Mol nár. A re no vá lást re kord idõ, alig
né hány hó nap le for gá sa alatt vé gez ték el. Át ala -
kí tot ták a bel sõ te ret, új ra cse rél ték a tel jes fö dé -
met, és meg erõ sí tõ tar tó osz lo po kat is be ál lí tot -
tak. A mun ká hoz pénz bõl volt a leg ke ve sebb, de
se gí tett a kö zös ség; a pél da ér té kû ös  sze fo gás ról
la punk ban is ol vas hat tak. Mol nár, mint mond ta,
hû ma rad vá lasz tá si jel mon da tá hoz: épít sék
együtt Szentjobbot. En nek je gyé ben húsz kül té ri
lám pa tes tet ál lí tot tak fel, ezek hez a melki apát
se gít sé gé vel ju tot tak. Nem ha nya gol ják el a
szom szé dos fal va kat sem, Csohajon az is ko lát
újí tot ták fel, hõ szi ge te lõ nyí lás zá ró kat sze rel tek
be, ben ti mos dót ala kí tot tak ki, köz pon ti fû tés
ad ja a me le get. Ugyan ott az óvo da ud var ját szó -
al kal ma tos sá gok kal gaz da go dott. A szentjobbi
tan in té zet in gat la na it is mo der ni zál ták, az eme le -
tes is ko la te tõ szer ke zet ének ta ta ro zá sa és a kül sõ
fes tés van hát ra.

Több ki sebb-na gyobb cég is ad mun kát a he -
lyi ek nek, a több ség vi szont Nagy vá rad ra in gá -
zik na pon ta. A szán tók zö mét ré sze se dés fe jé -
ben bér be ad ják, míg a szõ lõs ker te ket igye kez -
nek ma guk meg mû vel ni. A fi a ta lok nak több fé le
szó ra ko zás ra, hasz nos el fog lalt ság ra is nyí lik le -
he tõ sé gük: nép tánc cso port ala kult, élet re kelt a
Vad vi rág ok Nép dal kör, van ön kén tes tûzoltó -
egye sü let, cser kész csa pat, hu szár egye sü let, if jú -
sá gi fo ci  csa pat, va la mint ön vé del mi spor tot is
ok tat nak.

A val lá sos ér zü let mé lyen gyö ke re zik az it te ni -
ek ben: het ven szá za lé kuk ró mai ka to li kus, a töb -
bi ek zö me re for má tus, és né hány bap tis ta is él a
fa lu ban. Fe le ke ze ti el len té tek nem érez he tõk, bár
mind an  nyi an ra gasz kod nak hi tük höz, egy más
hit be li meg gyõ zõ dé sét tisz te let ben tart ják – vé le -
ke dett a pol gár mes ter. Õsi szo ká sa ik hoz vi szont
mé lyen ra gasz kod nak, ná luk el kép zel he tet len,
hogy va la ki va sár nap ne temp lom ba, ha nem a
föl dek re dol goz ni men jen. Be tart ják a krisz tu si
ta ní tást, meg ad va a csá szár nak, ami a csá szá ré,
de min de nek fe lett Is ten nek a di csõ sé get.

| Érmelléki Elek

Belsõleg már

megújult

a központi iskola 

A tûzoltók

székhelye

Egyedi

utcanévtáblák

2014. január|Biharország|5



|önkormányzat

A Nagy vá rad tól dél nyu gat ra, a Se bes-Kö rös
part ján fek võ te le pü lé sen az el múlt két esz ten -
dõ ben több olyan meg va ló sí tás is tör tént, ami a
he lyi ma gyar kö zös ség óha ja és ér de me. Amint
Rézik Lász ló al pol gár mes ter is ki emel te, 2011
no vem be ré ben avat ták fel a he lyi re for má tus
kö zös ség új temp lo mát, ta valy pe dig új, mo -
dern ra va ta lo zó ká pol nát ad tak át, ez csak a
ma gya ro ké a sa ját te me tõ jük ben. A ró mai ka -
to li kus temp lom ban meg ol dot ták a fû tést, no -
vem ber ele jén pe dig ha ran got szen tel tek a re -
for má tus is ten há za tor nyá ban.

A Köröstarján össz la kos sá gát ki te võ 2500 fõ -
bõl már csak 700-nál ke ve seb ben ma gya rok,
mond ja az elöl já ró. A re for má tus ün nep sé gen a
köz ség pol gár mes te re, Ioan Paºca be je len tet te,
a köz ség köz pon tot Körösgyéresrõl Tarjánba
köl töz tet nék, ez pe dig a he lyi ma gyar kö zös ség -
nek is so kat je len te ne, vé li Rézik Lász ló. Ed dig
min den ügyes-ba jos do log gal át kel lett men ni a
szom széd fa lu ba, amely nek a la kos sá ga alig ha -
lad ja meg az ez ret – és tíz nél ke ve sebb ma gyar
él ott. Tarjánban rá adá sul van nyolc osz tá lyos is -
ko la, or vo si és ál lat or vo si ren de lõ, kul túr ház. „Itt
van az élet, Tar já ban”, mond ja az elöl já ró, és
hoz zá te szi: az ön kor mány zat jö ve del me is in nen
szár ma zik, mert itt jobb adó fi ze tõk az em be rek.

A tarjáni ma gyar kö zös ség re is jel lem zõ,
hogy ke vés a gyer mek. Az ele mi is ko lá ban
össze vont osz tály ban ta nul nak a di á kok, a fel sõ
ta go za to sok pe dig Nagy vá rad ra in gáz nak min -
den nap. Ugyan ak kor az ta pasz tal ha tó, hogy az
ak tív fi a tal ság, a fi a tal fel nõt tek nem hagy ják
már el a te le pü lést, sõt né hány csa lád Vá rad ról
köl tö zött ki a fa lu ba. Ez el sõ sor ban a drá ga vá -
ro si lét fenn tar tás sal ma gya ráz ha tó, má sod sor -
ban pe dig an nak kö szön he tõ, hogy fej lõ dik a
vi dé ki kör nye zet is, egy re job bak az élet kö rül -

„Itt van az élet, Tarjánban”
A köröstarjáni RÉZIK LÁSZLÓ, Körösgyéres
alpolgármestere úgy érzi, amit lehetett, azt
megtette a helyi magyar közösség
érdekében. Önkormányzati szerepvállalása
idején kézzelfogható eredményt értek el,
bár nemigen számíthattak az állam
segítségére, csak saját bevételeikbõl,
illetve uniós finanszírozással sikerül
valamit mozdítani a községben.
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mé nyek Köröstarjánban is. Rá adá sul kö zel a
vá ros, szin te fél órán ként van busz já rat Nagy vá -
rad ra és vis  sza. A hely be li ek je len tõs ré sze
ugyan is Vá ra don dol go zik, a fa lu ban egy re ke -
ve sebb a föld mû ves vagy ál lat te nyész tõ. A te le -
pü lés mel let ti ser tés hiz lal dá ban dol goz nak még
pá ran, és mû kö dik né hány ki sebb gyár a fa lu -
ban, így aki akar dol goz ni, az ta lál mun kát ma -
gá nak – sum máz az al pol gár mes ter.

A ti zen há rom ta gú he lyi ta nács ba két ma gyar
ke rült be a leg utób bi hely ha tó sá gi vá lasz tá son. A
pol gár mes ter rel meg ér tik ma gu kat, mert an nak
ide jén meg ál la pod tak, hogy ha a tarjáni ma gya -

rok tá mo gat ják õt, az zal vi szo -
noz za a bi zal mat, hogy se gí ti a
ma gyar al pol gár mes ter meg -
vá lasz tá sát. Meg is tar tot ta a
sza vát, így lett a he lyet te se az
RMDSZ-es Rézik Lász ló, ho l -
ott a ta nács ban a Szo ci ál–Li be -
rális Szö vet ség kép vi se lõi ab -
szo lút több ség ben van nak.

Je len tõ sebb ál la mi tá mo ga -
tást vi szont an nak el le né re sem
kap tak, hogy az ön kor mány zat
kor mány pár ti. Csak a be fi ze -
tett adók ból ke rül vis  sza va la -
men  nyi, így a köz ség szin te ki -

zá ró lag a sa ját be vé te le i bõl tart ja fenn ma gát.
Ko moly be ru há zás ra nem telt, amit el kezd tek –
kö zel 13 ki lo mé ter nyi út le asz fal to zá sa és a
gyer me kek nap kö zi köz pont já nak (az úgy ne ve -
zett after schoolnak) a meg épí té se –, azt az Eu -
ró pai Unió fi nan szí roz za. Ki sebb, lát vá nyos
mun kák kal azon ban min dig igye kez nek va la mit
ja ví ta ni a fal vak össz ké pén. A man dá tum kez de -
tén nem szá mol tak az zal, hogy en  nyi re ne héz
idõ szak kö vet ke zik. Rézik meg nyug vás sal mond -
ja, hogy a leg na gyobb be ru há zá sok kal sze ren -
csé re ek kor ra már vé gez tek: az is ko lát, az óvo -
dát, a kul túr há zat rend be tet ték 2012-re. Ha
most nem len ne a nyer tes uni ós pá lyá za tuk,
sem a nap kö zi épí té sét, sem az asz fal to zást nem
kezd het nék el.

Ami kor a cél ja i ról kér dez zük, az al pol gár -
mes ter ezt fe le li: „Én már jó fél éve bol dog
nyug dí jas len nék, úgy hogy az a cé lom, hogy ta -
lál jak va la kit, aki vál lal ja he lyet tem az al pol gár -
mes ter sé get.” Há rom man dá tu mon át volt elöl -
já ró, úgy ér zi, amit tu dott, meg tett, nem vál lal
újabb je lölt sé get.

| B. B.



gazdaság|

A váradi ön kor mány zat tu laj do ná ban lé võ
hõ erõ mû vet au gusz tus ban nyil vá ní tot ták fi ze -
tés kép te len né a több év alatt fel hal mo zó dott
adós sá gai mi att. A vál ság me ne dzser el mond -
ta, hogy több szem pont ból ele mez ték a hely -
ze tet, és leg fõbb cél juk a ki adá sok fo lya ma tos
csök ken té se. Egye bek mel lett új ra tár gyal ták a
szer zõ dé se ket a szén- és pakuraszállítókkal, a
sze net a ta va lyi nál 30, a pa ku rát pe dig 15 szá -
za lék kal ol csób ban szer zik be. A me ne dzser
azt is el mond ta, hogy a kez de ti 132 lej rõl 125
lej re csök ken tet ték a hõ ener gia gi ga ka ló ri án -
kén ti elõ ál lí tá si árát, ezt to váb bi 117 lej re vin -
nék le. Ezt az árat pe dig sze ret nék jó vá ha gyat -
ni az ener gia ára kat sza bály zó or szá gos ha tó -
ság gal is, mi vel ha a je len le gi 113 le jes áron
kell to vább ra is to vább ad ni uk a drá gáb ban
meg ter melt ára mot, ez ele ve vesz te sé get je -
lent. A hõ erõ mû nek no vem ber ben 353 mil lió

lej adós sá ga volt, a fo gyasz tók pe dig a vál la lat -
nak tar toz tak húsz mil lió lej jel.

Át dol goz ták a 2014 már ci u sá ig ér vé nyes
ja ví tá si ter vet is, ez zel 600 ezer lejt spó rol tak;
a ter ve zett 6,7 mil lió lej he lyett 6,1 mil li ó ba
ke rül nek majd a mun ká la tok. Olyan mû sza ki
meg ol dá so kat is ta lál tak, ame lyek nyo mán
1,7 mil lió lej jel csök ken nek majd a fû tõ anyag-
költ sé gek, mond ta el a me ne dzser, és hoz zá -
tet te: egyes szol gál ta tá sok ki szer ve zé sé vel is
ke ve sebb lesz az ös  szeg a ki adá si ol da lon.

A hõ erõ mû nél egyéb ként jú li us ban még
911 mun ka hely volt, ezt a szá mot 558-ra
csök ken tet ték, de az át szer ve zé sek mi att újabb
el bo csá tá sok vár ha tók, fõ leg az olyan rész le -
ge ken, ahol át fe dé sek van nak, mond ta a vál -
ság me ne dzser. Ok tó ber vé gén spon tán sztrájk
volt a hõ erõ mû ben a ju ta lé kok csök ken té se
mi att, en nek kap csán Necula el mond ta: a hõ -
erõ mû dol go zói fi ze té sük mel lett – ami át lag -
ban net tó 1474 lej – 22-fé le ju ta lé kot kap hat -
tak, ami egy fi ze tés kép te len vál la lat nál fenn -
tart ha tat lan. A vál ság me ne dzser sze rint két
éven és egy té len át biz to san üze mel ni fog a
hõ szol gál ta tó.

Bogdan Gorde ki egé szí tés kép pen hoz zá tet -
te, hogy a hely zet fel mé ré sé re hat-nyolc hó -
nap, leg fel jebb egy év áll a ren del ke zé sük re, a
hõ erõ mû nye re sé ges sé té te lé re pe dig a jog -
sza bály ok sze rint há rom évük van, ami még
egy év vel meg hos  szab bít ha tó.

| F. N. L.

Csökkentik
a hõerõmû költségeit

Már valamelyest lefaragták, de tovább
csökkentenék a Nagyváradi Hõerõmû Rt.
kiadásait, mondta STÃNEL NECULA,
a vállalat válságmenedzsere, aki
a fizetésképtelenségi felügyeletet ellátó
Casa de Insolvenþã Transilvania
képviselõjével, BOGDAN GORDÉVAL tartott
közös sajtótájékoztatót.

A váradi hõerõmû

az elõállítási költség

alatt kénytelen

eladni a megtermelt

áramot 

Necula és Gorde. Egyelõre igyekeznek a felszínen

tartani a fizetésképtelen céget
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Te le pü lés ként Szalacsot elõ ször a Váradi
Regestrum em lí ti 1215-ben, Zolos for má ban.
A hely név szláv ere de tû, és sólerakó he lyet je -
lent. Már a ta tár já rás elõtt vá ro si rang ja volt,
mint Sze ged nek és Szé kes fe hér vár nak. Jár is
egy er re uta ló mon dás az ér mel lé ki te le pü lé -
sen: Sze ged ha lad, Szalacs ma rad. A ma gyar
ki rá lyok kö zül V. Ist ván, IV. Lász ló, II. And rás
és Kár oly Ró bert is meg for dult itt. A te le pü lést
1886-ban 2954-en lak ták, kö zü lük 2730 volt
ma gyar; az 1992-es nép szám lá lá si ada tok sze -
rint a 2497 szalacsi la kos ból 2428 ma gyar,
19 ro mán, 2011-ben pe dig 2409 he lyi la kost
szám lál tak meg, akik kö zül 2314 ma gyar, 8
ro mán és 87 ro ma.

A bi ha ri ma gyar ság kö ré ben alig van nak
olya nok, akik ne hal lot tak vol na a hí res
szalacsi pin ce sor ról, a négy lyu kú híd ról, il let ve
ma gá ról Szalacsról. A fa lu ban több pin ce van,
mint la kó ház – ezt a pol gár mes ter is meg erõ -
sí tet te. A te le pü lés ma nap ság at tól is egye di,
hogy Hor váth Bé la pol gár mes ter, Rácz Bar na
is ko la igaz ga tó, Sza bó Zsolt re for má tus lel ki -
pász tor és Pitó La jos ró mai ka to li kus plé bá nos
az if jú elöl já rók kö zé tar toz nak nem csak a me -
gyé ben, ha nem az egész or szág ban is. A 24
éves Hor váth Bé lá nál fi a ta labb pol gár mes ter
csak egy van Ro má ni á ban.

Több a pince, mint a ház
Szalacs az Érmellék egyik nagy múltú,
meghatározó települése. Elsõ írásos
említése 1067-re tehetõ, a Szabolcs
vármegyei Vécse határjárásában említik
a szalacsi nagy utat. Különféle elnevezései
maradtak fenn az iratokban, oklevelekben:
1163–1173-ból Zolochy; 1570-bõl
Szalaczy; 1692-bõl Szalácz, Szalacz,
Szaláz; 1772-bõl Szalacs, Szaláts;
1813-ból Ér Szalacs; 1828-ból Szaláts;
1851-bõl Szalacs.

A híres-nevezetes

szalacsi pincesor

Horváth Béla

polgármester
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Szalacsból csak egy van

A tél be kö szön té vel is szép a fa lu, az ut cák
gon do zot tak, a köz épü le tek rend be van nak té -
ve – ál la pít ha tom meg, amint Hor váth Bé lá val
be jár juk a te le pü lést. A Szatmár me gyei
Szilágypér fe lé asz fal tos út épült – igaz, csak a
me gye ha tá rig –, és az Érendréd fe lé ve ze tõ út
egy ré szé nek az alap ja is el ké szült. A négy lyu -
kú híd, az egy ko ri vám sze dõ hely ma ár ván,
ma gá nyo san áll. Va la mi kor az Ér-pa tak fö lé
épült, ma már nem fo lyik víz alat ta: „Új ra lesz
víz a híd alatt és a kör nye ze té ben” – ígé ri a
pol gár mes ter.

Meg te kin tet tük a Bocs kai Bi hor Agro cég új
szék há zát, a fel újí tott óvo dát, an nak ud va rán a
Tu li pán Ka lá ka ke re té ben épí tett ját szó te ret, a
re for má tus egy ház köz ség ál tal emelt gyü le ke -
ze ti há zat, a na gyon szé pen fel újí tott ró mai
ka to li kus plé bá ni át, és ter mé sze te sen a hí res
pin ce sor né hány „ut cá ján” is meg for dul tunk.
Mi u tán vis  sza tér tünk a köz ség há zá ra, Hor váth
Bé lá val hi va ta li iro dá já ban be szél get tünk.

– Na gyon büsz ke va gyok er re a te le pü lés re,
mi vel az egész kör nyé ken a leg ré geb bi írá sos
múlt ja van – idé zi fel az elöl já ró. – Azt so kan
ma is tud ják, hogy itt ha ladt át az egy ko ri sóút,
és vám hely volt itt. En nek a je le a ha tár ban ál -
ló négy lyu kú kõ híd – va ló já ban tég la híd –; kis -
test vé re a hor to bá gyi ki lenc lyu kú híd nak. A
má sik ne ve ze tes sé günk a szám ta lan pin ce.
Nem vicc, a nyil ván tar tás alap ján 1000 pin ce
van Szalacson, és csak 940 ház szám.

– E pin cék va ló sá gos tu risz ti kai lát vá -
nyos sá gok. Mi ért van ilyen sok be lõ lük?

– A pin cék nem csu pán a ter mé nyek tá ro -
lá sá ra szol gál tak, ha nem itt is kö zös sé gi élet
zaj lott. Em lék szem rá, hogy nagy ta tám, Hor -
váth Sán dor – aki egyéb ként pres bi ter volt –
va sár nap a temp lo mo zás után el in dult a pin -
cé jé be. Ki töl töt te a kan csó bo rát, és iszo ga -
tott, mint ak ko ri ban min den pin ce gaz da; a be -
szél ge tés, csen des iszo ga tás ko ra es tig is el tar -
tott, ha úgy akadt, es te fe lé nó táz tak is. E va -
sár na pi pin ce lá to ga tá sok már nem an  nyi ra el -
ter jed tek, de még ma is él ez a ré gi szép szo -
kás. A zöld sé get és a krump lit ma is a pin cé -
ben tá rol ják, de ter mé sze te sen a fõ he lyen a
bo ros hor dók áll nak. A leg ré geb bi ma lát ha tó
pin ce 1803-ban épült.

– Egy idõ ben sok vi ta folyt ar ról, hogy mi -
ért nem hív ják a köz sé get Érszalacsnak,
mint a töb bi ér mel lé ki te le pü lést. El csi tul -
tak ezek a né zet el té ré sek?

– Az Ér- elõ tag hi á nyá nak egy ma gya rá za ta
van: Szalacs ne vû te le pü lés csak egy van a

Kár pát-me den cé ben, míg pél dá ul Mihályfalva
né ven több te le pü lés is lé te zik, ezért kel lett
elõ tag ként az Ér- szót oda csa tol ni, hogy meg
tud ják õket kü lön böz tet ni. Egy idõ ben a te le -
pü lés be já ra tá nál Érszalacs volt ki ír va a hely -
ség név táb lá ra, ma már a Ma gyar Tu do má -
nyos Aka dé mia ál tal el fo ga dott név, Szalacs
sze re pel ott.

– Táj há zuk is van…
– Ezt az egy kor a te le pü lé sen szol gá la tot tel -

je sí tõ szé kely hí di fog or vos, dr. Ké ri Gás pár lé -
te sí tet te, amit az it te ni em be rek nagy ra ér té -
kel nek. Az or vos sa ját pén zé bõl, RMDSZ-
támogatással ala kí tot ta ki a táj há zat, mely az õ
tu laj do nát ké pe zi. A ki ál lí tott tár gyak a hely be -
li ek ado má nya i ból gyûl tek ös  sze, ma gát az
épü le tet tel je sen vis  sza ál lí tot ták ere de ti for má -
já ba, so kan, akik az Ér mel lék kel is mer ked nek,
fel ke re sik a lé te sít ményt.

– Mi bõl él nek az it te ni la ko sok?
– A leg töb ben me zõ gaz da ság ból, va gyis ab -

ból gya ra pod nak, a meg él he tés in kább a te le -
pü lé sen, a fo gyasz tá si szö vet ke zet ré gi épü le -
té ben mû kö dõ ci põ gyár ban (70-80 csa lá dot
érint) és a vá ro sok ban dol go zók jö ve del mé bõl
szár ma zik. So kan in gáz nak na pon ta
Nagy  vá rad ra, Sza lon tá ra, Mihályfal vá -
ra, Mar git tá ra, és nem ke ve sen Né -

A szalacsi

községháza

Ebben

az épületben

dolgozik sok

szalacsi polgár

faluról falura|
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met or szág ban és Auszt ri á ban dol goz -
nak. Ott 3-4 hó nap alatt meg ke re sik az
it te ni egész éves fi ze tés nek meg fe le lõ

pénzt. Vis  sza hú zó erõ ként je lent ke zik a gaz da -
sá gi fej lõ dés ben az a tény, hogy a me gye észa -
ki ha tá rán hú zó dunk meg: a be ru há zók nem
jön nek ilyen mes  szi re. Mi a sta tisz ti ka sze rint
Bi har köz ség gel va gyunk egy for mák, ah hoz is
egy fa lu tar to zik, hoz zánk Otto mány, de gaz -
da sá gi lag ko ránt sem va gyunk egy szin ten. Ha
len né nek is be ru há zók, nincs ho vá épít kez ze -
nek, nincs te rü le tünk, amit bér be tud nánk ad -
ni. A föl de ket egyes gaz dál ko dók ma guk mû -
ve lik meg, de van a fa lu ban egy ma gyar or szá -
gi me zõ gaz da sá gi vál lal ko zás, a Bocs kai Bihor
Agro Kft., ez 1300 hek tár föl det mû vel meg;
kor  sze rû fel sze re lé se van, 24 hely be li nek ad
mun kát. Az egy ko ri gép- és trak tor ál lo má son
ren dez ked tek be, nem rég fe jez tek be egy na -
gyon szép iro da há zat. Van nak még ki sebb tár -
su lá sok, no és az Otto mány–Sza lacs út mel lett
ta lál ha tó ser tés hiz lal da.

– Köz mû ve sí tés te rén mi lyen ered mé nye -
ik van nak?

– A te le pü lé sen mint egy tíz éve tet ték le a
gáz ve ze té ket, az egész hely sé get be há lóz za,
de csak ke ve sen csat la koz tak rá, mint egy 15
csa lád, mert drá gá nak tart ják a föld gázt. Az

ivó víz há ló za tot négy éve, a csa tor na há ló za tot
pe dig ta valy év vé ge fe lé ad tuk át, ez egy év
alatt el ké szült. Van egy kor sze rû szenny víz tisz -
tí tó-ál lo má sunk, mely el tud na lát ni még egy
ugyan ek ko ra köz sé get.

– Mi re vol na a leg na gyobb szük sé ge a
köz ség nek?

– A kö zel jö võ ter ve egy sport csar nok fel épí -
té se len ne. Ezt az is in do kol ja, hogy a
szalacsiak 14 éves fi a tal jai el sõ he lyen vé gez -
tek a me gyei ké zi lab da-baj nok ság ban. A fel -
nõtt ké zi lab da csa pat is igé nyel ne egy ilyen lé -
te sít ményt edzés re és mec  csek re. A sport ter -
mek épí té sét tá mo ga tó kor mány prog ram ma
is él, csak nem fi nan szí roz zák. Az ut cák asz fal -
to zá sá ra pá lyá za tot nyer tünk. Tá vo lab bi ter ve -
ink kö zött sze re pel új mun ka he lyek te rem té se,
ez a jel sza vunk. Sze ret nénk a pin ce tu riz must
is fej lesz te ni. Hi á ba va gyunk hí re sek pin ce so -
ra ink ról, ha ezt az egye di ér té ket nem tud juk
ki hasz nál ni az ide gen for ga lom ban. Ta lán lesz
olyan EU-s pá lyá zat, amely ezt cé loz za, hi szen
majd nem mind egyik pin ce mû em lék. Má sutt,
fõ leg Ma gyar or szá gon, ezt jól ki hasz nál ják.

Re for má tus, ka to li kus élet

A pol gár mes ter ar ról is be szélt, hogy már
Varkoch Ta más váradi fõ ka pi tány, Szalacs
egy ko ri föl des ura ide jén, 1577-ben, a re for -
má ció kez de ti sza ka szá ban a szalacsi nép át -
tért a pro tes táns val lás ra. Ahol je len leg a re -
for má tus temp lom áll, ott ere de ti leg ró mai ka -
to li kus temp lom volt, az 1800-as évek ele jén
kap ta meg a mai for má ját. Má ria Te ré zia ural -
ko dá sa ide jén – ami kor erõs volt az el len re for -
má ció – So mogy vár me gyé bõl te le pí tet tek ide
ma gyar és né met ka to li ku so kat. Õket az it te -
ni ek elõ ször nem en ged ték be a fa lu ba, úgy -
hogy a Kopócon leltek me ne dék re, majd las -
san be köl töz tek a fa lu ba, de csak a te le pü lés
al só ré szén ta lál tak he lyet, ahol mo csa ras láp -
vi dék volt. „Ma is így van – erõ sí ti meg Hor -
váth Bé la –, a Pos ta ut ca a ha tár vo nal, az al -
só rész ka to li kus, a fel sõ rész, a Tót, a
Szentgyörgy, a Kis- és Nagy Bur ka, a Bécs re -
for má tus ut cák. Most már van egy kis ke ve re -
dés, de a nagy szü le im ide jé ben még be szél ni
sem le he tett Szalacson ve gyes há zas ság ról.”

A re for má tus lel ki pász tor hoz is be ko pog tat -
tunk. Sza bó Zsolt két éve szol gál Szalacson. A
mint egy ezer fõs gyü le ke zet bõl 975-en fi ze tik
az egy ház fenn tar tá si hoz zá já ru lást. A temp -
lom lá to ga tás az Ér mel lé ken szo ká sos 10–15
szá za lé kos, az is ten tisz te le te ken ál ta lá ban

A falu határában

Horváth Béla

magyarázza,

hogyan is képzelik

újra vízzel

elárasztani

a négylyukú híd

környékét
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80–120-an vesz nek részt, ez az ese dé kes me -
zõ gaz da sá gi mun kák tól függ. A dél utá ni is ten -
tisz te le ten is je len van 40–60 sze mély. Éven te
tí zen-ti zen ket ten kon fir mál nak, ke resz te lõ ál -
ta lá ban éven te 4-5 van, há zas ság kö tés is eny -
 nyi, és át lag ban húsz te me tés. A fi a tal lel kész
ar ról is be szélt, hogy új gyü le ke ze ti há zat épí -
tet tek a ré gi he lyé re. Az ára a gyü le ke zet tar -
ta lé ka i ból, a he lyi és a me gyei ön kor mány zat,
va la mint hol land test vér egy há zak tá mo ga tá sá -
ból gyûlt ös  sze. „Volt olyan pres bi te rünk, aki
köl csön adott, hogy be tud juk fe jez ni a há zat, a
pénzt az óta vis  sza ad tuk. Di csé re tes a szalacsi
re for má tu sok hoz zá ál lá sa a köz mun ká hoz,
per sze so ha sem va gyunk elé ge det tek. Gyü le -
ke ze ti la pot in dí tot tunk, ki rán du lá so kat szer ve -
zünk, tes  szük a dol gun kat” – mond ta a tisz te -
le tes.

A ró mai ka to li kus egy ház köz ség ben Pitó
La jos plé bá nos szol gál. A temp lom, a kör nye -
ze te, a plé bá nia le nyû gö zõ en szép, min de nütt

lát szik a gon dos gaz da kéz. A tisz te len dõ tõl
meg tud tuk, hogy a plé bá ni át 1736-ban ala pí -
tot ták új ra, a temp lom 1792-ben épült, az
épí té si költ sé ge ket a nagy vá ra di káp ta lan áll ta.
Most mint egy 750 az egy há zi éle tet élõ hí vek
szá ma. A va sár na pon ként tar tott két szent mi -
sén ál ta lá ban 400-an vesz nek részt, és szom -
ba ton ként 140-150 gye rek, fi a tal lá to gat ja az
egy ház ál tal szer ve zett fog lal ko zá so kat.

Két vál tás ban ta ní ta nak

Az is ko lá ban Rácz Bar na igaz ga tó szí vé lye -
sen fo ga dott. Meg tud hat tuk tõ le, hogy a
szalacsi Balaskó Nán dor Ál ta lá nos Is ko lá ban
66 óvo dás, 135 al só ta go za tos és 118 fel sõ
ta go za tos di ák ta nul. Van két VII., há rom V.
és két III. osz tá lyuk. „Ál ta lá ban úgy ala kul,
hogy min den má so dik év ben van nak pár hu za -
mos osz tá lya ink, de le het, a to váb bi ak ban ez
már nem lesz így, mert itt is ke ve sebb ma már
a gye rek” – mond ta az igaz ga tó, aki Monos -
petribõl in gáz va hat éve töl ti be ezt a tiszt sé -
get. Ar ról is tá jé koz ta tott, hogy a pe da gó gu -
sok mind ké pe sí tett ta ná rok, ta ní tók, óvó nõk,
szak kép zet le nek nem ta ní ta nak a szalacsi is ko -
lá ban. A pe da gó gu sok fe le hely ben la kik, fe le
in gá zik. Az in gá zók Margittáról, Nagy vá rad -
ról, Érolasziból, Szé kely híd ról, Ottományból
ér kez nek min den nap. „Mi vel nincs elég tan -
ter münk, dél elõtt jár nak az V–VIII. és a nul la -
dik osz tá lyo sok, dél után pe dig az I–IV. osz tá -
lyo sok. Ezért vol na szük sé ges, hogy az is ko la
épü le té re még egy eme le tet húz za nak – ma -
gya ráz za az igaz ga tó. – Az aka rat min den ki -
ben meg van, csak az anya gi ak hi á nyoz nak” –
te szi hoz zá.

Ha már Szalacson jár tam, szót vált hat tam
Bo kor Ist ván ma gyar sza kos ta nár ral, aki
1967-ben szé kely hí di la kos ként mint fi a tal ta -
nár ke rült a te le pü lés re. „Az óta is itt élek, itt
ala pí tot tam csa lá dot. Na gyon jól ér zem itt ma -
gam, bár apám fél tett, min dig azt mond ta,
hogy a szalacsi bics ká sok tól fél ni kell. Er re azt
vá la szol tam: ha én sen kit nem bán tok, en gem
sem bánt sen ki, és az óta ez így is van. 19 évig
vol tam is ko la igaz ga tó a ré gi rend szer ben, de a
’89-es vál to zá sok után is” – mond ja a köz ség
egyik ki emel ke dõ egyé ni sé ge. Nyug dí jas lé té re
ma is ok tat, hi szen egész éle tét a tan ügy ben
töl töt te el. „A mai gye re kek töb bet kap nak, de
nem ál lí ta nám azt, hogy töb bet is tud nak.”
Úgy vé li, la zább tan terv vel jobb ered ményt le -
het ne el ér ni.

| Deák F. József

Szabó Zsolt

református

lelkipásztor

Gyógyszertár is van

a településen
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Az el nök as  szony el kö te le zett se gí tõ je a ro -
mák nak, ami meg rá zó él mé nyek bõl fa kad. Az
egyik ro ma te lep hez kö zel la kik, így aka rat la -
nul is meg ta pasz tal hat ta el esett sé gü ket, nyo -
mo rú sá gu kat, mely nek sze rin te nem õk az
oko zói, csak szen ve dõ ala nyai. Ápo ló nõ ként
so kat se gí tet te õket egész ség ügyi ta ná csok kal,
in jek ci ók be adá sá val, tel je sen díj men te sen.
Egy re töb ben igé nyel ték a se gít sé get, ezért
dön tött úgy, hogy lét re hoz egy ro mák fel zár -
kóz ta tá sát se gí tõ ci vil szer ve ze tet.

Az ala pí tó ta gok a csa lád és is me rõ sök kö ré -
bõl ke rül tek ki. A tár sa ság égi sze alatt már hi va -
ta lo san kap hat tak se gé lye ket, il let ve le he tõ sé gük
nyílt pá lyá za tok írá sá ra. Igye kez tek egész ség ügyi
fel vi lá go sí tás sal el lát ni a ro ma te lep la kó it, de ha
kel lett, se gí tet ték õket a hi ány zó ira ta ik, ke reszt -
le ve lük vagy sze mé lyi iga zol vá nyuk be szer zé sé -
ben is. Azt is jól tud ták, hogy a fel vi lá go sí tó
mun ka ak kor a leg ha té ko nyabb, ha mi nél fi a ta -
lab bak nál kez dik el. Ezért az is ko lá val és a he lyi
ta nác  csal szö vet kez ve lét re hoz ták a nyá ri óvo dá -
kat, ahol a ro ma gye re kek fel ügye let mel lett át -
is mé tel het ték az is ko lá ban ta nul ta kat, és me leg
ételt kap tak. Két he tes tur nu sok ban ös  szes sé gé -
ben mint egy fél száz gye re ket érint a prog ram.
Az ok ta tói cso port reg gel a te lep rõl ös  sze sze di a
gyer me ke ket, el sé tál nak az is ko lá ig, ta nul nak,
ét kez nek, egy ki csit ját sza nak, tán col nak, majd
dél után ha za visz nek min den gyer me ket.

A margittai Romargareta Társaság nonprofit
civil szervezetként alakult meg 2007-ben tíz
alapító taggal, OLTEAN KORNÉLIA
elnökletével. Elsõsorban a margittai
romáknak próbál segédkezet nyújtani
ügyes-bajos dolgaik elintézésében,
gazdasági és kulturális felzárkóztatásukban.

Fon tos nak tar tot ták to váb bá a ro ma ha gyo -
má nyok ápo lá sát és a ro ma nép tánc ok ta tá -
sát. Ezért 2008-ban elég je len tõs szá mú tánc -
cso por tot ala pí tot tak. He ten te pró bál tak, fel -
lép tek a vá ro si ün nep sé ge ken, a Ki mit tud?-
on, il let ve a nem zet kö zi ro ma nap al kal má ból.
Margittán kí vül más te le pü lé sek re is meg hív -
ták õket. A nem zet kö zi ro ma na pon (áp ri lis
18.) min den év ben ün nep sé get szer vez nek, és
ro ma fel vo nu lást ren dez nek a vá ros fõ ut cá ján.
Gya log és sze ké ren vo nul nak, nép vi se let ben,
a nép tán co sok pe dig idõ rõl idõ re meg áll nak
egy-egy tánc ere jé ig. A fel vo nu lás vég ál lo má -
sa a köz pon ti park ban fel ál lí tott sza bad té ri
szín pad, ahol be mu tat ják leg újabb tán ca i kat.

A tár sa ság fõ tá mo ga tó ja a Caritas Ca to li ca,
mely rend sze re sen el lát ja õket ru há val, tan szer -
rel, étel lel. Má sik rend sze res tá mo ga tó juk a
Ro ma Párt. Fo lya ma to san pá lyáz nak, hogy
pénzt kap ja nak a fel vi lá go sí tó, tá mo ga tó és ha -
gyo mány õr zõ prog ram ja ik ra. Né ha szpon  zo -
ro kat is meg nyer nek el kép ze lé se ik nek.

Az el nök as  szony úgy vé li, le het ja ví ta ni a
hát rá nyos hely ze tü kön, a fel zár kóz ta tá suk is
el kép zel he tõ, csak hos  szú és tü rel mes mun kát
igé nyel. A ro ma gye re kek kö zül vol tak
olya nok, akik ta nul má nyi ver se nye ken
meg elõz ték a jobb tár sa dal mi kö rül mé -

Oltean Kornélia,

a civil szervezet

elnöke

Cigánytánc

Nyári óvoda
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nyek kö zött élõ tár sa i kat. Töb ben do -
bo gós he lyen vé gez tek, ami azt bi zo -
nyít ja, hogy ér de mes fog lal koz ni ve lük.

„Saj nos sok szor elõbb a szü lõ ket kel le ne meg -
ne vel ni – tet te hoz zá Oltean Kor né lia –, hogy
tár sak le gye nek a gyer mek ne ve lés ben. Meg
kel le ne ér te ni ük, hogy is ko la nél kül szin te le -

he tet len ér vé nye sül ni.” Ép pen ezért a tár sa ság
tag jai a fel nõt tek kö ré ben is vé gez nek fel vi lá -
go sí tó mun kát. Ese ten ként ve lük ne he zebb
bol do gul ni, mint a gye re kek kel, de a tár sa ság
tag jai re mény ked nek a si ker ben, és nem ad ják
fel a har cot.

| Szõke Ferenc

Télen meleget,

nyáron árnyékot

tart a fedél
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Bár felszereltségében,
medencekínálatában meg sem közelíti
a magyarországi hasonló létesítményekét,
mégis egyre népszerûbb és közkedveltebb
Hegyközszentmiklós gyógyfürdõje.
Ez a kiváló gyógyvíz mellett a csendes
környezetnek, a szeretetteljes
vendéglátásnak és nem utolsósorban
a jegyáraknak köszönhetõ.

A he lyi re for má tus egy ház köz ség ál tal üze -
mel te tett gyógy für dõ 1971-ben épült egy 200
négy zet mé te res me den cé vel. Ami ó ta Árus
Lász ló lel ki pász tor szol gá la ti he lyé vé vált
Hegy közszentmiklós, a stran don gyö ke res át -
ala kí tá sok men tek vég be. Té li e sí tett ven dég -
szo bá kat húz tak a zu hany zó és az öl tö zõk fö -
lé, a tíz szo bá ban 44 für dõ ven dé get tud nak el -
szál lá sol ni. A bü fé mel lett kony hát is üze mel -
tet nek im már, és a strand egész év ben lá to gat -
ha tó. In gye nes az internethasználat, le het sá -
to roz ni, aki nek ked ve szot  tyan, sza bad tûz nél
süt het-fõz het, s egy ki sebb gye rek me den cét is
el he lyez tek az ap ró sá gok szá má ra. Az árak
pe dig iga zán csá bí tó ak: egy fel nõtt be lé põ 5
lejt kós tál, gyer me kek szá má ra en nek fe lét kell
fi zet ni. Szer ve zett cso por tok 50 szá za lé kos
en ged mény ben ré sze sül nek.

Árus tisz te le tes nem rég is mét újí tott: a
nagy  me den ce be fe dé se je len ti az att rak ci ót.
Kér dé sünk re el mond ta, hogy min dig a be vé tel
függ vé nyé ben köl te nek fej lesz té sek re, a strand
ön fenn tar tá sa mel lett a temp lom ja ví tá sá ra is
szán nak a ha szon ból. A me den ce be fe dé sé re
a leg ked ve zõbb ár aján la tot a gyergyószent -
mik lósi Tibsil Kft. ad ta. A 17 ezer eurót rész -
le tek ben fi ze ti ki az egy ház köz ség. A szé kely -
föl di mes te rek ok tó ber ben jár tak te rep szem -

lén, majd a mé ret re sza bott al ko tó ele me ket
de cem ber el sõ fe lé ben sze rel ték ös  sze a hely -
szí nen. A fö dém té len me le get tart, nyá ron
meg gá tol ja, hogy a nap to vább for ró sít sa az
amúgy is ma gas hõ fo kú ter mál vi zet. A lel ki -
pász tor min den ki meg nyug ta tá sá ra el mond ta,
hogy a be ru há zás mi att nem drá gít ják a be lé -
põ je gye ket. Ar ra vi szont szá mí ta nak, hogy
nö ve ked ni fog a té len für dõ zõk szá ma. Ta valy
mint egy tizenötezren for dul tak meg ná luk. A
ter ve zett fej lesz té se ket – új me den cék épí té -
sét – már kép te le nek lesz nek ön erõ bõl fi nan -
szí roz ni, a tisz te le tes el mon dá sa sze rint pá -
lyáz ni fog nak.

| Érmelléki Elek

Téli strandolás
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Huszáros megemlékezések

|szomszédoló

Hetey Sán dor György tü zér szá za dos Deb -
re cen bõl ke rült ki a má so dik vi lág há bo rú vér zi -
va ta rá ba, majd fog ság ba esett, és ha za tér te
után rö vid del – már a Rá ko si-idõ ben – el tá vo lí -
tot ták a hon véd ség kö te lé ké bõl. Több év ti ze det
dol go zott a ma gyar or szá gi lo vas sport fel len dí -
té sé ért, így a Hor to bá gyon is meg ha tá ro zó
sze mé lyi ség gé vált. A ki vá ló lo vas szak em ber a
rend szer vál tás után re ha bi li tált õr na gyi rend fo -
ko za tot ka pott. Ne vé hez fû zõ dik egye bek mel -
lett a hí res Hor to bá gyi Lovasnapok meg ál mo -
dá sa, a ma már 25 éve mû kö dõ me gyei hu -
szár ban dé ri um lét re ho zá sa is. Hetey Sán dor
György több lo vas szak mai kis köny vet írt, és
lel kes kül sõ mun ka tár sa volt a ko ra be li Haj dú-
bi ha ri Nap ló nak.

Em lé két idéz ve ér kez tek egy ko ri tisz te lõi,
csa lád tag jai, mai haj dú-bi ha ri és partiumi hu -
szá rok, így a dió sze gi ek és a szentjobbiak is az
ese mény re, ahol mû sor ral ked ves ked tek a je -
len lé võk nek a Hor to bá gyi Nonprofit Kft. lo va -
sai. A be mu ta tó után Rá kó czi La jos (Érkö böl -
kút) sza va la tát hall hat ták a je len lé võk, Cson tos
Já nos, Dunka Bé la és Gyõrffy-Villám And rás
mél tat ta a lo vas szak em ber, a hon véd tiszt több

év ti ze des élet út ját, majd le lep lez ték és meg ko -
szo rúz ták em lék táb lá ját.

Szin tén a kö zel múlt ban,
no vem ber 23-án tar tot tak
egy má sik em lék ren dez -
vényt is a hu szá rok Deb re -
cen ben, a pa ti nás me gye -
há za Ár pád-ter mé ben an -
nak tisz te le té re, hogy 25
éve ala kult meg a Haj dú-Bi -
har me gyei hu szár ban dé ri -
um. A partiumi ren dez vé -
nye ken is rend sze re sen
részt ve võ ha gyo mány õr zõ
ala ku la tot 1988-ban Hetey
Sán dor György szak mai út -
mu ta tá sá val szer vez ték
meg, egy ak ko ri bu da pes ti
nem zet kö zi hu szár ta lál ko zó
al kal má ból. Az em lék mû so -
ron Bodó Sán dor me gyei

köz gyû lé si el nök kö szön töt te a je len lé võ ket,
majd Cson tos Já nos el nök, Szé kely Ti bor és
Szoboszlai End re tar tott vis  sza em lé ke zést. A
prog ra mot, me lyen a ha zai és a ro má ni ai ven -
dé ge ken kí vül egy olasz or szá gi ha gyo mány õr zõ
csa pat is je len volt, kul tu rá lis mû sor szí ne sí tet te,
köz re mû kö dött a Bo ró ka Ze ne kar Szil ágy me -
gyé bõl és a Vil lon gó Tánc együt tes Létavér tes -
rõl. Az em lék ün nep ség al kal má ból meg ko szo -
rúz ták a csa pa tok a csá szá ri és ki rá lyi 16. hu -
szár ez red nek a me gye há za fõ be já ra tá nál le võ
dom bor mû vét, va la mint em lék la po kat is át ad -
tak. A prog ram zá rá sa ként a re for má tus Nagy -
temp lom elõt ti Kos suth-szo bor nál is ko szo rút
he lyez tek el a hu szár csa pa tok, majd
Gel lért Gyu la dió sze gi re for má tus lel ki -
pász tor meg ál dot ta a je len le võ ket.

December elején sok lovas szakember
és lovas barát tisztelgett a hortobágyi
lovardában a néhai Hetey Sándor György
emléke elõtt. A mûsorral színesített
megemlékezés a száz éve született hajdú-
bihari lovas szakember tiszteletére
szervezõdött, majd a mai huszárok felavatták
az egykori elõd emléktábláját. Az eseményen
Bihar megyébõl is többen megjelentek.

Ø
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vekkel ez elõtt, ami kor az Eu ró pai
Unió a sa ját iden ti tá sát ke res te, fel -
me rült an nak a le he tõ sé ge, hogy az
új faj ta szö vet ség re épü lõ Eu ró pa a
ke resz tény ér ték rend nek kö te lez ze

el ma gát, és ezt az alap do ku men tu ma i ban is
meg fo gal maz za. Ak kor a li be rá lis és az ultra li -
be rális lob bi erõ sebb nek bi zo nyult, így a je len -
le gi EU-ban nin csen egy egy ér tel mû en fel vál -
lalt ide o ló gia.

A vé le mé nyek sok szí nû sé ge bi zo nyos hely ze -
tek ben meg ne he zí ti az el lent mon dá sos kér dé -
sek kö rül ki ala ku ló vi tá kat és dön té se ket. Er re
pél da fõ leg az em be ri élet tel kap cso la tos tu do -
má nyos ered mé nyek fel hasz ná lá sa a min den -
na pi gya kor lat ban és fõ kép pen az or vos lás ban.

Köz tu dott, hogy az õssejtkutatás olyan ered -
mé nye ket ho zott, ame lyek ki tû nõ le he tõ sé ge -
ket ad nak már ma is pél dá ul a le u ké mia és
egyes szív- és ér be teg sé gek gyó gyí tá sá ban. A
szkle ró zis mul tip lex, a cu kor baj, a Parkinson-
kór stb. te rü le tén is ked ve zõ ek az õs sej tek fel -
hasz ná lá sá nak le he tõ sé gei. A mes ter sé ges
meg ter mé ke nyí tés fo lya mán „be fo gott” és
meg ter mé ke nyí tés sel vagy más mó don osz tó -
dás ra kényszerített sej tek kö zül (ame lye ket
nem ül tet nek be az anyá ba) sok-sok, to vább él -
ni ké pes sejt cso port ma rad meg, amely va ló já -
ban már az em be ri élet hor do zó já nak te kint he -
tõ. Ezek el pusz tí tá sa vagy eset leg to vább te -
nyész té se kí sér le te zés vagy gyó gyí tás cél já ból a
mai na pig er köl csi gon dot okoz a ci vi li zált hí võ
vagy akár a hi tet len prag ma ti kus vi lág ban.

Az utób bi hét év ben az EU 21 olyan tu do -
má nyos prog ra mot tá mo ga tott 122 mil lió
euróval, ame lyek so rán az em be ri emb ri o ná lis
õs sej tek kel kí sér le tez tek, pró bál koz tak a tu dó -
sok. A kon ti nen sün kön élõ ke resz tény szem lé -

le tû élet vé dõk évek óta til ta koz nak az ilyen tí -
pu sú ma ni pu lá ci ók el len. Az Eu ró pai Ci vil Kez -
de mé nye zés húsz or szág ban gyûj tött alá írást
az Egy kö zü lünk el ne ve zé sû ak ció so rán, s ez
ar ra kény szerítette 2013-ban az Eu ró pai Bi -
zott sá got, hogy egy olyan új uni ós sza bá lyo zást
kezd jen ki dol goz ni, amely nek ered mé nye az
emb ri o ná lis sej te ket is fel hasz ná ló ku ta tá si
prog ra mok meg nyug ta tó, akár ke resz té nyek
ál tal is el fo gad ha tó kri té ri um rend sze re le het -
ne.

A fent em lí tett ci vil ak ci ó ban a Ro mán Or -
to dox Egy ház is részt vett. 141 ezer hon fi tár -
sunk alá írá sát jut tat ta el a brüs  sze li lobbistái
ré vén a kez de mé nye zõk höz, ez zel a fõ ként
olasz és len gyel alá írók mel lett a leg szá mot te -
võbb cso port ként je gyez ték õket a mag za ti élet
vé del me zõi kö zött. Meg je gyez zük, hogy a Ro -
má ni á ban és a Len gyel or szág ban ér vé nyes or -
vo si es kü tar tal maz za az élet vé del mét a kez de -
tek tõl, va gyis a fo gam zás tól, a töb bi or vo si es -
kü és fo ga da lom en nek a vé de lem nek a kez de -
tét a meg szü le tés pil la na tá tól szá mít ja. Egy
ilyen, lát szó lag or vos eti kai kér dés ér tel me zé se
mos tan tól olyan dön té se ket is be fo lyá sol hat,
mint az õssejtkutatás fi nan szí ro zá sá nak a
nagy sá ga és nem utol só sor ban az ered mé nyes -
sé ge 2014 és 2020 kö zött a Ho ri zont tu do má -
nyos ter ve i nek ke re té ben.

An nak el le né re, hogy az er dé lyi ma gyar sá -
got két te o ló gus is kép vi se li az Eu ró pai Par la -
ment ben, az õ ál lás pont ju kat itt hon nem si ke -
rült meg is mer nünk, il let ve õk sem vol tak kí -
ván csi ak a több mint két év ti ze de Er dély ben
mû kö dõ, ha son ló kér dé sek kel is fog lal ko zó
ma gyar ci vil szer ve ze tek (EME, MET, KeOSZ)
vé le mé nyé re. Ta lán ezután…

| Dr. Föl des Bé la

A ne gyed szá za da in dult hu szár ha -
gyo mány-ápo ló mun ka si ke re i ben,
meg  is mer te té sé ben (mely mun ka ma

már a Partiumban, sõt Er dély ben is zaj lik) bi -
zo nyo san sze re pük volt a ki vá ló saj tó kap cso -
la tok nak is. A saj tó mun ka el is me ré sét je len -
tet te, hogy há rom Bi har me gyei új ság író ka -

pott em lék la pot a deb re ce ni ün nep sé gen,
köz tük a Bihar or szág mun ka tár sa, D. Mé szá -
ros Elek.

Szoboszlai Endre,
a Hajdú-Bihar Megyei

Lovas- és Huszárhagyomány-õrzõ
Egyesület sajtófelelõse, Debrecen

2014. január|Biharország|15

Embrionális õssejt –
dilemma az EU-ban
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Ka la pács he lyett már lé zer rel vizs gál ják a
nagy vá ra di vil la mo sok ke re ke i nek mû sza ki ál -
la po tát. A jár mû vek kar ban tar tá sát, el len õr zé -
sét, ja ví tá sát a leg kor sze rûbb tech no ló gi á val
vé gez he tik im már az eu ró pai uni ós fi nan szí ro -
zás sal meg épí tett mec ha tro ni kai la bo ra tó ri um -
ban. A pro jekt ben a HKV együtt mû kö dött a
hely ha tó ság gal és a Nagy vá ra di Egye tem mel,
ugyan is a la bor ban ku ta tás ra is le he tõ ség nyí -
lik. Az ün ne pé lyes át adá son – amit az EU a fi -
nan szí ro zá si szer zõ dés be is be le fog lalt fel té tel -

ként – Csuzi Ist ván, a köz szál lí tá si vál la lat ve -
zér igaz ga tó ja, Ovidiu Mureºan al pol gár mes -
ter, Ioan Felea pro fes  szor, az egye tem ener ge -
ti kai ka rá nak szak fe le lõ se és Marius Moº, a
pol gár mes te ri hi va tal kül föl di fi nan szí ro zá sú
pro jek te kért fe le lõs igaz ga tó sá gá nak ve ze tõ je
vág ta át az ava tó sza la got.

A meg kö ze lí tõ leg négy mil lió euró ér té kû
be ru há zást 83 szá za lék ban az Eu ró pai Re gi o -
ná lis Fej lesz té si Alap ból fi zet ték, a vál la lat ra
nagy já ból egy mil lió eurós ön rész ju tott. A
mec ha tro ni kai la bor nak he lyet adó, kö zel 500
négy zet mé te res, fém vá zas, kön  nyû szer ke ze tû
mû hely csar nok „zöld ener gi á val” – nap ele -
mek kel és hõ szi vat  tyú val – mû kö dik, hang sú -
lyoz ta Csuzi Ist ván. A leg drá gább, va la mi vel

Kutatólabor a remízben
Kiválósági oklevelet kapott nemrég
a nagyváradi Helyi Közszállítási Vállalat
(HKV), ezzel ismerték el, hogy élenjáró
az ország tömegközlekedési cégei között.
A vállalat mechatronikai központját
december közepén avatták fel.

Mobil esztergával egyengetik a kocsik kerekeit
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több mint 1,3 mil lió eurós be ren de zés a mo bil
esz ter ga, ami vel úgy le het meg mun kál ni a
villamoskerekeket, hogy azo kat nem kell le -
sze rel ni. A jár mû vet eme lik a gép fö lé. A be -

ren de zés haj szál pon tos mé ré sek alap ján ki szá -
mít ja – a ke rék anya gá nak, hely ze té nek, ko pá -
si fo ká nak stb. fi gye lem be vé te lé vel – a szük sé -
ges meg mun ká lás he lyét, mi lyen sé gét, és
mér nö ki jó vá ha gyás ra el is vég zi azt. Egy má -
sik, nagy já ból 1,2 mil lió euróba ke rü lõ be ren -
de zés a jár mû vek kü lön fé le ré sze i nek vib rá ci ó -
ját tud ja mér ni, és a „fö lös le get” be ál lí tá si vál -
toz ta tá sok kal ki küsz öbö li. Az ered mény: az al -
kat ré sze ket az idõ elõt ti ko pás tól, az uta so kat,
a kör nye ze tet pe dig a zör gés tõl, ráz kó dás tól
meg kí mé lõ vil la mos. Be sze rez tek to váb bá egy
elekt ro mos mé rõ mû szert, amel  lyel a lég ve ze -
té ke ket tud ják el len õriz ni, és egy eme lõ ko sa -
ras szer viz ko csit, amely sí nen és köz úton egy -
aránt tud ha lad ni.

Amint a ve zér igaz ga tó meg je gyez te, a cég
ki adá sa i nak két har ma dát tet te ki ed dig a ja ví -
tá si költ ség, ezen túl ez ke ve sebb lesz. Hos  szú
tá von be vé telt is hoz hat nak az em lí tett be ren -
de zé sek, tet te hoz zá Csuzi. Azért vá lasz tot ták
a hor doz ha tó, és nem a sze re lõ ak ná ba süly -
 lyesz tett esz ter gát, hogy akár a vas út nak, akár
más, vil la mo so kat mû köd te tõ cé gek nek bér -
mun ká ban dol goz has sa nak ve le. A né met gé -
pek ke ze lé sét egyéb ként itt ta ní tot ták be a
HKV al kal ma zot ta i nak. Az új be ru há zás sal tíz
új mun ka hely jön lét re a köz szál lí tá si vál la lat -
nál. Öt évig – a pro jekt ré sze ként – az egye -
tem mér nök hall ga tói ku ta tá so kat vé gez het nek
a la bor ban.

| Máté Zsófia

Emelõk tartják

a jármûveket

a mûszer fölé

Kötött pályán

és közúton is

haladni képes

szervizkocsit is

beszerzett a HKV 

Felea, Csuzi,

Mureºan és Moº

az EU által

megkövetelt

ünnepélyes avatón
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Mo soly gós ka rá csony

A hó nap ele jén ün ne pi ját szó ház ba vár ták a
szer ve zõk a haj dú vá ros kis is ko lá sa it. A be lé põ -
jegy va la mi lyen tar tós élel mi szer volt. A szer -
ve zõk az így ös  sze gyûlt ado mányt még ka rá -
csony elõtt el jut tat ták a vá ros ne héz kö rül mé -
nyek kö zött élõ csa lád ja i nak.

Sor ra ér kez tek a Zilahy La jos Mû ve lõ dé si
Ház ba a vá ros kis di ák jai, s ado má nya i kért cse -
ré be re mek te vé keny sé ge ken ve het tek részt.
A kí ná lat ban sze re pelt mé zes ka lács-dí szí tés,
gipsz fes tés, arc fes tés, hó em ber-ki tû zõ, moz -
gat ha tó Mé zi fi gu ra, mi ku lásvi rág és gyöngy -
dísz ké szí té se, s még zumba tánc órán is részt
ve het tek a gyer kõ cök.

A Mo soly gós ka rá csony prog ram mal a
szer ve zõk a szo ci á lis ér zé keny ség fon tos sá gá -
ra igye kez tek fel hív ni a di á kok fi gyel mét, ar ra,
hogy mi lyen jó ér zés ad ni, se gí te ni a ná luk
sok kal ne he zebb hely zet ben lé võk nek. Több
zacs kó liszt, cu kor, szá raz tész ta és egyéb tar -
tós élel mi szer gyûlt ös  sze, így a sze re tet ün ne -
pén Nagy sza lon ta szá mos ház tar tá sá ban ke -
rül he tett fi nom étel az asz tal ra. A Tu li pán szív
prog ram égi sze alatt meg va ló sí tott ren dez -
vény nek min den bi zon  nyal lesz foly ta tá sa.

Cipõsdoboznyi meg le pe tés

A gyûj tés sel pár hu za mo san zaj lott az im már
évek óta igen csak si ke res, Cipõsdoboz fan tá -
zia ne vet vi se lõ ak ció, amel  lyel a szer ve zõk
azok nak a ne héz kö rül mé nyek kö zött élõ
gyer me kek nek sze ret ték vol na egy ki csit szeb -
bé va rá zsol ni az ün ne pet, akik nek a szü lei
nem en ged he tik meg ma guk nak, hogy aján dé -
kok kal ör ven dez tes sék meg cse me té i ket a sze -
re tet ün ne pén.

A Cipõsdoboz akció so rán de cem ber ben
több száz aján dék ér ke zett be az RMDSZ-
székházba; a vá ros se gí tõ kész la ko sa i nak a jó -
vol tá ból já té kok, ru ha ne mûk, édes sé gek, me -
sés köny vek ta lál tak új gaz dá ra a sze re tet ün -
ne pén. A cipõsdoboznyi aján dék cso ma go kat
ha tár ta lan öröm mel vet ték át az ap ró sá gok,
akik szá má ra a kis ka rá cso nyi meg le pe té sek
va ló ban bol dog pil la na to kat sze rez tek.

A gyer mek ott hon nak gyûj töt tek

A ka ri ta tív ren dez vé nyek so rá ban a leg ki -
emel ke dõbb két ség kí vül az idén im már ti zen -
egye dik al ka lom mal meg ren de zett jó té kony sá -
gi est volt, ame lyet an nak ide jén a Böjte Csa -
ba ferences szer ze tes nagy sza lon tai gyer mek -
ott ho ná nak meg se gí té sé re hív tak élet re a szer -
ve zõk. Az óta év rõl év re rend re ös  sze gyûl nek a
vá ros vál lal ko zói, se gí tõ kész la ko sai, hogy
ado  má nya ik kal tá mo gas sák az in téz mény mû -

A cselekvõ szeretet
jegyében

December hónap a jótékonyság szellemében
telt Nagyszalontán, ugyanis a városi RMDSZ
szervezésében több karitatív esemény is
színesítette a mindennapokat.
A nehéz körülmények között élõ gyermekeket,
családokat igyekeztek segíteni.
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Színpadon

a gondoskodást

kiérdemelt

gyerekek

A gyermekotthon lakói betlehemessel készültek 
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kö dé sét, ahol száz nál is több ap ró lé lek ta lál
ott hon ra. A Szent Fe renc Ala pít vány ott ho ná -
nak égi sze alatt az óta a csa lád ban ne vel ke dõ,
de szû köl kö dõ nagy sza lon tai gyer me kek szá -
má ra nap kö zis gon do zást is be in dí tot tak –
min den is ko lai nap vé gén me leg ebé det kap -
nak az ott hon ban, s ne ve lõ fel ügye le te mel lett
ta nul hat nak –, az eb ben részt ve võ ki csik ja vát
is szol gál ta az ada ko zás.

A ha gyo má nyok hoz hû en a 2013-as ado -
mány est nek is a Zilahy La jos Mû ve lõ dé si Ház
adott ott hont, a nagy te rem meg telt, és érez -
he tõ en a sze re tet is be töl töt te a te ret és a je -
len lé võk szí vét, ami kor az ott hon mo soly gós
gyer me ke i re te kin tet tek. A meg hí vott ven dé -
gek kö zött volt Szalonta test vér vá ro sá nak, a
ma gyar or szá gi Cse pel nek a pol gár mes te re,
Né meth Szi lárd or szág gyû lé si kép vi se lõ és al -
pol gár mes te re, Bor bély Lé nárd or szág gyû lé si
kép vi se lõ, Bi ró Ro zá lia, az RMDSZ Bi har me -
gyei sze ná to ra, Dé ri Ta más, a hely be li Ada
Bú tor gyár igaz ga tó ja és ter mé sze te sen Böjte
Csa ba. A há zi gaz dák ne vé ben el sõ ként Tö rök
Lász ló, Nagy sza lon ta pol gár mes te re, a he lyi
RMDSZ-szervezet el nö ke kö szön töt te a meg -
je len te ket, majd Csa ba test vér osz tot ta meg
szív me len ge tõ sza va it a je len lé võk kel, az tán a
jó té kony sá gi est véd nö ké nek, Biró Ro zá li á nak
a be szé de kö vet ke zett.

Bocs kai-díj

Ez után az est fõ sze rep lõi lép tek a szín pad -
ra, ugyan is a Szent Fe renc Ala pít vány nagy -
sza lon tai gyer me ke i nek ka rá cso nyi mû so ra
kö vet ke zett, utá nuk a nap kö zis gon do zás ban
ré sze sü lõ kis di ák ok mu tat koz tak be, és egy
ked ves ver ses-ze nés ös  sze ál lí tás sal mond tak
kö szö ne tet tá mo ga tó ik nak.

A gye re kek mû so ra után ad ták át a Bocs -
kai-dí jat. A ki tün te tést 2010-ben ala pí tot ta
meg az RMDSZ nagy sza lon tai szer ve ze te az zal
a szán dék kal, hogy meg ju tal maz za mind azo -
kat, akik so kat tet tek és tesz nek a haj dú vá ros
ma gyar sá gá ért. 2013-ban a Bocs kai-dí jat Né -
meth Szi lárd cse pe li pol gár mes ter ér de mel te
ki, aki rend sze re sen tá mo gat ja a nagy sza lon tai
ma gyar ság ügye it, ér ti és ér zi a ha tá ron tú li ak
prob lé má it.

A díj  át adá sa után a sze ge di Vox No va kó -
rus ün ne pi elõ adá sa kö vet ke zett, majd az est
leg ki emel ke dõbb pil la na ta, az ös  sze gyûlt
pénz ado mány át adá sa. Böjte Csa ba meg ha -
tód va vet te át a mint egy 100 800 lejt rej tõ bo -
rí té kot. A ren dez vény zá rá sa ként a Nox ze ne -
kar ból jól is mert Pé ter Sza bó Szil via jól is mert
da la i val ör ven dez tet te meg a kö zön sé get.

| Balázs Anita
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A napközisek

elõadása

Böjte Csaba vette

át az összegyûjtött

pénzt

Török László

polgármester adta

át a Bocskai-díjat

csepeli kollégájának,

Németh Szilárdnak

(középen) és Borbély

Lénárd

alpolgármesternek 

Fellépett a szegedi

Vox Nova kórus 

Rászoruló

családoknak vitték

házhoz

az ajándékokkal

teli cipõsdobozokat
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A Bu da pest rõl in dult, há nya tott sor sú po é ta
as  szo nyi öle lés ben ta lált me ne dé ket, zak la tott
lel ké re gyógy írt. Ván dor szí nész ként ve tõ dött az
Ér mel lék re, itt is mer ke dett meg a szép öz vegy -
 gyel, Buday Gyuláné Fe ke te Sá ri ká val. El sza -
kad va a nagy vi lág tól, Szám adó ön ma gá ban te -
rem tet te meg a vi lág min den sé get. A Buday-
tanya kö ré ál mo dott Hímeshátszigetet be leng te
az érin tet len ter mé szet har mó ni á ja, ahol bé kes -
ség re ta lált az ül dö zött lé lek, a vi lág ap ró rez dü -
lé se i re fo gé kony köl tõi ér zé keny ség. A „táj ide -
gen”, nagy vá ro si em bert nem sok ra ér té kel te új
kör nye ze te, rá il lett sa ját ön meg ha tá ro zá sa: fe -
nyõ fa volt a lá pon. A meg épí tett me se há zi kó ba
csak kü lön en ge dél  lyel jut ha tott be ha lan dó em -
ber. Ott szü let tek a me sés his tó ri ák, tör té ne tek.

Az ide gen nek te kin tett, ci ga ret tá ját men tol ba
már tó, cso kor nyak ken dõs, nagy ka ri má jú ka la -
pot vi se lõ po é ta nim bu sza ha lá la után har minc
esz ten dõ vel fel ível ni lát szik. Esz mél ni kez dünk:
nagy em ber járt a vad vi ze ken. A he lyi gim ná zi -
um im már az õ ne vét vi se li, az érkeserûi szo bor -
park ban mind má ig az egyet len al ko tás Szám -
adót for máz za. Em lék szo ba õr zi ha gya té kát,
sze mé lyes tár gya it, mûveit éven te sza va ló- és
me se mon dó ver se nyen nép sze rû sí tik. A he lyi
re for má tus egy ház köz ség, az ön kor mány zat,
ci vil szer ve ze tek, ma gán sze mé lyek lel kes ön -
kén te se i vé vál tak az ér mel lé ki po é ta költõi
hagyatéka ápolásának.

Gavrucza Ti bor nyu gal ma zott lel ki pász tor,
fes tõ mû vész fá rad ha tat la nul mun kál ko dik a
Szám adó-al ko tá sok át men té sén, hisz ro kon lel -
kek õk, Gavrucza szí nek ben õr zi, vá szon ra fe -
szí ti a táj hoz való hû sé gét. Ku ta ko dá sá nak
ered  mé nye ként ed dig nem is mert Szám adó-
ver sek is kö tet be ke rül tek.

A leg utób bi érkeserûi meg em lé ke zést egy
újabb Szám adó-kö tet meg je len te té se in du kál ta.
Gavrucza ez út tal a láp vi lág dal no ká nak me sé it
ren dez te kö tet té Ér mel lé ki me sék a Hímes hát -
szigetrõl cím mel. A köny vet a lel kész két uno -

ká já nak, Gavrucza Nagy Pál -
nak és Gavru cza Nagy Ben cé -
nek a raj zai il luszt rál ják.

A kö tet be mu ta tó ra a re for -
má tus temp lom ban ke rült sor,
ahol a há zi gaz da lel ki pász tor,
Oroszi Mag da kö szön tõ je után
Gavrucza Ti bor az ige hir de té -
 sében Je re mi ás pró fé ta és
Szám adó sor sa kö zött vont
pár hu za mot. A köl tõ is Is ten -
tõl vár hat ta a sza ba du lást a
kom mu niz mus sö tét bugy ra i -
ból, ami kor 56-os ként hu szon -
öt év bör tön re ítél ték. „A vá ra -
ko zás tel jes ki ál tást so ha nem

hagy ja vá lasz nél kül az Is ten” – ös  szeg zett a lel -
ki pász tor. A temp lo mi együtt lét ün ne pé lyes mi -
li õ jét a Nyé ki Eni kõ kar nagy ve zet te egy há zi
kó rus szol gá la ta tet te tel je seb bé.

Az ün nep ség részt ve või el za rán do kol tak
Szám adó szob rá hoz, ahol a ko szo rú zás elõtt
Bo  ros Jó zsef érmihályfalvi ta nár em lé ke zett ar -
ra, hogy kez dõ pe da gó gus ként Érkeserûben
meg is mer ke dett, ba rát ság ba ke rült a köl tõ vel.
Nyí ri Sán dor pol gár mes ter Szám adó mel lett
azok ról a hí res sé gek rõl is szólt, akik Érke se rû -
bõl in dul va más vi dé ke ken let tek naggyá. Ilyen
töb bek kö zött Bö ször mé nyi Je nõ, az el sõ ma -
gyar dí zel mo tor ter ve zõ je és gyár tó ja, Ke se rûi
Daj ka Já nos re for má tus püs pök, Bi ha ri Mór író
és Csé csi Nagy Im re ter mé szet tu dós.

A he lyi is ko la di ák ja i nak sza va la tai után el -
csen de se dett a szo bor park, tél mar ta fa le ve le ket
pör ge tett a szél, kö dös nyi rok te le pe dett a szür -
kü let be ha nyat ló táj ra. A rí mek-ízek, han gu la -
tok röppenete még so ká ig ott ka var gott a szí -
vek mé lyén lé lek tõl lé le kig ne me sed ve, õriz ve a
szé pet.

| Érmelléki Elek

Számadó Ernõ újra mesélt
Advent harmadik vasárnapján, a várakozás
ünnepén a reménycsillag által Érkeserûbe
tájoltatott költõre, mesemondóra,
Számadó Ernõre emlékeztek a lápvilág
fõvárosában.

Gavrucza Ti bor

dedi kál
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Fõ haj tás a köl tõ

szob rá nál
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A részt ve võk szá ma év rõl év re nõ, így az idei
dön tõ be 167-en ju tot tak be. Ma ga a ver seny
összes sé gé ben en nél sok kal több gyer me ket
érint, hi szen a pe da gó gu sok mind Mar git táról,
mind a kör nye zõ te le pü lé sek rõl csak a leg job ba -
kat ja va sol ják a dön tõ be. Idén a szer ve zõk nek
azt az aka dályt is le kel lett gyõz ni ük, hogy a vá -
ros nak je len leg nincs mû kö dõ ké pes mû ve lõ dé si
há za. Sze ren csé jük re a Ca ri tas ál tal fenntartott
Szent An tal Nap kö zi Ott hon se gít sé gük re si e -
tett, és he lyet adott a ran gos ese mény nek.

Margittán kí vül Albisról, Apátkeresztúrról,
Bá lyokról, Berettyószéplakról, Érbogyosz ló ból,
Ér sz õllõsrõl, Magyarkécrõl, Monos pet ri bõl,
Mics   ké rõl és Tó ti ból ér kez tek ver seny zõk a fel -
ké szí tõ ta ní tók/ta ná rok és szü lõk kí sé re té ben. A
meg nyi tót az in téz mény nagy ter mé ben tar tot -
ták, el sõ ként a fõ szer ve zõ-öt let gaz da, Fü gedy
Ani kó ta ní tó nõ kö szön töt te a ver seny zõ ket, a
fel ké szí tõ ket, a szü lõ ket és ter mé sze te sen a vers -
sze re tõ és Papp At ti lát tisz te lõ kö zön sé get. Majd
a HJT el nö ke, Szõ ke Fe renc társ szer ve zõ mon -

dott kö szö ne tet a be fek te tett mun ká ért a sza va -
lók nak, fel ké szí tõk nek, va la mint a Caritasnak a
ren dez vény be fo ga dá sá ért és a me gyei ta nács -
nak az anya gi tá mo ga tá sért. Ezután kor cso por -
ton ként kü lön-kü lön ter mek be vo nul tak a ver -
seny zõk, hogy a szak ér tõ zsû ri elõtt, mely nek el -
nö ke Me leg Vil mos szín mû vész volt, mu tas sák
be sza va ló kész sé gü ket.

Az ered mény hir de tés re új fent a nagy te rem -
ben ke rült sor, ér té ke lõ be szé det a zsû ri el nö ke
mon dott. Ki fej tet te, hogy ne héz volt az el bí rá lás,
mi vel igen so kan ha son ló szín vo na lon sza val tak,
de vé gül si ke rült re mé nyei sze rint igaz sá gos dön -
tést hoz ni. Ki emel te még, hogy az idõ sebb kor -
osz tály ok nál nyo mon kö vet he tõ a fej lõ dés, ami
ör ven de tes do log, va la mint az is, hogy egy sza -
va ló ver seny ilyen sok di á kot tud meg szó lí ta ni.

Min den ver seny zõ ka pott em lék la pot, a leg -
job bak pe dig ok le ve let, könyv vá sár lá si utal ványt,
il let ve kü lön dí ja kat a Nem zet kö zi Gyer mek men -
tõ Szol gá lat tól, a Nap su gár szer kesz tõ sé gé tõl,
Pocsaly Zol tán pol gár mes ter tõl, az RMDSZ
kép vi se lõ jé tõl és a köl tõ öz ve gyé tõl, Papp Vil -
má tól. Kel le mes szín folt ja volt a ver seny nek az a
házikoncert, me lyen ifj. Papp At ti la a gye re kek -
kel együtt éne kel te el édes ap já nak ál ta la meg ze -
né sí tett ver se it.

| Szefi

Margitta legnépszerûbb
szavalóversenye

Díjazott másodikosok, mögöttük középtájt

a fõszervezõ, Fügedy Anikó

Versenyzõk,

szervezõk

és zsûritagok Papp

Attila portréja körül

Felszabadult hangulat a koncerten
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A hagyományokhoz híven december közepe
táján rendezte meg nyolcadik alkalommal
a Horváth János Társaság (HJT) és Fügedy
Anikó tanítónõ Margitta város legnépszerûbb
szavalóversenyét, a Papp Attila Körzeti
Szavalóversenyt. Öt korcsoportban,
0–V. osztályos korig lehetett jelentkezni
Margittáról és környékérõl.
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Jól kö rül ha tá rol ha tó te rü le tet mu ta tunk be,
a Fe ke te-Kö rös men ti Kisnyégerfalva, Kö rös -
tár kány és Belényessonkolyos érin té sé vel.

Györffy Ist ván 1911. au gusz tus 6-án, gyûj tõ -
út ján a Fe ke te-Kö rös völ gyé ben sok min dent
fo tó zott és gyûj tött, ugyan olyan vi se le tet lá tunk
az ál ta lam bir to kolt fény ké pe ken is. El sõ be mu -
ta tott fény ké pünk 1921-ben ké szült, ezen az if -
jú pár ar cha i kus nép vi se let ben van; a ké sõb bi,
2012-ben ké szült fel vé te len az if jú pár ra már
polgáriasabb ru ha da rab ok, öl tö zé kek ke rül tek.

A múlt szá zad ele jén a lá nyok nál 16-18
éves kor ban már elõ tér be ke rült a férj hez me -
ne tel kér dé se. A le gé nyek nél az élet kor ki to ló -
dott a ka to na ság mi att. A köl csö nös el ígér ke -
zé sek sok szor már a be vo nu lás elõtt meg tör -
tén tek, de nem min den ki tud ta ki vár ni a le sze -

re lés idõ pont ját. A pár vá lasz tás nem volt
prob  lé ma men tes, ese ten ként csa lá di, tár sa dal -
mi konf lik tu sok kal járt. A sze mé lyes von za lom
mel lett nagy súl  lyal esett a lat ba a csa lá di va -
gyon, tár sa dal mi hely zet is. A Fe ke te-Kö rös
men tén a há zas sá gok több sé gét fa lun be lül
kö töt ték, de a fel jegy zé sek ben sze re pel más
fa lu ból va ló há zas társ is.

A há zas sá got a meny as  szony fa lu já ban kö -
töt ték meg. Az 1960-as évek tõl vál to zás mu -
tat ko zik: vi szony lag ke ve sen, de az or szág más
vi dé ké rõl szár ma zók is „be há za sod tak” a kis -
tér ség be. Vi dé kün kön a há zas tár sat zö mé ben
re for má tus la kos sá gú te le pü lé sek re va lók kö zül
vá lasz tot ták. A temp lo mi es kü võ az utób bi év -
szá zad so rán je len tõs vál to zá son ment át. A
pol gá ri es ke tés las san hát tér be szo rí tot ta az
egy há zi szer tar tást. Az egy há zi es kü võk ará nya
nagy mér ték ben vis  sza esett az 1970-es évek
ele jé tõl, évek tel tek el anél kül, hogy temp lo mi
es kü võ re ke rült vol na sor. A há zas ság kö tés sel

Száz év, négy generáció
egy családban
A családom fotótékájában található
fényképekkel követhetjük a menyasszonyi,
võlegényi viselet átalakulását, az újítások
fokozatait száz év alatt, négy generáción át
egy családon belül.
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1921: Szatmári

Mihály és Lõrincz

Eszter

1943-ban Szatmári

Erzsébet
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1939: Szatmári

Eszter és Csapó

Ferenc

1946: Miklós

János és Szatmári

Erzsébet

1931: Csapó

Ferenc és cimborái

az if jú pár im már fel nõtt, egyen ran gú tag já vá
vált a fa lu vagy vá ros tár sa dal má nak.

Csa lá di fény ké pe i men kez de ném a be mu ta -
tást anyai nagy apám és nagy anyám 1921-ben
ké szült fel vé te lé vel, me lyen az if jú pár, Szat -
má ri Mi hály (sz. 1903) 18 éves, és jö ven dõ be -
li je, Lõrincz Esz ter (sz. 1907) 15 éves. Mind -
ket ten a kor nak meg fe le lõ en vol tak öl töz ve.
Nagy apá mon bõ ga tya, kö tény, szûk ké ze lõs
var rott ing, kuzsok, csiz ma és ka lap. Nagy -
anyá mon fe hér csip kés, rö vid uj jú ing, szok -
nya, pánt li ka elöl, nagy ken dõ a kuzsok alatt,
fe jén sö tét szí nû fej ken dõ – mely je lez te, hogy
már „el kelt” a meny as  szony, be kö töt ték a fe -
jét –, lá bán csiz mát vi selt. A kuzsok uj jat lan,

pré mes, hím zett juh bõr mel lény. A hím zett dí -
szí té si mo tí vu mok kö zött ott ta lál juk a roz ma -
ring le ve let; a ru ha da ra bot a há tán fent és lent
õszi ró zsák, tu li pá nok és roz ma rin gok dí szí tet -
ték. Szín vi lá guk pi ros, zöld és sö tét zöld.

Édes anyám, Szat má ri Er zsé bet 1943-ban,
16 éve sen jel leg ze tes ra kott szok nyát vi -
selt szí nes pánt li ká val elöl, fe hér csip ke -
kö tényt sza lag gal át köt ve; nyak nál és

1973: Miklós

János és Horváth

Erzsébet
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man dzset tá nál csip ké zett in get, alat ta
kar ra si mu ló vá szon in get, fö löt te vi lá -
gos, csip ké zett nagy ken dõt szé le in hím -

zett vi rág min tás dí szí tés sel, lá bán fe hér zok nit
és fél ci põt, fe je hajdonfõtt. Fon tos ru ha da rab
volt a nagy ken dõ, me lyet há rom szög alak ba
hajt va te rí tet tek a há tuk ra, elöl ke resz te zett két
csücs két há tul ös  sze kö töt ték. A nagy ken dõ fi a -
ta lok nál pi ros, az idõ sek nél fe ke te szí nû volt.

Egy 1939-es fel vé te len anyai nagy né ném
(anyám lány test vé re), Szat má ri Esz ter (sz. 1923)
16 éve sen és jö ven dõ be li fér je, Csa pó Fe renc
(sz. 1917) 22 éve sen. Esz ter nagy né ném gyö -
nyö rû rö vid uj jú, kö nyök nél és nyak nál csip ké -
zett in get, fe hér ra kott szok nyát, elöl csip ké zett
fe hér kö tényt, nya ká ban gyöngy fü zért vi sel, ke -
zé ben vi rág min tá val hím zett zseb ken dõ, fe je fe -
det len, lá bán sö tét szí nû ha ris nya és pán tos fél -
ci põ. Fe renc bá tyám fe hér in get-ga tyát – az ing
nya ka és ké ze lõ je be gom bol va, si ma, szûk uj jú,
ka to nás –; fö löt te kuzsokot, lá bán csiz mát vi sel,
fe je fe det len. A bõ szá rú, a csiz má ba szé le sen
be tûrt ga tya elé be kö tényt kö tött.

Ér de mes nek ta lál tam be mu tat ni Csa pó Fe -
renc nagy bá tyám egyik fény ké pét, me lyen
cim bo rá i val együtt gyö nyö rû ré gi kis nyé ger fal -
vi vi se let ben van nak. Õ 14 éves, cim bo rái 15
éve sek, a fo tó ké szí té sé nek éve 1931. A fér fi -
ak in ge-ga tyá ja egye nes sza bá sú, ka ros pen -
dely ránc ba szed ve. A csí põ alá érõ in get a ga -
tyá ba tûr ték. E vi dé ken a fér fi ak is vi sel tek kö -
tényt. Bá rány bõr kuzsokot hord tak, a fe jük re
ne mez ka la pot tet tek, mely nek ol da lá ra bok ré -
tát tûz tek. A mun ká hoz bocs kort húz tak, ün -
ne pek re csiz mát. Ezek nek a ru ha da rab ok nak
a sza bá sa a XVIII. szá za dig vis  sza ve zet he tõ.
Egy-egy ru ha da rab vál to zat lan for má ban tart -
hat ki több nem ze dé ken át. A ru hák el ké szí té -
se a csa lád nõ tag ja i ra há rult.

Egy kö vet ke zõ fel vé tel 1946-ban ké szült
szü le im rõl: Mik lós Já nos (sz. 1918) belé nyes -
son kolyosi, anyám, Szat má ri Er zsé bet (sz.
1927) kisnyégerfalvi volt. Anyám 19 éve sen,
he lyi nép vi se let ben: fod ros ing, fel sõ ré sze (gal -
lér) csip ké zett, nyak ra ös  sze húz va, vál lá nál és
kar kö ze pén bug  gyos ra ki ala kít va. A ro ko lyát
(szok nyát) vi lá gos szí nû, so ron ként rá varrt, szí -
nes pánt li kák kal dí szí tet ték. Apám „ci  vil ben”, a
kor nak meg fe le lõ rend ru há ban, hos  szú kes -
keny gal lé rú, fe hér ing ben. Vas utas volt, má so -
dik ge ne rá ci ós, és már nem járt sem õ, sem
né hai nagy apám, Mik lós Pé ter (aki szin tén vas -
utas, bak ter volt) nép vi se let ben. Õk már a kor -
nak meg fe le lõ en vas utas egyen ru hát hord tak.
Nagy apám hol a Ma gyar Ki rá lyi Vas úti Tár sa -
ság, hol a Ma gyar Ál lam vas utak, hol pe dig a

Ro mán Vas úti Tár sa ság al kal ma zott ja volt –
mi kor mi lyen idõk jár tak. Gon do lom, ahogy
ak kor mond ták, bír ták mind két nyel vet, a ma -
gyart és a ro mánt, mert a ha tá rok vál toz tak, de
õk to vább szol gál tak.

A har ma dik ge ne rá ció az enyém: Mik lós Já -
nos (sz. 1949-ben Biharpüspökiben) és Hor -
váth Er zsé bet (sz. 1950-ben Gyu la fe hér vá ron)
egy 1973-ban ké szült es kü või fel vé te len. A kor
di vat já nak meg fe le lõ en a meny as  szony fe hér
sza tén bõl és csip ké bõl ké szült, hos  szú ru hát vi -
sel, fe jén di a dém mal rög zí tett, hos  szú, fe hér
fá tyolt. A võ le gé nyen sö tét szí nû rend ru ha, fe -
hér se lyem ing és cso kor nyak ken dõ. A meny -
as  szony ke zé ben az ak kor di va tos fe hér szeg fû-
és asz pa rá gusz cso kor lát ha tó.

A nap ja ink ban (2012-ben) ké szült fény ké -
pen ne gye dik ge ne rá ci ó ként lá nyom, Mik lós
An na Má ria (sz. 1978) és võm, Sze pe si Lász ló
(sz. 1976) lát ha tó. A fel vé tel a pol gá ri es kü võ -
jü kön ké szült. A meny as  szo nyon fe hér, ap ró
vi rág min ták kal hím zett ru ha van, de re ka
ibolyalila sza lag gal át köt ve; a võ le gé nyen rend -
ru ha levendulalila nyak ken dõ vel; kö zö sen tart -
ják a meny as  szo nyi csok rot, mely pasz tell szí nû
ró zsák ból állt, szá ruk li la mas ni val át köt ve.

Mi mai em be rek már csak gyö nyör köd ni tu -
dunk nagy szü le ink, szü le ink öl tö ze té ben, mely -
ben ben ne volt ma gyar nem ze ti sa já tos sá gunk.
Kö zös sé gen ként meg õriz ték az év szá zad okon
át ki ala kult öl töz kö dé si sza bá lyo kat, me lyek hez
al kal maz kod tak. Öröm mel osz tom meg ol va -
só ink kal e sa já tos, pu ri tán, Fe ke te-Kö rös men -
ti nép vi se le tet.

| Miklós János tanár,
Belényes
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2012: Miklós Anna

Mária és Szepesi

László
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a lázs Já nos Dé nes 1974. au gusz -
tus 2-án szü le tett a Kolozs me gyei
Bánffyhunyadon, de Sár vá sá ron
élt, ott vé gez te el ele mi is ko lá it, az
ál ta lá nost Körösfõn, a kö zép is ko lát

Bánffy hunyadon, az egye te met pe dig a ko -
lozs vá ri Egye te mi Fo kú Pro tes táns Te o ló gi ai
In té zet ben, ahol 1998-ban dip lo má zott. Ek -
kor kö tött há zas sá got a margittai Kiss Csil lá -
val, akit az egye te men is mert meg, ezért az
ak ko ri püs pö kök en ge dé lyé vel az Er dé lyi Re -
for má tus Egy ház ke rü let bõl át jött a királyhá gó -
mellékibe. Se géd lel kész ként a nagy vá ra di
igaz ga tó ta ná csi iro dá ban dol go zott, Nyü ve den
szol gált, majd 2001-ben mind ket te jü ket meg -
hív ták Érmi hály falvára.

Balázsné Kiss Csil la a szü lõ vá ro sá ban
kezd te el ta nul má nya it, a nagy vá ra di ta ní tó kép -
zõ ben érett sé gi zett 1991-ben, 1996-ban vé -
gez te el a ko lozs vá ri te o ló gi át. Köz ben fél évet
Bu da pes ten ta nult ösz tön dí jas di ák ként,
’94–’95-ben pe dig Margittán szol gált se géd lel -

kész ként. Bi har ra, Szalárdra he lyez ték, majd
Nyü ved és Hegyközkovácsi kö vet ke zett Érmi -
hály falva elõtt. Mind a mai na pig ta nul, ta valy
meg sze rez te az ab szo lu tó ri u mot a Deb re ce ni
Re for má tus Hit tu do má nyi Egye te men, most ír -
ja a dok to ri dol go za tát. Ti zen hat éve a Ha rang -
szó egyik szer kesz tõ je, vá lo ga tott írá sa i -
ból, ver sek bõl ös  sze ál lí tott kö te tét A lé -
lek csend je cím mel 2008-ban ad ták ki.

Érmihályfalva

református

temploma 

A tiszteletesék

nagyobbik

lányukkal

Az egész család jól

érzi magát

Mihályfalván

Egymást kiegészítve
szolgálnak
Beszélgetés Érmihályfalva református lelkipásztoraival

B
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– A pol gá ri élet ben nem min dig
tart ják sze ren csés nek, ha egy há zas -
pár együtt dol go zik. Az egy há zi élet -

ben mik en nek az elõ nyei, il let ve hát rá nyai?
Balázsné Kiss Csil la: – A gyü le ke zet

szem pont já ból min den kép pen elõ nyös, hogy
súr ló dás men te sen fo lyik a szol gá lat. Egy kis te -
le pü lé sen el ke rül he tet len, hogy két lel kész kö -
zött ne le gyen ver sen gés. Ha nem õk ma guk,
ak kor ta lán a hí vek sar kall ják õket ver sen gés re.
Ez alól csak a há zas pár ok le het nek ki vé te lek.
Mi egy irány ba ha la dunk, be oszt juk a sze re pe -
ket, an nak alap ján vál lal juk fel a szol gá la to kat,
hogy ki nek mi az erõs sé ge. Fér je mé a lelki gon -
do zás, a csa lád lá to ga tás, a bib lia órák tar tá sa, a
be te gek lá to ga tá sa, az enyém pe dig a gyer -
mek mis  szió, az if jú ság gal va ló fog lal ko zás, va -
la mint az ének ka ri és nõ szö vet sé gi te vé keny -
ség. Min den ki azt te szi be a kö zös ka lap ba,
ami ben jobb, és en nek egy ér tel mû en a hí vek a
nyer te sei. Kel lõ alá zat tal el kell is mer ni, ki mi -
ben tud töb bet tel je sí te ni, és ös  sze kell dol goz -
ni. A pres bi te rek kel is ös  sze dol go zunk, nagy
ré szük olyan szá munk ra, mint Is ten tõl meg ál -
dott mun ka társ. Az azo nos mun ka hely hát rá -
nya ként ta lán azt em lí te ném meg, hogy na -
gyon ne héz kö zös csa lá di prog ra mo kat szer -
vez ni. Ha sze ret nénk a sza bad sá got együtt el -
töl te ni, egy szer re két he lyet te sí tõt kell ta lál ni.

Ba lázs Já nos Dé nes: – Az ed di gi ta pasz -
ta la tok sze rint egy ilyen kis vá ros ban, mint
Érmihályfalva, elõ nyö sebb, ha a gyü le ke ze tet
lel ki pász tor há zas pár szol gál ja, mi vel ahol több
lel kész van, igen sok a súr ló dás, nagy a ri va li -
zá lás, ami re pe dig, vé le mé nyem sze rint, kár
ener gi át pa za rol ni. Mi nem úgy zár juk be az
iro da aj ta ját, mint egy hi va ta lét, az iro da és a
la ká sunk egy ház ban van, bár ki bár mi kor el ér -
het min ket. A gyü le ke ze ti gon dok kal-ba jok kal,
a csa lá dok örö me i vel, bá na tá val szin te együtt
élünk. Mun ka vi szony szem pont já ból ná lunk
nincs rang sor, és ez így jó. Két kü lön bö zõ táj -
egy sé gen ne vel ked tünk, más ha gyo má nyo kat
hoz tunk ma gunk kal, ami hasz nos a mun kánk -
ban, mert vál to za tos sá got, több színt, több öt -
le tet je lent, egy mást ki egé szít ve szol gál ha tunk.

– Sze ret nek Érmihályfalván szol gál ni?
B. J. D.: – Szok tam mon da ni, hogy ahol

az em bert sze re tik, ér zi, hogy mun ká já nak van
ér tel me, és el fo gad ják, ott jól érez zük ma gun -
kat. Sze ret jük ezt a kö zös sé get, úgy érez zük,
hogy ott hon ra ta lál tunk.

B. K. Cs.: – Há rom gyer me künk van –
Esz ter 13, Má té Dé nes 11, Bor bá la Tek la 8
éves –, õk is na gyon sze ret nek itt él ni. Szá -
munk ra õk Is ten aján dé kai és leg na gyobb kin -
cse ink. Ne vük is er rõl árul ko dik.

– Meg ha tá roz ha tó az idõ szak vagy pil la -
nat, ami er re a pá lyá ra te rel te önö ket?

B. K. Cs.: – Ne kem min dig is pél da ké pem
volt Bartha Kál mán tisz te le tes úr. Ige hir de té sei
már gyer mek ko rom ban meg ra gad tak, majd a
ta ní tó kép zõ ben még erõ seb ben érez tem azt,
hogy több re hív az Is ten en gem an nál, hogy
ta ní tó ként vagy ta nár ként ta nít sak. Ti zen egye -
di kes ko rom ban már egy re biz to sab ban érez -
tem, hogy Is ten lel ki pász tor nak szánt. Úgy
dön töt tem, hogy csak egy szer fo gok fel vé te liz -
ni a te o ló gi á ra. Ha si ke rül, ak kor „lel ki pász -
tor nak szü let tem”, ha nem, Is ten azt akar ja,
hogy ta ní tó nõ ként szol gál jam nem ze te met.
Min den kép pen a nem zet nap szá mo sa akar -
tam len ni, és a si ke res fel vé te li mu tat ta meg,
me lyik úton ha lad jak. Csa lá dom ban val lá sos
ne ve lés ben ré sze sül tem, édes apám gond nok -
ként tá vo zott az élõk so rá ból.

B. J. D.: – Csa lá dom min den tag ja val lá sos
re for má tus volt, édes apám több évig gond no -
ki tiszt sé get töl tött be. Ez idõ alatt mé lyen
meg érin tett a lel ké szi szol gá lat, rá nyom ta bé -
lye gét az élet ben va ló el in du lá som ra. Gon dol -
kod tam a ta ní tó kép zõn is, de ak ko ri ban csak
lá nyo kat vet tek fel. Olyan pá lyá ra vágy tam,
ahol né pe met ta nít ha tom, lel ki vi lá gát jó irány -
ban ala kít ha tom. Nos, si ke rült, mi vel lel kész -
ként ezt meg te he tem, és szí ve sen te szem.

– Mek ko ra a mihályfalvi gyü le ke zet me -
gyei, il let ve he lyi vi szony lat ban?

B. K. Cs.: – Bi har me gyé ben a má so dik leg -
na gyobb re for má tus gyü le ke zet az érmihály fal -
vi, he lyi szin ten pe dig a leg né pe sebb tör té nel mi
egy ház köz ség. Ta valy ün ne pel tük gyü le ke ze -
tünk lé té nek 470. év for du ló ját. A 2011-es nép -
szám lá lás kor 4800-an val lot ták ma gu kat re for -
má tus nak, a mi nyil ván tar tá sunk ban ke ve seb -

Az új iskola – még

az átadás elõtt
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ben sze re pel nek, több sé gük ben rend sze res egy -
ház fenn tar tók, még mint egy 600-an van nak,
aki ket in kább mi tá mo ga tunk, és van nak több
szá zan, akik ket tõs ál lam pol gár ok, ne kik nincs
itt ál lan dó lak hely ük, de ma rad tak a nyil ván tar -
tá sunk ban. Õk ide jük nagy ré szét Ma gyar or szá -
gon töl tik, de öreg sé gük re sze ret né nek ha za -
jön ni. Ka rá csony szent es tén a 800-1000 fé rõ -
he lyes temp lo munk két szer te lik meg, a ka rá -
cso nyi ün nep kör ben pe dig kb. 3500 em ber lá -
to gat ja meg az is ten há zát. A hús vé ti ün nep kör -
ben Érmihályfalván – egye dül ál ló an az Ér mel lé -
ken – nagy csü tör tök ön is osz tunk úr va cso rát,
és kör ze ten ként há zak nál is osz tunk úr va cso rát
a be te gek nek, idõ sek nek. Nya ran ta a pres bi te -
rek há zi is ten tisz te le te ket szer vez nek: a szom -
szé dok, is me rõ sök, ro ko nok ös  sze gyûl nek, és
úgy éne kel nek, imád koz nak, mint az is ten há zá -
ban. Hoz zánk tar to zik még a Pásztorgaz, ahol
a sá to ros ün ne pe ken is ten tisz te le tet tar tunk, úr -
va cso rát osz tunk egy ar ra be ren de zett te rem -
ben.

– Ál ta lá ban gon dot je lent a fi a tal ság
„meg fo gá sa”. Van-e er re ki dol go zott ter -
vük?

B. K. Cs.: – Fo lya ma to san pró bál juk a fi a -
tal sá got meg szó lí ta ni. Úgy gon dol juk, hogy ne -
ve lé sük ben az el sõ hét év a leg fon to sabb, ezért
az ala pok nál kell kez de ni, a szü lõk be vo ná sá -
val. 2004-tõl van ba ba-ma ma kö rünk, mely se -
gí ti a ke resz te lés utá ni lelkigondozást és a gyer -
mek be il lesz ke dé sét a gyü le ke ze ti élet be.
2006-ban lét re hoz tuk az Arany ka pu re for má -
tus óvo dát, hogy a gyer me kek ma gyar ke resz -
tyén lég kör ben ne vel ked je nek. Szí vük, lel kük
itt nyi tot tá vá lik a Jó is ten dol ga i ra. Er re épít jük
az ele mi ok ta tást, mely szin tén na gyon fon tos.

B. J. D.: – Ter mé sze te sen tar tunk
jegyesoktatást és szü lõi-ke resz te lõi be szél ge -
tést a fi a tal há za sok kal. Ezen nem csak a ke -
resz te lés me ne tét mond juk el, ha nem fel hív juk
a fi gyel met a gyer mek val lá sos ne ve lé sé re is,
aki csak ak kor lesz iga zá ból val lá sos, ha ott -

hon is jó pél dát lát. Ah hoz, hogy a gyer mek
be ta go lód jon a gyü le ke zet be, elõ ször a szü lõ -
nek kell vis  sza ta lál nia. A csa lád lá to ga tá sok jó
al kal mak a kap cso lat tar tás ra. Fon to sak azok a
te vé keny sé gek, me lye ken a szü lõk és gyer me -
kek egy aránt je len van nak.

– Ké rem, be szél je nek az ed di gi leg fon to -
sabb meg va ló sí tá sa ik ról!

B. K. Cs.: – Szin te min den év re ki tûz tünk
ma gunk nak egy célt. 2002-ben fel újí tot tuk be lül -
rõl a temp lo mot, 2003-ban meg tör tént a tel jes
kül sõ fel újí tás alap tól a to ro nyig és a nyí lás zá rók
cse ré je. Eze ket ön erõ bõl ol dot tuk meg, ma gyar -
or szá gi tá mo ga tás sal. 2004–2009 kö zött fel épí -
tet tük az új ra va ta lo zót, ami hez kis rész ben a me -
gyei ta nács is hoz zá já rult. Hat év alatt, 2007-re
épült fel a Ve ro ni ka Gyü le ke ze ti Köz pont hol land
tá mo ga tás sal. Ön erõ bõl újít tat tuk fel a vis  sza ka -
pott épü le te ket: 2010-ben a Bernáth Jó zsef rõl
el ne ve zett re for má tus le ány is ko lát, 2006–2012
kö zött pe dig a fiú is ko lát. Ta valy-ta valy elõtt az új
is ko lát épí tet tük fel a bu da pes ti kor mány anya gi
tá mo ga tá sá val, az al só szint jét most szep tem ber -
ben avat tuk, és két osz tály ta nul ben ne. Húsz éve
ala kult új já Nõ szö vet sé günk, lét re jött a Szenczi
Mol nár Al bert Ének kar, az idén tíz éves a hat ta gú
Musica Sacra ka ma ra kó ru sunk, utób bi a kat itt ho -
ni és kül föl di fel lé pé sek re hív ják. Test vér gyü le ke -
ze te ink kel rend sze re sen tart juk a kap cso la tot. A
fel vi dé ki Kas sá ra két éven ként szer ve zünk egy-
egy gyü le ke ze ti ki rán du lást, s õk is rend sze re sen
vi szo noz zák lá to ga tá sa in kat. Jár tunk to váb bá
Püs pök la dány ban, Bal maz új vá ro son, Haj dú ná -
ná son óvo dai, is ko lai, il let ve gyü le ke ze ti, ál ta lá -
ban 50-50 fõs cso por tok kal.

– Mit ter vez nek meg va ló sí ta ni a kö zel jö -
võ ben?

B. J. D.: – Leg fõbb cé lunk az if jú ság meg -
szó lí tá sa, a csa lád tag ok be vo ná sa a gyü le ke ze -
ti élet be. A tel jes csa lád az alap sejt je a gyü le -
ke zet nek és a nem zet nek egy aránt. Fon tos nak
tart juk az egész sé ges csa lá di élet re és egész sé -
ges nem zet tu dat ra va ló ne ve lést. Az is ko la -
épü let be fe je zé se, va la mint az ed dig vis  sza
nem ka pott in gat la nok, föl dek vis  sza szer zé se
szin tén meg ol dan dó fel adat. Vé gül, de nem
utol só sor ban sze ret nénk mél tó em lék he lyet ki -
ala kí ta ni Sass Kál mán nak. A kö vet ke zõ ige
ve zet ben nün ket: „Sze me i met a he gyek re
eme lem, on nan jön az én segítségem.”(Zsolt.
121,1.)

| Szõke Ferenc
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A lelkész házaspár

elsõ dolga volt

kívül-belül

renováltatni

az istenházát
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A VII. Kár pát-me den cei Võ fély ta lál ko zót ta -
valy no vem ber vé gén ren dez ték. A be ret  tyó új -
fa lui Ba logh Lász ló gi tá ros ba rá to mat kí sér tem
el, aki a fe le sé ge, Rácz Eri ka né pi ipar mû vész
por té ká it árul ta. „Meg hí vá sos ala pon já runk
ide – me sé li –, itt nem kér nek hely pénzt, de
min den ki tõl azt vár ják, hogy ér té ket kép vi sel -
jen a sa ját szak má já ban. Vis  sza té rõ ven dé gek
va gyunk évek óta. Ta vasz tól ad ven tig já runk
vá sá rok ra, és jól meg kell gon dol ni, hogy ho -
va ér de mes el men ni, hisz van olyan hely, ahol
mi re ki fi zet jük a hely pénzt, a szál lást, az úti -
költ sé get, el is ment 100 000 fo rint, és ak kor
még nem is árul tál sem mit.”

Lát szik, rég óta jár a ren dez vény re, mert sok
em ber rel ele gye dik szó ba, nem csak vá sár lók -
kal, ér dek lõ dõk kel, ha nem ré gi is me rõ sök kel
is. Bai Kár oly egyi ke a több mint száz võ fély -
nek, Nagyrábéról ér ke zett. Tõ le az iránt tu da -
ko zó dom, hogy mit tart fon tos nak az ál ta la is
õr zött ha gyo mány ban.

– Szin te min dent – fe le li vi dá man –, de ha
fel kér nek võ fély nek, min dig meg em lí tem a fi a -
ta lok nak, hogy kár len ne vesz ni hagy ni a hí vo -
ga tást, mert ez is szer ves ré sze volt va la mi kor
a mun kánk nak. A la ko da lom ko ráb ban már az
al ka lom elõtt egy hét tel ün ne pi dísz be öl töz tet -

te a csa lá do kat, a meg hí vott ven dé ge ket. A võ -
fély ugyan ab ban az öl tö zék ben je lent meg a
csa lá dok nál, mint a la ko da lom ban. A hí vo ga -
tás a meny as  szo nyos ház tól in dult, elõ ször a
nász nagy csa lád já hoz, majd a töb bi ven dég hez.
Szív bõl szó ló in vi tá lás ez, a ven dég vá ró csa lád
kö ve te ként ér ke zünk a meg hí vot tak hoz: „Tisz -
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Indulás a székely

kapuhoz. A menet

élén a cifraszûrös,

võfélybotos

fõszervezõ,

Gyönyörû Zsigmond

Balogh László gitáros és Bai Károly võfély

„Szétdaraboltak,
de el nem választhatnak”
Néhány esztendõvel ezelõtt magam is
részese lehettem annak, hogy Földesen,
Nagyváradtól ötven kilométerre egy
nagyszabású rendezvénysorozatnak,
a Kárpát-medencei Võfélytalálkozónak tették
le a fundamentumát. Megerõsítve bennünk
Sólyom József Földesi lakodalom címû népi
játékában elhangzott sorait:
„Õsi népszokásaink garmadával vannak,
De ha nem õrizzük, szanaszét szaladnak.
Elkallódnak sorban, elfelejtjük mindet,
Pedig unokának emléket ez hirdet.
Néhányat közülük most mi összeszedtünk,
Abból el nem vettünk, inkább hozzátettünk.”
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te let tel ké rem, fi gyel jék, mit mon dok, mi kor
beszédimmel hoz zá juk for du lok. Ál ta lam hí vat -
ja és szív bõl el vár ja, ked ves lá nyuk nak, fi uk nak
es kü võ napjára…” Ün nep volt a la ko da lom
elõt ti va sár nap, ami kor és aho gyan vár ták a
võ félyt, kí ván csi an, meg ha tód va hall gat ták a
hí vo ga tó ver set, hel  lyel, ital lal és ap ró sü te -
ménnyel kí nál ták a hí vo ga tót. Al ka lom volt ez
a nap ar ra is, hogy a ven dég meg tud ja, mi kor
lesz ko pasz tás, mi re van szük sé gük a fi a ta lok -
nak. A sze mé lyes meg hí vás sze rin tem pó tol ha -
tat lan az em be ri kap cso la tok ban. A võ fély rá -
han gol ta a ven dé ge ket a ren dez vény re; egy
zseb ken dõ, sza lag vagy fej ken dõ volt a ju tal ma
ezért, jel zés, hogy ott lesz nek a la ko da lom ban.

El nem tép he tõ kö te lé kek

Rá han go ló dás ként meg te kin tet tem A 20.
szá zad ele je Szihalmon (He ves me gyei köz -
ség) el ne ve zé sû meny as  szo nyi ke len gye-be mu -
ta tót, majd a hagy más vér el köl té se után az
ud va ron meg néz tem, hogy ha lad nak a he lyi ek
a to ros ká posz ta ké szí té sé vel. A ha gyo má nyos
la ko dal mi sü te mé nyek mel lett be tér tem a

nagy te rem be is, ahol Makoldi Sándorné Pap
Gi zel la nép raj zos tar tott elõ adást a Ka lá csok a
ma gya rok ün ne pi asz ta lán cím mel, a Ma -
gyar ka lács mí tosz cí mû köny ve alap ján. Az -
tán is mét a kéz mû ve sek kö zött né ze lõd tem, a
ves  szõ fo nók fi a tal je gyes pár: Gönc zi Zol tán
Aranyostordáról és Ber ta lan Tí mea Nagy vá -
rad ról.

Benei Pé ter ha gyo mány õr zõ pi pa ké szí tõ,
né pi ipar mû vész Ebes rõl ér ke zett, nagy sze re -
tet tel be szél vá lasz tott hob bi já ról: „Benei Sán -
dor nagy apám épü let asz ta los volt Be ret  tyó új -
fa lu ban, de szé les lá tó kö rû em ber, hisz
1919–20-ban Ame ri kát is meg jár ta.
Én gép jár mû ok ta tó ként ke res tem a

A võfélyek között

már hölgy is van

Gönczi Zoltán

Aranyostordáról

és Bertalan Tímea

Nagyváradról

Benei Péter hagyományõrzõ pipakészítõ

Ø
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Fõdi Sándor

keze alatt

kivirágzik a fa



|szomszédoló

ke nye rem, de 1996-ban már nem foly -
tat hat tam ezt a mun kát. Nem akar tam
tét le nül ül ni, ek kor ju tot tak eszem be

nagy apám pi pái. Biz tat tak, hogy foly tas sam,
én meg él ve zet tel ve tet tem ma gam a mun ká -
ba. Az óta több mint negy ven ki ál lí tá son sze re -
pel tek a mun ká im. Kas sán a Ro dos tó-em lék -
ház ban Rá kó czi pi pa tó ri u mát is az én pi pá im
dí szí tik, ki is van ír va szlo vá kul, ma gya rul, an -
go lul, hogy ezek az én mun ká im.”

Fõdi Sán dor ke ze alatt ki vi rág zik a fa, õsi
mo tí vu mo kat fa rag a fá ba, mint ha csak ott hon
len ne a mû he lyé ben: „Ta nul tam szob rá sza tot,
de szin te min den ága meg érin tett a kul tú rá -
nak. Ezek el nem tép he tõ kö te lé kek. Vol tam
asz ta los, mû ve lõ dé si ház igaz ga tó ja, ta ní tó.
Je len leg a szob rász ko dás és a fa ra gás mel lett
lát vány ter ve ket ké szí tek te le pü lé sek ré szé re.”

Együtt las sít juk a ko pást

A nagy for ga tag ban si ke rült meg ál lí ta nom
Gyö nyö rû Zsig mon dot, aki öt let gaz dá ja, mo -
tor ja en nek a ren dez vény nek. A ki lenc ve nes
évek ele jén be tér tem a haj lé ká ba, s na gyon
tet szett, hogy a ré gi ku lák ház be ren de zé se a
ke men ce kö ré szer ve zõ dött.

– Van ke men cénk most is, de csak az ud va -
ron – mond ja ne vet ve, mi kor em lé kez te tem a
ré gi ta lál ko zás ra. – Hogy mi kor kezd tem el ezt
a ne mes ha gyo mányt? A Deb re ce ni Né pi
Együt tes ben ját szot tam elõ ször kis fõvélyt,
csak úgy, szö veg nél kül a far san gi la ko dal mas -
ban. Az tán 93-tól már ma gam is gyûj töt tem
az idõs võ fé lyek tõl anya got. 835 la ko da lom -
ban vol tam võ fély, volt olyan év, hogy több
mint negy ven meg hí vá som volt, de nem cé -
lom az ezer, elég most már húsz is egy esz ten -
dõ ben. Föl des re úgy ke rül tem, hogy a Sze re -
dás együt tes sel sze re pel tünk itt egy ver bunk
ko re og rá fi á val, a he lyi tán co sok meg ép pen
ve ze tõt ke res tek ma guk nak. El vál lal tam. Há -
rom év után „be állt” a csa pat. A ha gyo mány -
õr zõ And rás-na pi disz nó tor nak és szá mos kö -
zös ség épí tõ ren dez vény nek kö szön he tõ en
meg ala kult a Szél ró zsa Ha gyo mány õr zõ Egye -
sü let. Köz ben több võ fély ta lál ko zón vet tem
részt Haj dú bö ször mény ben, Er dély ben, és ez
ad ta az öt le tet, hogy szük ség len ne egy na -
gyobb fó rum ra is, ahol ta lál koz hat nánk võ fé -
lyek, vagy ahogy a csí ki ak, har gi ta i ak ne ve zik

ma gu kat, gaz dák. 2004-ben in dí tot tuk út já ra
a Kár pát-me den cei Võ fély ta lál ko zót, a mos ta -
ni a he te dik a sor ban. Kez det ben éven te tar -
tot tuk, de rá jöt tünk, a ci vil szer ve ze tek nek is
kell egy kis pi he nõ, így a kétévenkéti ren de zés
mel lett dön töt tünk. Az idén öt mil lió fo rin tos
költ ség ve tés sel dol go zunk. 106 võ fély lá to ga -
tott el hoz zánk, a ta lál ko zón sok mu zsi kus
meg for dult, töb bek kö zött a Bárándi ci te rá -
sok, a Ba ka tor Ze ne kar, Birtalan Jó zsef Szi -
lágy nagyfaluból, a Sze re dás Nép ze nei Együt -
tes, a Magyarpalatkai Ban da, Ju hász Zol tán és
Dsupin Pál du dá sok és ba rá ta ik. Olyan ki vá ló
kép vi se lõ it hall hat tuk a né pi kul tú rá nak, mint
Galánfi And rás elõ adó mû vész, Ju hász Eri ka
nép dal éne kes, Vesztergám Mik lós nép ze nész.
Fel lé pett a For gó ró zsa, a Szi vár vány, a Szél ró -
zsa Néptáncegyüttes és még so kan má sok.
Sze ret nénk, ha nem is hungarikum le gyen ez
a ta lál ko zó, de ke rül jön fel az UNESCO vagy
a Ma gyar Örök ség lis tá já ra. Mert érez zük a
ko pást, de ha ös  sze fo gunk, tud juk lassítani…

*
„Szét da ra bol tak, de el nem vá laszt hat nak,

mert mi Szent Ist ván né pe vagyunk…” – ol -
vas tam a meg hí vón a prog ra mot. A ha gyo má -
nyos nagy cso port kép ké szí té se elõtt szé kely
ka put ál lí tot tak és avat tak az er dé lyi võ fé lyek
és gaz dák jó vol tá ból. A him nu szok elõtt be le -
ka pasz kod tam Galánfi And rás gon do la ta tá ba,
amely az óta is fog va tart: „a ka pu nem egy
tárgy, ha nem egy szak rá lis tér, ame lyik be fo -
gad, és el en ged”.

| Kocsis Csaba

Makoldi Sándorné

Pap Gizella

néprajzos

a kalácsokról

értekezett
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Szé kely hí don a kó rus moz ga lom nak nagy
múlt ja van, mert a ma gyar em ber lel ké ben
ben ne van, hogy nem le het na gyot s szé pet al -
kot ni, csak is kö zös sé gi ös  sze fo gás sal. Ez az
alap elv ve zé r li a fér fi kó rust irá nyí tó Karancsi
Bé lát. A kar ve ze tõ tá jé koz ta tó já ból meg tud -
hat juk, hogy ilyen ös  sze fo gás ered mé nye ként
ala pí tot ták meg 1897-ben a Szé kely hí di Ön -
kén tes Tûz ol tók Egy le tét és a tûz ol tó egy let fér -
fi kó ru sát. Az ak kor lét re ho zott fér fi kar egé -
szen az I. vi lág há bo rú ig mû kö dött, és mél tó,
ün ne pé lyes hát te ret adott fel lé pé se i vel a tör té -
nel mi, nem ze ti ün ne pek nek, tár sa dal mi és tár -
sa sá gi ös  sze jö ve te lek nek.

Tri a non után már 1921-ben új ra in dult a
fér fi kó rus mû kö dé se, és olyan hí ven õriz te és

ápol ta ha gyo má nya in kat, hogy 1931-ben a
ro má ni ai Ma gyar Da los szö vet ség ezüst em lék -
érem mel tün tet te ki. Saj nos a má so dik nagy
vi lág égés 1944-ben vé get ve tett a da lár dá nak.
1955 és 1964 kö zött mû kö dött a Szé kely hí di
Kö zép is ko lá nak egy di ák kó ru sa, majd 1972-
ben meg ala kult a Har mó nia ve gyes kar, s
1977-ben or szá gos II. he lyet, 1979-ben pe dig
IV. he lyet ért el. A Har mó nia ve ze tõ hi ány mi -

att 1987-ben fel bom lott.
1997 te lén ala kult meg

az új Szé kely hí di Fér fi kó rus
az zal a kö zös el ha tá ro zás -
sal, hogy min den tõl és
min den ki tõl füg get len, ha -
gyo mány õr zõ kultúr for má -
ció lesz. A kó rus el sõ, be -
mu tat ko zó fel lé pé se 1998.
már ci us 15-én volt Szé -
kely hí don, és az óta szám -
ta lan meg hí vás nak tett ele -
get mind szû kebb ha zánk -
ban, Bi har me gyé ben,
mind az anya or szá gi Nyír -
adonyban, Létavértesen,
Po csajban, Baga mé ren,
Kö rösszegapátiban.

A fér fi kar igyek szik min den fel ké rés nek ele -
get ten ni, ha a kó rus ve ze tõ és a ta gok több sé -
gé nek prog ram já val ös  sze egyez tet he tõ. Re -
per to ár ján nép dal ok (39), ku ruc da lok és buj -
do só éne kek (14), Kos suth-nó ták (11), ka to na -
dal ok és ver bun ko sok (15), bor dal ok (9), kó -
rus mû vek (4), him nu szok (6) és egy há zi éne -
kek (23) so ra koz nak. A ta gok el kö te le zett sé -
gét bi zo nyít ja, hogy min den ki a sa ját költ sé -
gén var ra tott ma gá nak fellépõöltözetet, Bocs -
 kai-ru hát, és a leg több szín hely re sa ját költ sé -
gü kön utaz nak.

A 25 ala pí tó tag ból 8 az óta ki lé pett, de jöt -
tek újak, így je len leg is 25-en van nak. A ta gok
tár sa dal mi, po li ti kai és egy há zi ho va tar to zá sa
so ha nem volt té ma, és nem is lesz – vall ja Ka -
ran csi –, mert az együtt ének lés örö me, az
együtt lét ere je, ma gyar sá gunk, ha gyo má nya -
ink és egy sé günk meg õr zé se min den nél fon to -
sabb.

A kó rust 2009-ben A ma gyar kul tú rá ért díj -
jal tün tet ték ki, il let ve a Pro Pat ria Ala pít vány
is mer te el a ma gyar kul tú ra ápo lá sá ért ki fej tett
te vé keny sé gét.

| Szõke Ferenc

zene|

Követik a dalos elõdöket
A Székelyhídi Férfikórus az Érmellék egyik
ismert és elismert kórusa. Alapító vezetõje
KARANCSI BÉLA mérnök-tanár, aki jelenleg
is vezeti és betanítja a dalárdát. Csupán
három évre (2001–2004) adta át szerepét
a néhai Veres László Zsolt karnagynak.

Karancsi Béla

karvezetõ

Házigazdaként

az általuk

rendezett

kórustalálkozón

Létavértesen is

felléptek
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Emõdi And rás sze rint: „Bi zony ta lan a XVIII.
szá zad el sõ fe lé ben a Ka to na vá ros nak, Rác  vá ros -
nak, il let ve Vá ros árok nak ne ve zett te rü le tek egy -
más hoz (és Ve len cé hez) va ló vi szo nya és pon tos
el he lyez ke dé se. Bár a köz tu dat Ve len ce ko rai
meg ne ve zé se ként tart ja szá mon a Ka to na vá rost,
a szá zad el sõ fe lé nek ka ma rai ös  sze írá sai azon -
ban egy ön te tû en a váradi vár hoz tar to zó, an nak
köz vet len szom széd sá gá ban (at tól el sõ sor ban ke -
let re, te hát Ve len ce irá nyá ban) ta lál ha tó és a
fiskus tu laj do nát ké pe zõ te le pü lés részt ne ve zik
hol így, hol úgy. E te rü le ten ka ma rai job bá gyok
és zsi dók lak tak, ez utób bi ak nak a szá zad de re -
kán már zsi na gó gá juk is volt itt. An nak el le né re,
hogy a te rü le tet több for rás Rác vá ros nak ti tu lál -
ja, szerb la kos ság nak itt nincs nyo ma, az el ne ve -
zés az 1692 utá ni évek bõl szár maz hat, ami kor
több nyi re va ló ban szerb ka to nák lak ták, és õk fel -
te he tõ en 1714 után Új vá ros ra te le ped tek át.”

Vél he tõ en va ló ban az tör tén he tett, hogy a
több mint 30 évig pusz ta te rü let nek – ame lyen
egy ko ron Ve len ce volt – elõ ször a vár hoz kö ze li
ré szén te le ped tek meg a rá cok nak ti tu lált gö rög -
ke le ti val lá sú ka to nák – több sé gük ben ro má -
nok –, s emi att ne vez ték ezt a részt Rác vá ros nak
vagy Ka to na vá ros nak. Ami kor 1714-ben a vár -
pa rancs nok ság ren de le te alap ján a vár tól 500 lé -
pés tá vol ság ra min den há zat le bon tat tak stra té gi -
ai meg fon to lás ból, ak kor nem csak a vár tól nyu -
gat ra, ha nem at tól ke let re Ka to na vá rost is le -
bont hat ták. Ez után – akár csak Új vá ros ese té ben
– e ke le ti ha tár vo na lon túl né pe se dett be új ra az
egy ko ri Ve len ce. E ha tár vo na lat be raj zol ták szag -
ga tott vo nal lal a Halácsy-féle tér kép be (1859) is,
nagy já ból észak–dé li irány ban. Et tõl ke let re épí -
tet ték új já Ve len cét 1714 után.

Málnási Ödön vé le ke dé se sze rint Benko vich
püs pök szé kely tiszt tar tó ja, Barlog Ist ván te le pí -
tett e püs pö ki bir tok ra szé ke lye ket, be lé nye si ro -
má no kat és úgy ne ve zett no mád rá co kat. Ez
utób bi ak gyor san meg so ka sod tak, és ró luk kap -
ta az egy ko ri Ve len ce a Rác vá ros ne vet.

A ve len cei te me tõk

Mint a töb bi vá ros nak, így Ve len cé nek is meg -
volt a sa ját te me tõ je. Azt egy elõ re nem tud juk,
hogy a XVIII. szá zad ele jén hol le he tett ez. Bi zo -
nyos el len ben, hogy a szá zad utol só har ma dá ban
a vá ros tól ke let re, az egy ko ri tég la ve tõ kö ze lé ben
te met kez tek. Itt lé te sí tet tek több te me tõt is. A
Ko lozs vá ri ut cá ról a Te me tõ si ká to ron le he tett
meg kö ze lí te ni (a XX. szá za di szõr me gyár mel -
lett). A gö rög ka to li ku sok nak 1775-ben, a ró mai
ka to li ku sok nak 1778-ban, az or to do xok nak
1779-ben adott itt te met ke zé si he lyet a ma giszt -
rá tus.
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Velence és Váralja
temetõi

Az egykori Velence 1692-ben, a vár
visszafoglalásának évében már lakatlan
terület volt. Így a középkori temetõje sem
volt már meg ekkor. Velence a törökök
1660. évi ostromakor teljesen elpusztult,
s utána nem építették újjá. A XVIII. század
elején csak Rác- vagy Katonaváros volt
ismert, Velence nem.

A velencei zsidó temetõ régi ravatalozója

Az egykori velencei temetõk az 1890-ben kiadott

Berger-féle térképen



a régi Várad|

Az it te ni te me tõ ket 1870-tõl a Ko lozs vár fe lé
ve ze tõ vas út vo nal vá lasz tot ta el. A vas út tól ke let -
re a ró mai ka to li kus, a gö rög ka to li kus és az or -
to dox te me tõ hú zó dott. A ró mai ka to li kus te me -
tõ ben volt egy kis ká pol na sze rû sír bolt is, me lyet
a XIX. szá zad má so dik fe lé ben épít te tett Em ber
Emá nu el.

A vas út ál lo más fe lõ li ré szen volt a gö rög ka to -
li kus te me tõ má sik ré sze, a zsi dó te me tõ, és at tól
észak ra a re for má tus sír kert. A gö rög ka to li ku -
sok par cel lá já ba 1782-tõl, a re for má tus te me tõ -
be az 1790-es évek tõl te met tek. A ve len cei zsi -
dó te me tõ be, egy 60 négy zet mé ter nyi te rü le ten,
1801-tõl kezd ve kezd tek te met kez ni a Hat  tyú ut -
cai te me tõ he lyett. Az itt le võ leg ré gibb sír kõ is
5561/1801-bõl szár ma zik. A ve len cei iz ra e li ta
te me tõ rö vid idõ múl va ki csiny nek bi zo nyult,
szük sé ges sé vált a meg na gyob bí tá sa. Gyûj tés út -
ján szer zett pén zen 1864-ben új részt vá sá rol tak
hoz zá, s két év el tel té vel is mét bõ ví tet ték. Nagy -
já ból az 1870-es évek tõl a sír kö vek hé ber fel ira -
tai mel lett meg je len tek a ma gyar vagy né met
nyel vû fel irat ok is. Ma is lé te zik ez a te me tõ, bár
egy ide je már nem te met nek ide. A szom széd sá -
gá ban le võ re for má tus, ró mai ka to li kus, gö rög
ka to li kus és or to dox te me tõt 1952-ben és az
után fel szá mol ták az ipa ro sí tás ra hi vat koz va.

Vár al ja te me tõ je

A vár ha dá sza ti je len tõ sé gé nek csök ke né sé vel
és a Hely tar tó ta nács 1782. évi en ge dé lyé vel kez -
dett be né pe sül ni a vár árok köz vet len elõ te re is,
im már Vár al ja né ven, gya kor la ti lag min den
irány ból kö rül fog va a vár ha tal mas épít mé nyét,
védmûveit. Önál ló ha tó sá gát 1792-ben ál lí tot ták
fel.

Vár al já nak is meg volt a kü lön te met ke zé si he -
lye, a Kommendáns ré ti te me tõ, a Ghillányi (ma
Dimitrie Cantemir) ut ca ele jén le võ ka nyar dé li
ré sze mö gött (nagy já ból a mai Anatole France,
Industriei, Alexandru Vlahuþa és Cos ta Foru ut -
cák ál tal köz re zárt te rü let), kü lön ka to li kus és re -
for má tus rés  szel. A Csil lag vá ros kö zel sé ge mi att
csil lag vá ro si te me tõ nek is ne vez ték.

Hogy mi kor lé te sült? Er re vo nat ko zó adat
mind ed dig nem is me re tes. Vél he tõ en Vár al ja hi -

va ta los el is me ré se után, a XVIII. szá zad vé gén lé -
te sí tet ték, de az sem ki zárt, hogy elõbb, va la mi -
kor a szá zad ele jén. Az is el kép zel he tõ, hogy az
1700-as évek ele jén a te me tõ még a Ghillányi
ut ca má sik ol da lán le he tett, a ké sõb bi
villamosmû he lyén, ugyan is ta lál tak ott ré gi sí ro -
kat. Az 1859-ben ké szí tett Halácsy-féle és az
1890-ben ki adott Berger-féle tér ké pen még sze -
re pel, a ké sõb bi e ken már nem. A XX. szá zad
ele jé re zár ták be. A Ghillányi ut ca men ti részt
1900 ele jé re fel is par cel láz ták, és itt épít kez het -
tek is – egy ko ra be li tér kép ta nú sá ga sze rint –, de
a mö göt te le võ egy ko ri te me tõ he lye ak kor még
érin tet len ma radt.

Egy saj tó hír
sze rint 1896
nya rán a Kom -
men dáns ré ti te -
me tõ be szün te té -
se ügyé ben a
nagy vá ra di la tin
szer tar tá sú káp -
ta lan a kö vet ke zõ
meg ke re sés sel
for dult Nagy vá -
rad vá ros pol gár -
mes ter éhez: „A
káp ta la nunk tu -
laj do nát ké pe zõ
Kommendáns
ré ti te me tõ ket –
me lyek kü lön ben
is a köz egész ség -
ügyi tör vény ér -
tel mé ben mint
ilye nek, to vább ra

fenn nem tart ha tók – a tör vény szab ta idõ el tel té -
vel hasz ná lat ba kí ván juk ven ni, szük sé ges sé vált
azon idõ pont nak meg ál la pí tá sa, amely tõl a tör -
vény ál tal meg ál la pí tott 40 év kez de tét veendi.
Az azon kör nyék be li la ko sok ha lot ta i kat most is
ezen te me tõk be te me tik, s így azon idõ pont, míg
az oda va ló te met ke zés be szün tet te tik, meg nem
ál la pít ha tó. Tisz te let tel az iránt ke res sük meg te -
hát Nagy sá go dat, mél tóz tas sék a Kommendáns
ré ti te me tõ ink ben va ló te met ke zés be szün te té sét
ha tó sá gi lag el ren del ni, és az 1876. XIV. t. c.
116. §. ér tel mé ben egy al kal mas te me tõ be ren -
de zé sé rõl gon dos kod ni.”

A rend õr ség 1896. no vem ber 8-án ren del te
el a Kommendáns ré ti te me tõ be va ló te met ke zés
be szün te té sét, s így et tõl a dá tum tól 30 évet szá -
mí tot tak az it te ni te me tõ fel szá mo lá sá ig. Ezek
sze rint 1926. no vem ber 8-ig nem le he tett vol na
fel szá mol ni a te me tõt.

| Péter I. Zoltán
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A tömbház
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intha egyet len ér zés rõl sem
mond tak vol na an  nyi köz he -
lyet, mint a sze re lem rõl, ta lán
mert ki- és meg ke rül he tet len,
vá rat la nul jön, zsák szám ra bo -

rít va a szen ve dõ ala nyok lá bai elé a bol dog
bol dog ta lan sá got. De hi á ba tud juk ezt mind -
an  nyi an, nem hi szem, hogy len ne em ber, aki
ti tok ban ne úgy érez né, az õ sze rel mé nek hõ -
fo kát ed dig még so ha sen ki nem él te meg. S
ha köl tõ, nem is tit kol ja ezt a meg gyõ zõ dé sét,
el len szél ben is ugyan olyan for ró nak ér zi vagy
még for róbb nak.

Ódai szár nya lás

Ez vol na a ter mé szet aján dé ka az em ber
szá má ra, hogy a sze re lem or kán ját vé gül még -
sem tud ja le gyõz ni egyet len el len szél sem?!

Le het, pe dig van be lõ le több faj ta. Az egyik
leg di der ge tõbb a vi szont sze re lem hi á nya.
Ami vel Jó zsef At ti la kel bi rok ra, a küz de -
lem ben vé gig pró bál va az edzett har cos leg -
több csel fo gá sát. El sõ üté se a fél re ért he tet len
cím: Óda. Egy sze rû en, jel zõ nél kül a mû faj
ma ga, ugyan úgy, mint az Ódá val egy idõ ben
ke let ke zett Elé gia ese té ben. Hogy a vers be fo -
ga dó tud ja, mi re szá mít son, ne ér jék meg le pe -
té sek. Nyílt si sak kal áll ki a vi a dal ra: mint ha
vers cik lus vol na, szá mo zás sal el kü lö ní tett ré -
szek kel jel zi a küz de lem egyes lé pé se it. Az el -
sõ rész a já té kos in csel ke dés, az el len fél pró -
bál ga tá sa. Mint ha kér ked ne ma gá nyá val:
„Szok ta tom szí ve met a csend hez. / Nem oly
ne héz – / ide se reg lik, ami to va tûnt, / a fej le -
haj lik és le csüng / a kéz.” Vál lal ja ezt a ma -
gányt, ugyan ak kor vá ra ko zik a fel ol dó dá sá ra
is egy – min den sze rel mes ál tal jól is mert – je -
len ség le írá sá val: kö rü löt tünk bár mi ben a ked -
vest sej ti. A má so dik rész a mind ös  sze két sza -
kasz nyi, de ele mi ere jû ki tö rés, az ér zés cso dá -
la tos meg val lá sa: „Óh men  nyi re sze ret lek té -
ged, / ki szó ra bír tad egy aránt / a szív leg mé -
lyebb üre ge i ben / cse le it szö võ, fon dor ma -
gányt / s a min den sé get. // Ki mint víz esés
ön nön ro ba já tól, / el válsz tõ lem és hal kan
futsz to va, / míg én, éle tem csú csai közt, a tá -
vol / kö ze lé ben, zen gem, si kol tom, / ve rõd ve
föl dön és ég bol ton, / hogy sze ret lek, te édes
mos to ha!” A har ma dik rész a val lo más ele me -
i re bon tá sa olyan ha son la tok se gít sé gé vel,
ame lyek nek tel jes ér tel me zé sét egy mély lé lek -
ta ni elem zés tud ná iga zán fel tár ni. A küz del -
met ez a cso dá la tos ha son lat zu ha tag sem bil -
len ti a köl tõ ja vá ra, ezért a ne gye dik rész ben
sa já tos fo gás sal pró bál ko zik: im ma nen sen
cser ké szi be a ked vest, va gyis testbelseji, bi o -
ló gi ai mû kö dé sé rõl zen gi az ódát oly mó don,
mint ha nem is a min den em lõs re jel lem zõ ke -
rin gés rõl, emész tés rõl, sza po ro dás ról és ki vá -
lasz tás ról szól na, ha nem egy olyan egy sze ri
cso dá ról, amit az örök nõ re, egye ne sen a
Szûz anyá ra va ló intertextuális uta lá sok kal dú -
sít. De a kí vánt ered ményt ez zel a rés  szel sem
éri el, úgy hogy fel ké szül a harc fel adá sá ra: a

NÁDPÁLCA NÉLKüL

Szerelemódák
ellenszélben

M

Jó zsef At ti la 1930-ban
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vers csúcs pont ja az ötö dik rész, nem csak a
sze rel mi küz de lem nek, de az egész éle te csõd -
jé nek a be val lá sa. „Mint al vadt vér da ra bok /
úgy hull nak eléd / ezek a sza vak. / A lét da -

dog, /csak a tör vény a tisz ta be széd. / De
szor  gos szer ve im, kik új já szül nek / nap ról
nap ra, már föl ké szül nek, / hogy el né mul ja -
nak.”

Be vé gez te tett, a leg tisz tább szán dék, a leg -
el szán tabb aka rat is re mény nél kül ma radt a
vi szon zat lan sze re lem el len sze lé vel szem ben:
az élet gyors vo nat ként csat tog el a le gyõ zött
szív fö lött. Az ódai szár nya lás pe dig még egy
utol só só haj tás ként Mel lék dal lá sze lí dül, zá ró -
jel be té ve nem csak a ré szek kö zül az egyet len
al cí met, de a két sza kaszt is, amely ben mint ha
in go vá nyon bot la doz na, a kö vet ke zõ lé pés ki -
me ne tel ét sem is mer ve re be gi el, mint egy
imát, mit is kí ván na az élet tõl: „(Visz a vo nat,
me gyek utá nad, / ta lán ma még meg is ta lál -
lak, / ta lán ki hûl e lán go ló arc, / ta lán csen -
de sen meg is szó lalsz: // Cso bog a lan gyos
víz, fü rödj meg! / Ime a ken dõ, tö rül közz
meg! / Sül a hús, eny hít se ét vá gyad! / Ahol
én fek szem, az az ágyad.)” So kat kér?! A
condition humaine alap fel tét ele it csu pán, amit
éle te utol só évé ben az Ars po e ti ca cí mû ver -
sé ben két sor ba sû rít ve meg is mé tel: „Ehess,
ihass, ölel hess, al hass! / A min den ség gel
mérd ma gad!”

Sze re lem rõl a hõ sök nap ján

Jó zsef At ti la két kor tár sá nak, Dsida Je nõ -
nek és Rad nó ti Mik lós nak a sors meg ad ta az
„ehess, ihass, ölel hess, al hass!” lét mi ni mu mot,
a min den ség gel még sem si ke rült meg mé ret -
kez ni ük: Dsidát a be teg sé ge, Rad nó tit az élet -
te ré ül ka pott kor el len sze le gyûr te le. 1931
má ju sá ban, hõ sök nap ján ír ja Dsida Ket té tört
óda a sze re lem hez cí mû ver sét, a kö zép ko ri
Má ria-him nu szok ih let te so rok kal di csõ ít ve
ked ve sét: „…téged ün ne pel lek: igaz be szé dû /
szá dat és ko moly sze me det, ma gasz tos / hom -
lo kod fö lött a de reng ve fény lõ / gló ria ívét, //
száz el ej tett jó sza va dat, be cé zõ / göm bö lyû
ke zed pu ha resz ke té sét, / tit kos tes te det: lo bo -
gó tü zes bor / mí ves edé nyét, // el jö ven dõ
mag za to dat, ki ben be tel ve / lá tom föl di ter ve i -
met s ki szé dült / uj jon gás sal bont ja ki lel ke
szár nyát / ap ja dalára…”. Az óda ezek után tö -
rik ket té: kint há bo rús hõ sök „ün nep lik” a ne -
kik szen telt na pot, il let ve a kö vet ke zõ vi lág -
égés re bõ szen ké szü lõ fi a ta lok me ne tel nek har -
sá nyan. Dsida ke gye let tel em lé ke zik meg Ga lí -
ci á ban el esett nagy báty já ról, s ar ra gon dol, 

(folytatása a 38. oldalon)

Dsida Jenõ

és felesége,

Imbery Melinda
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Adler Sán dor, írói ne vén: An tal Sán dor
1882. no vem ber 28-án szü le tett Nagy vá ra don.
Egy sze gény sza bó mes ter csa lád já ból szár ma -
zott, ezért is ko lá it hos  szab ban, több év ki ha gyás -
sal vé gez te el. Bu da pes ten jo gi és fi lo zó fi ai ta nul -
má nyo kat foly ta tott, majd szob rá sza tot is ta nult,
Telcs Ede volt a mes te re. 1904-ben ha za tér ve a
Nagy vá ra di Nap ló szer kesz tõ je lett. Elõ zõ leg
már több váradi új ság mun ka tár sa volt, ugyan -
ak kor már bu da pes ti la pok ba is dol go zott. El sõ
el be szé lés kö te te Mo za ik cím mel je lent meg
Nagy vá ra don 1904-ben. El sõ ver se it ugyan itt
je len tet te meg 1905-ben, Akik ma él nek cím
alatt. El be szé lõ mû ve i ben erõs szo ci á lis ér zék és
mély re ha tó lé lek elem zés nyil vá nult meg, vers vi -
lá gát õszin te lí ra i ság jel le mez te. Ver se i ben szí ve -
sen hasz nál ta a XVI–XVII. szá za di ma gyar köl té -
szet vers for má it.

A hol na po sok élén

Ami kor szü lõ vá ro sá ban csa ta sor ba állt, még
alig hûlt ki Ady End re he lye a Nagy vá ra di Nap -
ló re dak ci ó já ban. An tal buz ga lom mal sze gõ dött
a XX. szá zad ele ji mo dern ma gyar iro da lom
szol gá la tá ba. „Pes tet nem szá mít va, a váradi la -
pok a leg job bak – ál la pí tot ta meg nem kis lo kál -
pat ri ó ta büsz ke ség gel. – Vá ra don le het a leg job -
ban mu lat ni, a váradi nõk a leg szeb bek, a váradi
sza bók, bor bé lyok, pin cé rek a leg job bak.”

A fi a tal váradi író kat, köl tõ ket rég óta fog lal -
koz tat ta egy olyan új iro dal mi tár sa ság lét re ho -

zá sá nak gon do la ta s egy olyan iro dal mi fo lyó irat
ki adá sa, mely a kon zer va tív iro dal mi élet tes -
pedt sé gé vel szem ben ha la dó szem lé le tet tük röz -
ne, emel lett a túl cent ra li zált, Bu da pest-köz pon tú
szem lé let tel is sza kít hat na. A tár sa ság meg ala kí -
tá sá hoz az adott vég sõ len dü le tet, hogy 1908
feb ru ár já ban a Pre mont rei Fõ gim ná zi um ta ná -
ra ként Vá rad ra ér ke zett Ju hász Gyu la.

An tal Sán dor vis  sza em lé ke zé sei sze rint leg -
elõ ször Ju hász ked venc ta nyá ján, a Kis Pi pá ban
ta lál koz va ve tõ dött fel a lap ala pí tás öt le te. Min -
den eset re hos  szú ká vé há zi be szél ge té sek elõz -
ték meg A Hol nap meg je le né sét. An tal nak
1908. már ci us 11-én Ady hoz írt le ve lé bõl tud -
ha tó, hogy a fo lyó irat nak ter ve zett A Hol nap
egy sze ri meg je le né sû an to ló gi á vá sze lí dült. Hi á -
ba vol tak lel kes me cé ná sai a fo lyó irat ter vé nek,
hi á ba nyer ték meg Adyt mun ka társ nak, az
anya gi le he tõ sé gek, az el vár ha tó igény oly szûk
volt, hogy a nagy vá ra di fi a tal köl tõk, iro da lom -
sze re tõk az an to ló gia le he tõ sé gét vá lasz tot ták.
Kü lön ben a mai na pig van nak iro da lom tör té né -
szek, akik úgy vé le ked nek, hogy Vá rad nak a
szá zad ele ji fény ko rá ban sem lett vol na ak ko ra
szer zõi gár dá ja, ka pa ci tá sa, hogy egy ha vi rend -
sze res ség gel meg je le nõ fo lyó ira tot el lás son szín -
vo na las kéz irat tal.

Antal Sándor, az elsõ
Holnap antológia
szerkesztõje

Legnagyobb irodalomtörténeti jelentõségû
tette minden kétséget kizáróan a holnaposok
elsõ versgyûjteményének összeállítása volt,
A Holnap Társaság létrejöttében is fontos
szerepet vállalt. Újságíróként, irodalmárként
és képzõmûvészként is megérdemli, hogy
a nevét ne borítsa a feledés homálya.
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Az an to ló gia anya ga ha mar ös  sze gyûlt, már
1908 má jus–jú ni u sá ra a meg je le né sét ter vez ték,
de a kö rü löt te zaj ló vi ták és sér tõ dé sek – An tal
elõ sza va és köl tõ port réi – mi att, va la mint a ki -
adó ké ré sé re vé gül csak 1908. szep tem ber leg -
ele jén lá tott nap vi lá got A Hol nap el sõ kö te te.
Óri á si vissz hang ját utó lag kör be jár va An tal úgy
vél te, „A Hol nap nak az volt a ba ja, hogy túl sá -
go san si ke rült. […] Fél esz ten dõn ke resz tül a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia el nö ki szé ké bõl
is, a na pi saj tó ban is, a vicc lap ok ban is, az is ko -
lai ön kép zõ kö rök ben is, ál lan dó an csak ve lünk
fog lal koz tak. Hát tér be szo rul tak a po li ti ku sok, a
pri ma don nák, a pa na mis ták, a sik kasz tók, az
egész or szág két párt ra sza kadt, A Hol nap el -
len, A Hol nap mel lett. Ki tört a nyílt há bo rú ság,
meg kel lett men te ni a nem ze tet a hol na po sok -
tól. Ki csik és na gyok, tu dók és tu dat la nok le ve -
lez tek, cik kez tek, kro kit és ver set ír tak A Hol -
nap, il let ve az Ady ne vû ve sze de lem el len. Hír
sze rint egy cso mó di á kot ki is csap tak az or szág
is ko lá i ból, mert a mé te lyes hol na po sok ver se it
mer ték sza val ni az ön kép zõ kö rök ben.”

Nem ér dek te len meg em lí te ni, hogy bár az
an to ló gia szel le mi ha tá sa el söp rõ volt, alig két tu -
cat nyi pél dányt si ke rült ér té ke sí te ni belõle…

Stock holm, majd Po zsony –
az utol só ál lo más

Ami re az an to ló gia – szer kesz tõ jé nek be le -
egye zé se nél kül fo ga na to sí tott mó do sí tá sok kal,
fi no mí tá sok kal – meg je lent, An tal Sán dor már
mes  sze járt Nagy vá rad tól. A tá vol ból kö vet te
nyo mon a kö tet kö rül ki rob bant ha tal mas saj tó -
vi tát, bár ahogy egy Osvát Er nõ nek, a Nyu gat
szer kesz tõ jé nek írt le ve lé bõl ki de rül, na pi ren den
volt a fej le mé nyek kel, sõt kér te Osvátot, hogy
ad jon helyt az Emõd Ta más ról és Mik lós Jut ká -
ról írt, nem túl zot tan ked ve zõ író port ré ja mi at ti
per pat var ral kap cso la tos vé le mé nyé nek.

An tal Sán dor 1908 és 1913 kö zött Svéd or -
szág ban, Nor vé gi á ban és Dá ni á ban élt. Szob -
rász kép zett sé ge ré vén Ch. Ericsson mû ter mé be
ke rült, ahol több mint száz pla ket tet ké szí tett,
írá sa it pe dig svéd la pok ban je len tet te meg. Svéd
nyelv is me re te okán so kat for dí tott svéd bõl, pél -
dá ul Sel ma Lagerlöf re gé nye it és August Strind -
berg több mun ká ját.

1913-tól is mét Nagy vá ra don élt. Eb ben az
esz ten dõ ben két re gé nye is meg je lent: A

trondhejmi her ceg kí sé ret ében címût szü lõ vá -
ro sá ban, a Jörnu tör té ne tét pe dig Gyomán
nyom tat ták ki.

El sõ re gé nyé rõl Füst Mi lán így vé le ke dett a
Nyu gat ban: „An tal Sán dor okos em ber, és
köny ve ér de kes könyv. A tör té net milieuje is
rend kí vü li, és a hõs sze mé lye is sok te kin tet ben
von zó. Egy kül föld ön há nyó dó-ve tõ dõ, ma gá -
nyos ma gyar szob rász be szél el sõ sze mély ben
(nap ló sze rû az el be szé lés). Az író já ban van erõ
és fris ses ség: me rész kéz zel ve zet vé gig egy ro -
man ti kus, sok te kin tet ben el hi he tet len tör té ne -
ten, mely ben sem mi sin csen meg okol va, és
sem mi sin csen ki fej leszt ve. Iga zi szen ve dés nincs
e könyv ben, iga zi mû vé szet is ke vés van. Még is
ér de kes ez a könyv. Jobb lett vol na ta lán, ha az
író nak si ke rül a szob rász sze mé lyét el kü lö ní te ni
sa ját sze mé lyé tõl, ha mû vé bõl ki ér zett vol na az
író fel sõbb sé ge. De e könyv a mez te len õszin te -
ség in diszk rét ere jé vel hat sok he lyén – te hát ha -
tá sos ugyan, de nyug ta la ní tó.”

1914-ben Bu da pes ten lá tott nap vi lá got A
mes ter cí mû szín mû ve, újabb el be szé lé se it A
csu dá la tos sze mû ka to na cím mel ugyan csak
Nagy vá ra don je len tet te meg 1917-ben. Nagy
port fel ka va ró vi ta ira ta, A ma gyar zsi dó ság jö -
ven dõ je. Fe le let dr. Ágos ton Pé ter nagy vá ra di
jog ta nár nak a sa ját ki adá sá ban ke rült nyom dá -
ba. 1919-ben, a Ta nács köz tár sa ság ide jén a Vö -
rös Új ság mun ka tár sa lett, emi att a ta nács ha ta -
lom bu ká sa után Cseh szlo vá ki á ba me ne kült, Po -
zsony ban élt, és részt vett a ma gyar kul tu rá lis
élet ben. 1921-tõl a Nem ze ti Ki sebb sé gek szer -
kesz tõ je, 1923-tól 1938-ig a po zso nyi Nép új -
ság fõ szer kesz tõ je lett. Utol só vers kö tet ét 1924-
ben Po zsony ban ad ta ki, Ga ra bon ci ás ének
cím mel.

1942-ben egy fel je len tés sel fel érõ írás je lent
meg ró la egy né met nyel vû he lyi lap ban, és ez -
után a csa lád já val együtt el hur col ták. Egyes hí -
rek sze rint né met or szá gi kon cent rá ci ós tá bor -
ban halt meg, más for rá sok sze rint egy si ker te -
len ha tár át lé pé si kí sér let so rán öl ték meg a Ges -
ta po em be rei.

Ady és Vá rad cí mû mun ká ját rész le tek ben
kö zöl te Po zsony ban, de a tel jes kéz irat csak a
2000-es évek ele jén ke rült elõ Emõd Ta más ha -
gya té ká ból, és 2004-ben ad ta ki Bu da pes ten a
Ma dách Iro dal mi Tár sa ság. Po zso nyi mû kö dé se
alatt a ma gyar ki sebb sé gi iro da lom fon tos sze -
rep lõ je volt, min dig õ tet te a leg ra di ká li sabb nyi -
lat ko za to kat. 1928-ban, A Hol nap meg je le né -
sé nek hu sza dik év for du ló ján nagy han gon je len -
tet te be, hogy új ra élesz ti a tár sa sá got és an to ló -
gi á ját – ami nyil ván va ló an le he tet len volt…

| Szil ágyi Ala dár ös  sze ál lí tá sa
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(folytatás a 35. oldalról)

hogy a kö vet ke zõ harc még ször nyûbb lesz.
An  nyi ra, hogy ta lán még meg sem fo gant fi u -
kat is ál do za ti hõs nek fog ja kö ve tel ni. A sze re -
lem nem tud ja le gyõz ni a tör té nel met, a
Dsidára an  nyi ra jel lem zõ val lá sos áhí tat a ver -
set nyi tó Ma don na-imá dat he lyett át vált a fi át
si ra tó ma ter dolorosa hang vé te lé re: a kül vi lág
csör te té sé ben a re mény be li apa fi á nak ha lá lát
vi zi o nál ja. „Má sok ál tal vert sí ne ken sö tét be /
sik lik a sor sunk: // Hol nap biz ton hõs le szek
én is annyi / rot ha dó test vér-te tem árnyölében
/ s biz ton ép pen így me ne tel nek om ló / fák -
lya tü zek kel // hõs fi unk em lé ke ze té re is majd,
/ még meg sem fo gant ki csi gyer me kün kért! /
… El né mult a trombita… Mes  sze, mint ha / ég -
ne a vá ros.”

Nem vagy más vi lág

Dsida nem ér te meg a má so dik vi lág há bo -
rút, azt a kö zel hat évig tar tó bor zal mat, ami -
be Rad nó ti Mik lós (is) be le halt. Radnóti tud -
ta, mi vár rá, még is a mun ka szol gá lat ra hur co -
lá sa elõtt meg pró bált re mény ked ni, hisz sze -
rel me be tel je sült, bol dog há zas ság ban élt ked -
ve sé vel. 1943 má ju sá ban, még ott hon ír ja
meg en nek a bol dog ság nak a ta nú ság té tel ét, a
Té to va ódát: „Mi ó ta ké szü lök, hogy el mond -
jam ne ked / sze rel mem rej tett csil lag rend sze -
rét; / egy kép ben csak ta lán, s csu pán a lé nye -
get. / De nyüzs gõ s ára dó vagy ben nem, mint
a lét, / és né ha meg olyan, oly biz tos és
örök,/ mint kõ ben a meg kö ve sült csi ga ház.”
Kö vet ke zik a kö zös élet min den nap ja i nak sok
ap ró kis moz du la ta, egy nap juk le írá sa, mely -
nek vé ge, az éj sza kai pi he nõ egy ben vég kö -
vet kez te tés is: ek ko ra bol dog ság ban a két kü -
lön test csak is egyet len kö zös test té ol vad hat:
„Ke zed pár nám ra hull, el al vó nyír fa ág, / de
ben ned al szom én is, nem vagy más vi lág. / S
idá ig hal lom én, hogy vál to zik a sok / rej tel -
mes, vé kony, bölcs vo nal hûs te nye red ben.”
Egy év múl va már a szer bi ai mun ka tá bor ban
ír ja a ha lá la után meg ta lált ver se it, köz tük a
Le vél a hit ves hez és a He te dik ec lo ga to rok -
szo rí tó, a ször nyû kö rül mé nyek el le né re is az
új ra ta lál ko zás ban bí zó val lo má sát. „Mi kor lát -
hat lak új ra, nem tu dom már, / ki biz tos vol tál,
sú lyos, mint a zsol tár, / s szép, mint a fény, és
oly szép, mint az ár nyék, s ki hez va kon, né -

mán is el ta lál nék, most buj do kolsz a táj ban és
sze mem re / be lül rõl, így ve tít az el me;” – ír ja
a Le vél a hit ves hez cí mû vers ben, a He te dik
ec lo ga zá ró so ra i ban pe dig úgy vall, hogy az
utol só sor a ké sõb bi sze rel mi val lo má sok foly -
ton vis  sza té rõ „köz he lye” lett: „Al szik a tá bor,
lá tod-e, drá ga, su hog nak az ál mok, / hor kan
a fel ri a dó, meg for dul a szûk he lyen és már /
új ra el al szik, s fény lik az ar ca. Csak én ülök
éb ren, / féligszítt ci ga ret tát ér zek a szám ban a
csó kod / íze he lyett, és nem jön az álom, az
eny het adó, mert / nem tu dok én meg hal ni
se, él ni se nél kü led im már.”

Ar ra, hogy a sze re lem vé gül le gyõz te az or -
das idõ ket, nem csak Rad nó ti lá ger ben írott
ver se i nek meg ta lá lá sa a bi zony ság, ha nem a
ké sõb bi, szin tén em bert pró bá ló dik ta tú rá ban
Nagy Lász ló vá la sza. Õ kér de zi meg fel ki ált -
va, „ki vi szi át fo gá ban tart va / a Sze rel met a
túl só part ra!”, fe lel ni pe dig a Dsida-versekhez
ha son ló, Him nusz min den idõ ben cí mû val -
lo má sá val fe lel: „Iszo nyat tól, ha szé dü lök, /
Ha a pi masz ság rámdönög, / Ön ma gam mal
ha küzködök, / Gyö nyö rûm, te se gíts
engem// Jog hogy ha van: az én jo gom, /
Enyém itt min den ha ta lom, / Föl ve szem kar -
dom, si sa kom! / Gyö nyö rûm, te se gíts en -
gem! // Fel ra gyog az én ud va rom, / Meg di -
csõ ül a vér s ko rom, / Ga lam bok búg nak vál -
la mon, / Gyö nyö rûm, ha se gítsz en gem!”

| Molnár Judit

Radnóti Miklós

és hitvese,

Gyarmati Fanni

Szerelemódák…
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olyóiratunk de cem be ri szá má ban az
új szü löt te ket vá ró há zas pár ok nak azt
ja va sol tam, hogy az ál dott idõ sza -
kasz ban jól gon dol ják át, mi lyen ne -
vet szán nak a kis ba bá nak. Se gí tõ

szán dék kal ta ná csol tam: le gye nek te kin tet tel a
ve ze ték- s a ke reszt név együt te sé nek jó hang -
zá sá ra, szép sé gé re, rit mu sá ra, és ke rül jék el
azt, hogy e ket tõ egy más mel let ti sé ge az il le tõt
te gye ne vet sé ges sé. Így járt Gali Bar na, aki
szün te le nül li bát ci pel ma gá val.

Gond ja ik meg osz tá sát vál lal -
va is mét a sze mély-, más szó val
a ke reszt név cél sze rû ki vá lasz -
tá sá ban sze ret nék se gí te ni az if -
jú há za sok nak. Kez de ti ja vas la -
tom: tart sák szem elõtt, hogy
mos ta ni dön té sük 70-80 éven
át sa ját ja lesz gyer me kük nek.
Ér tel mes egyé ni ség gé vál va di -
csér ni vagy el len ke zõ leg, kár -
hoz tat ni fog ja szü le i nek mos ta ni

el ha tá ro zá sát. Azt se fe led jük,
hogy a név nem csak azo no sít, ha -

nem han gu la ti, ér zel mi ele mek is
tár sul nak hoz zá.

A tá vo li ókor hal ha tat lan ját, Ho mé roszt
is fog lal koz tat ta ez a tárgy kör. Az Odüs  sze i á -
ban er rõl így vall: „Mert olyan em ber nincs,
aki nek ne ve sem mi ne vol na, / sem hit vány,
se ne mes, mi u tán már meg szü le tett, mert /
né ki, ha megszületék, a szü lõk ne vet ad nak
azon nal.”

Vi dé kün kön még né hány év ti zed del ez elõtt
a szü lõk ter mé sze tes nek tar tot ták, hogy az el -
sõ fiú az apa, a le ány az anya, má sod sor ban a
nagyanya vagy a ke reszt anya, ro kon ne vét él -
tes se to vább. Az utób bi két év ti zed ben ta núi
va gyunk an nak, hogy a sze mély ne vek vá lasz -
té ka ug rás sze rû en megnövekedett. En nek vi -
tat ha tat lan oka, hogy az em be rek íz lé se idõ rõl
idõ re vál to zik. Amit ma szép nek ítél nek, év ti -
ze dek múl tán unal mas nak, meg ha la dott nak
tar ta nak. Nem csak ru ha di vat ról, ha nem név -
di vat ról is be szél he tünk.

Vi dé kek, ko rok, val lá sok sze rint má sok vol -
tak a leg gyak rab ban hasz nált, ked velt ke reszt -
ne vek. A Szé kely föl dön a XX. szá zad de re ká -
ig elõ sze re tet tel il let ték ószö vet sé gi név vel a fi -

ú kat (Áb ra hám, Ádám, Ja kab, Mó zes) s a lá -
nyo kat (Esz ter, Rákhel, Re be ka). A név di vat
nem csu pán tér ben, ha nem idõ ben is meg te -
rem tet te a ma ga sa já tos vál to za ta it. A
XVIII–XIX. szá zad for du ló já nak nem ze ti ro -
man ti ciz mu sa sa já tos ma gyar ne ve ket al ko -
tott, el fe le det te ket élesz tett föl. Ezek so rá ba
tar to zik Ár pád, At ti la, Gyu la, Zol tán, míg a
nõk nek szán ta kat köl tõ ink nek kö szön het jük
(Du go nics – Etel ka; Cso ko nai – Do rot  tya; Vö -
rös mar ty – Tün de, Il ma; Arany – Gyöngy vér).
Eze ket a XX. szá zad ban új ból nem ze ti sze -
mély ne vek kel gaz da gí tot ták: Ala dár, Le ven te,
Gé za, Sza bolcs.

Ez zel az örök ség gel lép tünk a XXI. szá zad -
ba, ame lyet a di va tos ne vek hal ma za már-már
el bo rít. Az ang lo má nia s az ide gen ere de tû ke -
reszt ne vek irán ti túl zott ra jon gás meg íté lé sem
sze rint el lent mond ma gyar mi vol tunk nak. Az
anya köny vi hi va tal ban egy kis lányt Sophia ként
írat tak be, ami kor a Zsó fia vál to za tot már rég
a ma gun ké nak vall juk. Ha son ló szem ben ál lást
ész le lek Lara és La u ra, Amira és Amá lia, Kit ti,
Kitty és Ka ta lin, Ka tin ka, a fi úk ese té ben a
Lucas és Luk ács, Ronaldo és Ro land, Enrique
és Hen rik kö zött. Va jon fel nõtt ként meg kö szö -
ni-e szü le i nek a vá lasz tást az In dia név re ke -
resz telt kis lány? (Egyéb ként a meg gyil kolt mi -
nisz ter el nök Indira Gan dhi volt.) Táv la to san
gon dol kod nak-e azok a fel nõt tek, akik kis ba bá -
juk nak az ide ig-órá ig nép sze rû pop sztá rok tól
köl csö nöz ték a Joy, Szindy, Jolly, Suzy ne vet?

Bos  szan ko dá som ama igaz tör té net tel zá -
rom, amit az anya köny vi hi va tal ban hal lot tam.
Egy bol dog apa Adrienne-ként írat ta be kis fi -
át. A tiszt vi se lõ fi gyel mez tet te: ez a for ma le á -
nyok nál hasz ná la tos. Az il le tõ eb be nem nyu -
go dott be le. A le gény ke le ány név vel ér te meg
a ser dü lõ kort, ami kor tár sai csú fol ni kezd ték:
„Te lány vagy! Bi zo nyít ja a ne ved.” Hos  szú
utá na já rás ered mé nye ként si ke rült Adriánra
vál toz tat ni.

A bak lö vés ama tör vény nek tu laj do nít ha tó,
amely elõ ír ja: a szü le té si bi zo nyít vány ba úgy
kell be ír ni a ba ba ne vét, amint azt a hoz zá tar -
to zó ké ri. Az eb bõl fa ka dó he lyes írá si vét sé -
gek re – a meg sza bott ter je de lem mi att – most
ki nem tér het tem.

| Dánielisz End re

Új divatú
személynevek
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Felejthetetlen énekkari est

A nagy vá ra di Ró mai Ka to li kus Püs pök ség,
a Partiumi Ke resz tény Egye tem és a Michael
Haydn Egye sü let szer ve zé sé ben lé pett fel az
Argenteus Vegyeskar, a Sze ge di Tu do mány -
egye tem Pe da gó gus kép zõ Ka rá nak hall ga tó i -
ból ál ló együt tes. A ba zi li ká ban el hang zott
kom po zí ci ók ki vé te les szép sé gû tol má cso lás -
ban tá rul tak fel.

A ki tû nõ, mint egy öt ven ta gú kó rus fõ ként
val lá sos mû vek elõ adá sá val aján dé koz ta meg a
hall ga tó sá got. Be ve ze tés kép pen csen dült fel
Ales sandro Scarlatti (1660–1725) ko ra ba rokk
al ko tá sa, a 81. zsol tár („Di csõ ít sé tek Is tent, uj -
jong ja tok Já kob Is te né nek”). A délolasz stí lu sú,
ér zel mes, ná po lyi, né pi es dal la mú al ko tás mel -
lett Claudio Monteverdi (1567–1643) 1603-
ban írt ko ra ba rokk, vi lá gi as tár gyú mad ri gál ját
hall gat tuk meg, az Io mi son giovinetta (Én
na gyon fi a tal va gyok) cí mût. Meg szó lalt még
Ko dály Zol tán 1943-as kel te zé sû 121. zsol tá -
ra („Te kin te tem a he gyek re eme lem, / Hon -
nan jön a se gít sé gem? / Se gít sé gem az Úr tól
jön…”) és Deák-Bárdos György nek (1905–
1991) a ke reszt re fe szí tett Krisz tus sza va it („Is -
te nem, Is te nem, mi ért hagy tál el en gem”) idé -
zõ kom po zí ci ó ja, az Eli! Eli!

Em lé ke ze tes él mén  nyel gaz da gí tot ta a ve -
gyes kar a hall ga tó sá got az 1947-ben Ma ros vá -
sár he lyen szü le tett, eu ró pai hí rû ze ne szer zõ,
Or bán György D-dúr ban kom po nált Ave
Mariájának, Tóth Pé ter Mi atyánk já nak és
Kocsár Mik lós (szül. 1933) I. zsol tá rá nak
(„Bol dog em ber az, aki nem jár / A bû nö sök ta -
ná csa sze rint”) az elõ adá sá val. Az áhí ta tot éb -
resz tõ kom po zí ci ó kat egé szí tet te ki Franz Biebl
(1906–2001) né met ze ne szer zõ neoro man -

tikus stí lu sú, 1964-ben írt Ave Mariája. A hi he -
tet le nül meg ra ga dó szép sé gû al ko tást a kó rus
az ol tárt kö rül áll va, em lé ke ze te sen ad ta elõ.

Az es ten vi lá gi tár gyú kó rus mû ve ket is meg -
hall gat tunk, ne ve ze te sen Nagy Lász ló Cso da -
fiú-szar vas cí mû ver sé nek Kocsár Mik lós ál tal
meg ze né sí tett vál to za tát (1943). A ze ne szer zõ
má sik ének ka ri al ko tá sa, az ugyan csak Nagy
Lász ló-vers ih let te Vi rá gok, ve szé lyek is fel -
csen dült. A ma gyar mû vek so rát egé szí tet te ki
Bár dos La jos (1899–1986) Ré gi tánc da la.

Ko vács Gá bor kar nagy ve zény le té vel az
Argenteus fe lejt he tet len tel je sít ményt nyúj tott.
Nem csak a tisz ta hang zás ra em lé ke zünk szí ve -
sen, ha nem – el sõd le ge sen – az át élt, ma gas
szin tû, áhí ta tot éb resz tõ, mû vé szi tol má cso lás -
ra is. A meg kí vánt ér zé keny ség gel és ki fi no -
mult ének stí lus sal hoz ták kö zel be a kom po zí -
ci ók su gal la tát. Mind a la tin, mind a ma gyar
nyel ven elõ a dott mû vek dik ci ó ja tö ké le tes
volt. A né pes hall ga tó ság szûn ni nem aka ró
taps sal fe jez te ki tet szé sét. Rá adás ként új ra
fel csen dült Scarlatti zsol tá ra.

Fi a tal te het ség a kon cert pó di u mon

A ha gyo má nyos csü tör tö ki kon cert est ven -
dé ge volt de cem ber ele jén egy ki vá ló váradi
zon go ra mû vész, Nicolae Mihãilã, aki Grieg a-
moll ver seny mû vét ad ta elõ. A ké sõ ro man ti -
kus kom po zí ció mély ér zé sû, köl tõi ihle tett sé -
gû ké pe it, sa já tos észa ki at mosz fé rá ját ele ve ní -
tet te meg, rá érez tet vén a mu zsi ka ál tal ki fe je -
zett táj fes tés re. Meg ele ve ní tet te a nor vég fjor -
dok zor don sá gát és va rá zsát, va la mint a
„springárokat”, az ug rós tán co kat. Ki dol go -
zot tan, vir tu óz tech ni kát sem nél kü löz ve szí ne -
sí tet te elõ adás mód ját. Gon do lok itt az el sõ té -

Koncertek adventben
A szegedi ARGENTEUS VEGYESKAR
a bazilikában lépett fel. A szeplõtelen
fogantatás december 8-i ünnepét is
köszöntõ jótékonysági est bevételét
a Fülöp-szigeteki tájfun áldozatainak
megsegítésére fordítják. A filharmónia
közönsége a Londonban tanuló, de már
elismert váradi zongorista, NICOLAE
MIHÃILÃ játékában gyönyörködhetett.

Jótékonysági esten

lépett fel

a bazilikában

a szegedi

Argenteus

Vegyeskar
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tel be li pár be széd re a ze ne kar ral, tö mör hang -
za ta i nak meg min tá zá sá ra, egy ben az Ada gio
me leg szí vû, ál mo do zó dal lam íve i nek ér zé keny
meg szó lal ta tá sá ra. A be fe je zés erõs, né pi in to -
ná ci ó jú, friss ener gi át fel sza ba dí tó, de rûs kép -
so ra i nak fe lejt he tet len fel szín re ho zá sa szin tén
a húsz éves mû vész te het sé gé nek bi zo nyí té ka.

Nicolae Mihãilã Nagy vá ra don kezd te meg
ze nei ta nul má nya it Fe ke te Er zsé bet ta nár nõ
irá nyí tá sá val, s je len leg Ang lia egyik leg je len -
tõ sebb kon zer va tó ri u má ban, a Guildhall
School of Music and Dramában foly tat ja kép -
zé sét; ta ná ra a ne ve ze tes Ronan O’Hora zon -
go ra mû vész. Húsz esz ten dõ sen már is je len tõs
ze nei pá lya áll mö göt te. Váradi fel lé pé se is
nagy si kert ara tott. A kö zön ség lel kes tap sát
meg kö szön ve rá adást is adott: sa ját át ira tá ban
ad ta elõ Mo zart hí res Tö rök in du ló ját.

Az est kar mes te re, Jan kó Zsolt nem csak a
ze ne ka ri kí sé re tet ve zé nyel te, ha nem Carl
Maria von Weber Euryanthe-nyitányát is. A
kom po zí ció sze rel mi tör té ne tet dol goz fel, s
egy ben Wag ner Lohengrinjének elõ fu tá ra -
ként is te kint he tõ.

A mû sor má so dik fe lé ben Bee tho ven I., C-
dúr szim fó ni á ja hang zott el. No ha a mû Mo -
zart és Haydn ha tá sát mu tat ja, már fel fe dez -
he tõ ben ne a Bee tho ven sa já tos egyé ni sé gét
fel csil lan tó dal sze rû ség, sõt hu mor is. Az élet -
örö möt su gár zó mu zsi ka dal lam íve it hi te le sen,
meg gyõ zõ en hoz ta fel szín re a váradi fil har mó -
nia együt te se Jan kó Zsolt kar mes te ri pál cá ja
alatt. A hall ga tó ság nagy tet szés nyil vá ní tás sal
kö szön te meg mind a mû vész, mind a ze ne kar
tel je sít mé nyét.

| Tuduka Oszkár

Nicolae Mihãilã

a váradi

filharmónia

pódiumán

A kon cer te ket a fil har mó nia
Bar tók–Enescu Ter mé ben
tart ják, a bér le tek ér vé nye -
sek, je gyek a fil har mó nia
szék he lyén vált ha tók.

Ja nu ár 16., 19 óra: szim fo ni -
kus hang ver seny. Mû so ron:
Bar tók Bé la: Ro mán né pi

tán cok, Sz. 56. és 3. zon go -

ra ver seny, Sz. 119.; R. Schu -
mann: III., Esz-dúr, Raj nai

szim fó nia, op. 97. Ve zé nyel
Flavius Filip, köz re mû kö dik
Csíky Bol di zsár (zon go ra).
Ja nu ár 23., 19 óra: szim fo ni -
kus hang ver seny. Mû so ron:
A. Liadov: Nyolc orosz nép -

dal, op. 58.; R. Strauss: d-

moll he ge dû ver seny, op. 8.;
P. I. Csaj kovsz kij: II., c-moll,

Kis orosz szim fó nia, op. 17.
Ve zé nyel Petronius Negres -
cu, köz re mû kö dik Vlad Rã -
ceu (he ge dû).
Ja nu ár 30., 19 óra: szim fo -
ni kus hang ver seny. Mû so -

ron: D. Cimarosa: A tit kos

há zas ság – nyi tány; W. A.
Mo zart: 23., A-dúr zon go ra -

ver seny, K. 488.; J. Haydn:
101., D-dúr, Az óra szim fó -

nia. Ve zé nyel Hor váth Gá bor
(Ma gyar or szág), zon go rán
köz re mû kö dik Ah Ruem Ahu
(Ko rea).



va li tá sa it te kint ve, már ami a tes ti e -
ket il le ti, Pu szi úr nem volt ki fe je -
zet ten ado ni szi ter met, kis po cak -
ját, õszü lõ fe jét, egész zö mök tes ti
va ló ját nem kí sér ték só vár nõi te -

kin te tek. Ál mat lan éj sza ká kat sem oko zott halk,
nyu godt or gá nu ma; egé szé ben vé ve nem az a
fér fi volt, aki meg je len ve egy tár sa ság ban iz gal -
mat kel te ne rá me nõs nõi csu kák kö ré ben. És
még is, egy szer meg tör tént, hogy Pu szi urat
meg lát ván, láng ra lob bant egy szív egy nem is
akár mi lyen nõi ke bel ben.

A ki te le pí té sek za va ros idõ sza ká ban, ami kor
Pu szi úr is meg jár ta az ebesi pok lo kat két kis
ne velt jé vel, Jul csi ká val és Kar csi ká val, a te rem -
tõ és Bor sos elv társ ir gal má ból a kocs má ros
vissza he lyez te tett az Arany sár kány pult ja mö gé.
Lát szó lag folyt to vább az élet, az em be rek dol -
goz tak, mun ka után meg it tak egy fe lest, és et -
ték a Nénnyuka fõzt jét, tök fõ ze lé ket fa sí ro zot -
tal, el néz ték a fa vo nat tal ját sza do zó Kar csi kát
meg a ba bá ját fé sül ge tõ Jul csi kát a sön tés mel -
lett, les ték a sze mük sar ká ból az aj tót, és azt
érez ték, az élet nem egyéb, mint tö mény fé le -
lem, ami a ret te gé sig fo ko zó dik, ha va la ki ért
meg je le nik a fe ke te au tó. Eb be a szür ke, fé le -
lem tõl fa kó vi lág ba ele ven fény csó va ként rob -
bant be egy szép na pon Schmitz Jozefin, a há -
bo rú elõt ti ze nei vi lág fény lõ csil la ga.

Finike kis as  szony, az eu ró pai ope ra -
há zak ko ro ná zat lan ki rály nõ je, a há -
bo rú alatt pél dás helyt ál lá sá val
több ül dö zött csa lád éle tét
men tet te meg, ami kor bu dai
vil lá já nak ker tész la ká ba és
bo ros pin cé jé be búj tat ta
õket. Volt kö zöt tük or vos,
dr. Neu mann, Szüsz Ár min,
aki szõ nye gek kel ke res ke -
dett, még egy rab bi is a csa -
lád já val. Bá tor sá gá ban odá -
ig ment Finike kis asszony,
hogy az egész né met tisz ti -
kar tisz te le té re va cso rát
adott, amin a bort a búj ta -
tott rab bi fe le sé ge szol gál ta
fel ne kik. Ne vet ve, bát ran
élt Schmitz Jozefin, fi tyiszt

mu tat va a vi lág nak, ezért ér te vá rat la nul a há bo -
rú utá ni hely zet, ami kor is egy toll vo nás sal meg -
fosz tot ták csa lá di in gat la ná tól, és két bõ rönd del
meg a macs ká já val az ut cán ta lál ta ma gát.

Ré gi párt fo golt jai kö zül csak Szüsz úr, a ke -
res ke dõ volt el ér he tõ, aki újon nan ki utalt kis vil -
lá ban la kott csa lád já val Finike kis as  szony ré gi ut -
cá já ban. Szûcs elv társ nak kel lett szó lí ta ni, de saj -
nos nem ért rá egy ko ri jó te võ jé vel fog lal koz ni;
fon tos tiszt sé get töl tött be a he lyi párt iro dán, és
iga zán sen ki sem vár hat ta el tõ le, hogy komp ro -
mit tál ja ma gát egy osz tály ide gen cse pû rá gó val.

Új sze lek fúj do gál tak Thalia vi lá gá ban, Finike
kis as  szonyt né met szár ma zá sa mi att se hol sem
al kal maz ták; kis hó na pos szo bá ban húz ta meg
ma gát, és ének órá kat adott kis pén zû di á kok nak.
Dús, vö rös fürt jei csak ki csit vesz tet tek szí nük -
bõl, majd két mé te res del nõi alak ja alig so vá nyo -
dott, s ami kor reg ge len te Wag nert éne kelt, be -
le re meg tek az ab la kok. Mert Wag ner volt Fi ni ke
kis as  szony szív sze rel me, a Mes ter. Be szél ték,
hogy azért él vál lalt szü zes ség ben, mert nem ta -
lált ke rek e vi lá gon kü lön bet vá lasz tott já nál.

Egy szer még be ko po gott Finike kis as  szony a
Szûcs elv társ vil lá já nak aj ta ján, pon to sab ban
úgy meg ver te a ka put, hogy le ug rott a fa ra gott
dísz a szem öl dök fá ról. Egy na gyon ked ves és jó
tor kú ta nít vá nyá ért járt vol na köz ben, hogy
ven nék fel a kon zer va tó ri um ba, mert rit ka te -
het sé ges a kis lány. Ek kor Szûcs elv társ meg je -
lent a te ra szon, és ki kér te ma gá nak, hogy

min den fé le jött ment, ál lam -
el le nes ele mek za var -
ják a dol go zók nyu -
gal mát, és kö zöl te a
kis as  szon  nyal, ha
nem hagy ja ab ba a
zak la tást, kény te -
len lesz in téz ke dé -
se ket fo ga na to sí -
ta ni.

Zak la tás, csil -
lant fel Finike
kis as  szony sze -
me, és azon túl
reg ge len te, alig
pir kadt, wag ne ri
dal la mok ra éb -

|lektûr

Finike kisasszony, Wagner
és a Szabad Európa
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redt a Szûcs elv társ há za né pe, mi több, az
egész ut ca. Szûcs elv társ be tar tot ta a sza vát:
egy hét in gyen kon cert után, egy haj nal ban
meg je lent a fe ke te au tó, és Finike kis asz  szony a
Hor to bá gyon ta lál ta ma gát a macs ká já val egye -
tem ben.

Hõ si idõk vol tak, ku lá kok, lé ha arisz tok ra ták
és meg bíz ha tat lan mû vé szek dol goz tak a rizs föl -
de ken, és Finike kis as  szony ki tûnt kö zü lük
rend kí vü li tes ti ere jé vel és tö ret len op ti miz mu -
sá val. Az ak ko ri ban majd öt ven éves kis as  szony -
 nyal egy szer szem te len ke dett a he lyi rend õr, azt
úgy vág ta száj ba pusz ta kéz zel, hogy zseb ben
vit te ha za a fo ga it. Igaz, hogy utá na ke nyé ren
és ví zen le hú zott két he tet egy ab lak ta lan kis
ház ban, ám mint min den reg gel, ott is Wag ner -
rel kezd te a na pot, szállt di a dal ma san Izol da ári -
á ja a rizs föl dek fe lett.

Mint min den rossz nak, en nek is vé ge lett
egy szer. Pe csé tes pa pír ér ke zett fel sõbb he lyek -
rõl, és a ki te le pí tet tek ha za me het tek. Is ten tud -
ja, Finike kis as  szony ho gyan ke ve re dett az
Arany sár kány ba, de egy szép na pon meg je lent,
tel jes egy mé ter ki lenc ven öt cen tis ma gas sá gá -
ban, rõt ha ja hul lám zott, macs ká ja er nyed ten
ló gott a nya ká ban, két bõ rönd jét le vág ta, és
har sány han gon meg kér dez te:

– Sze re tik itt ma guk Wag nert?
Pu szi úr, ki ma ku lát lan kö té nyé ben a po ha ra -

kat tö röl get te, té to ván né zett kör be az ivó kö -
zön sé gén, a sa rok ban ket ten fröc  csöz tek, Le si
só gor meg Szeredi bá csi tá tott száj jal néz te a
kis as  szonyt. Nénnyuka né mán állt a kony ha aj -

tó ban, mint egy je le nés, az tán a kocs má ros
csen de sen meg szó lalt.

– Hogy ne sze ret nénk, olyan jó ke nye ret,
mint Vágner úr, sen ki nem süt a kör nyé ken.

– Is me ri is? – kér dez te pi ros ra gyúlt arc cal
Schmitz Jozefin Pu szi urat, és kedv tel ve mé re -
get te zö mök kis alak ját.

– Hogy ne, min den reg gel ve le kez dem a na -
pot – le hel te Pu szi úr, és nem is ha zu dott, mert
el sõ nek Vágner úr pék sé gé bõl jött meg az áru.

– Ez egy ren des hely, ma ra dok – né zett so -
kat mon dó pil lan tás sal Pu szi úr sze mé be a kis -
asszony, és ki gom bol ta ka bát ján a gom bo kat.

Két ap rócs ka, ám min den ké nye lem mel el lá -
tott szo ba volt az eme le ti trak tus ban, sze rény fi -
zet sé gért, be se gí tõs há zi mun ká ért itt húz ta meg
ma gát Schmitz Jozefin meg a macs ká ja. Ta ka -
rí tás ban, a sö rös hor dók meg a bo ros re ke szek
emel ge té sé ben nem volt pár ja, ám ami mi att
iga zán a szí vük be zár ták az em be rek, az a rá di -
ó ja volt. Min den es te hall gat ta a til tott adót, ám
ki me rí tõ en be szá mol ni a friss hí rek rõl nem tu -
dott, so sem le he tett tud ni, mi kor té ved rossz -
aka ra tú em ber az ivó ba. De Finike kis as  szony -
nak er re is volt öt le te. A reg ge li nyi tás nál ki állt
az aj tó ba, és a jól be vált Sprechensang-
módszerrel be le éne kel te a leg fris sebb hí re ket a
vá ros ka ál mos csönd jé be. A Mes ter ze né jé re.
Ter mé sze te sen.

Imád ták, s mi kor egy esz ten dõ múl va meg -
kér te Pu szi úr ke zét, áll va tap sol tak a né pek az
ivó ban.

| Szil ágyi Perjési Ka ta lin
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Szi asz tok, gye re kek! Bol dog új évet kí vá nok min -
den ki nek!

Le gye tek egész sé ge sek, ta nul ja tok so kat, és sze res -
sé tek szü le i te ket, nagy szü le i te ket, ha le het, még job -
ban, mint ta valy. Re mé lem, so kat fog ha vaz ni ezen a
té len, mert na gyon sze re tek szán kóz ni a test vé rem -
mel. Jó vol na, ha hull na an  nyi, hogy hó em bert is tud -
junk épí te ni, az na gyon jó csa lá di szó ra ko zás, és ilyen -
kor nem is fá zom an  nyi ra kint a sza bad ban. De ha
nem tud ná tok hó em bert épí te ni és szán kóz ni, ho zok
most is egy ke vés ol vas ni va lót a zi man kós, zor dabb
na pok ra. Ol vas sá tok sze re tet tel!

Madáreleség
Té len az ele sé get nem ta lá ló ap ró ker ti ma -

dár kák szí ve sen ve szik, ha va la ki hul lat ne kik
pár ma rék ma gocs kát. Csak ar ra kell fi gyel ni,
hogy ha egy szer el kezd tük az ete tést, nem sza -
bad ab ba hagy ni, mert az ete tõ höz szo kott ma -
dár kák ké sõbb éhen pusz tul hat nak.

Ete tés re szám ta lan ma got le het hasz nál ni.
Min den vi dé ki ház tar tás ban és szá mos nagy -
áru ház élel mi szer pol ca in is ta lál ha tó már kö -
les, nap ra for gó mag, mo gyo ró, bú za, ár pa,
zab vagy ci rok. Eze ket a ma da rak szí ve sen fo -
gyaszt ják. Ve gyünk egy ma rék va jat, eset leg
mo gyo ró va jat, és ke ver jük ös  sze a mag vak kal.
Az így ka pott mas  szá ból gyúr junk ma rok nyi
go lyó kat, majd te gyük õket a mély hû tõ be,
hogy kel lõ en meg der med je nek. Hogy ki -
akaszt has suk eze ket a fá ra, zsák var ró tû vel

fûz zünk át raj tuk
fo na lat, és eh -
hez alul és fölül
varr junk hoz zá
egy-egy ke mény -
 pa pír-ko ron gocs -
 kát. Akas  szuk a
go lyót egy nyu -
godt kert rész be.
Na pon ta el len -
õriz ve lát hat juk,
ho gyan fogy nak
a ma gocs kák a
vaj ból.

TóTH ÁgNES

Két madár
Fényes sínen ugrándozva
két kis veréb pillog.
Közeledik a villamos,
fényszikrája villog.
Összesúg a két madár:
– Megállóban, ha megáll,
felszállhatnánk ugyebár.
– De nincs jegyünk, nem
mehetünk,
Jaj, de kár!
Jaj, de kár!
Még ránk fogná az ellenõr,
hogy ez itt két jómadár,
hogy ez itt két jómadár.

Pöszi várja a havat
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Tüskék
Né hány sün disz nó rop pant fá zott egy té li éj -

sza kán. Ös  sze búj tak hát, hogy egy mást me le -
gít ve vé de kez ze nek a hi deg el len. De mi nél job -
ban ös  sze búj tak, an nál job ban érez ték egy más
tüs ké it, an nál job ban szúr tak. Pró bál tak hát tá -
vo lod ni egy más tól, csak hogy ak kor is mét di de -
reg tek.

Va la hogy így van ez az em ber rel is: ha el tá -
vo lo dik tár sa i tól, min den ki hûl kö rü löt te, ri deg
lesz az éle te. Ha kö ze lít hoz zá juk, né mely szú -
rást, eset leg aka rat lan
tüs két el kell vi sel nie.
De még min dig jobb
sze ret te ink tüs kés
ked vét el tûr ni, mint
be le fagy ni az egye -
dül lét be. El vég re
ne künk is van nak
tüs ké ink, ame -
lye ket a hoz -
zánk ra gasz ko -
dók kény te le nek
el tûr ni. S ha él
ben nünk meg ér -
tés, sze re tet, e
„tüs ke pár baj” so -
sem okoz ve szé lyes
sé rü lé se ket.

gy na pon a mé hecs ke be le esett a pa -
tak ba, és majd nem meg ful ladt. A par -
ton ült egy ga lamb, és a se gít sé gé re
si e tett. Egy fa le vél bõl csó na kocs kát
haj to ga tott, és le en ged te a víz be a

mé hecs ké hez. A mé hecs ke, ha ne he zen is, de
be le má szott a csó nak ba, és ki evic kélt a part ra.
A par ton meg szá rí tot ta a szár nya it, és el szállt. A
sza ba dí tó já ról per sze nem fe led ke zett meg.

El telt né hány nap, és a mé hecs ke ész re vet te,
hogy egy va dász a pus ká ját eme li va la mi lyen ál -
lat ra. Ijed ten lát ta, hogy se gí tõ jé re, a ga lamb ra
cé loz az em ber. Nem gon dol ko dott so ká ig, rá -
szállt a va dász ke zé re, és meg csíp te az uj ját, ami -
tõl per sze a va dász le ej tet te a pus ká ját.

Gon dol hat já tok, hogy a mé hecs ke mi lyen
bol dog volt: most õ men tet te meg azt, aki ko -
ráb ban az õ se gít sé gé re si e tett.

Téli találós
kérdések

gyereksarok|

E
A méhecske és a galamb

Csupasz bokrok csipkézõje,

fák fodros fejkötõje,

hegyek-völgyek ünneplõje.

TTTTTTTTTTTTTTTT

Fenyõfán nõ, pikkelye

van, de nem hal.

TTTTTTTTTTTTTTTT

Hóból van a lába,

répából a szája.

Amíg itt a tél,

senkitõl se fél.

TTTTTTTTTTTTTTTT

Melyik karó véd a hideg ellen? 

TTTTTTTTTTTTTTTT

Melyik csap olvad el 

a melegben? 

TTTTTTTTTTTTTTTT

Mikor lehet a vízen száraz 

lábbal átmenni? 

(hó)

(fenyõtoboz)

(hóember)

(takaró)

(a jégcsap)

(ha befagy)

Szí nez zé tek ki

a ga lamb tol la it!

Szí nez zé tek ki

a süniket!



|egészség

– Mi le het az oka an nak, ha a szü lõ nem
tud kom mu ni kál ni ka masz ko rú gyer me ké -
vel?

– Nem csak kom mu ni ká ció kér dé se az, ha
egy gyer mek nem tud ja ma gát meg ér tet ni a szü -
le i vel. Na gyon fon tos az is, hogy kis gyer mek ko -
ra óta mi lyen kap cso la tot ápol egy más sal a két
ge ne rá ció. A nor má lis szü lõ-gyer mek kap cso lat -
ban a fel nõtt be tud ja von ni a gyer me ket a dön -
tés be, hagy ja, sõt akár el is vár ja, hogy a gyer -
mek el mond ja vé le mé nyét. Sok szor pa nasz kod -
nak a szü lõk, hogy ki csi ko rá ban nem ilyen volt
a gyer mek. Ne is cso dál koz za nak raj ta, hi szen a
szó fo ga dás is csak ad dig mû kö dik, amíg a gyer -
mek nem akar önál ló sul ni. Na gyon fon tos a sze -
re te ten ala pu ló kap cso lat: tud junk oko san sze -
ret ni, pró bál junk meg hat ni rá, hoz zá se gí te ni õt
a ko moly dön té sek fe le lõs ség tel jes meg ho za ta lá -
hoz, ugyan ak kor kö vet ke ze te sen és na gyon
konk ré tan meg fo gal maz va szab juk meg a ha tá -
ro kat.

– Mi tör té nik, ha va la mit ma sza bad, hol -
nap pe dig nem?

– A gyer mek ne ve lés egész fo lya ma tá ban el -
en ged he tet len a kö vet ke ze tes ség. Ami ma nem,
az hol nap is nem le gyen. Ám azt is tud nunk kell,
hogy nin cse nek meg má sít ha tat lan el vek, és
min den ki je len té sün ket az adott hely zet hez mér -
ve kell ér té kel nünk. A sza bály át lé pé sek kö vet -
kez mé nyek kel jár nak mind a szü lõ, mind a gyer -
mek szá má ra. Mind ezt egy egész éle ten át ala -
kít juk. Elõbb ad dig, amíg a fi a tal nak ki ala kul a
sa ját jel lem rend sze re, utá na pe dig éle te vé gé ig
új ra ér té ke li a kö rü löt te tör té nõ dol go kat.

– Ho gyan ala kul ki egy gyer mek jel lem -
rend sze re?

– Na gyon sok mú lik azon, hogy sze re tet ben
ér ke zett-e a gyer mek, eset leg vé let le nül; vár ták
vagy csak el fo gad ták, hogy jön. A cse cse mõ éle -
te el sõ évé ben ér zi, hogy van va la ki mel let te,
aki ben fel té tel nél kül meg bíz hat, aki fel té tel nél -
kül sze re ti. Amint kö zös ség be ke rül, meg kez dõ -
dik a le vá lás. Nem is iga zi dac kor szak ez, in kább

csak jel zés a kör nye ze té nek, hogy „én is va -
gyok, és önál ló sze mély va gyok”. A ka masz kor
nagy prob lé má ja, hogy a szü lõ is ne he zen éli
meg a gyer mek le vá lá sát, azt, hogy a fi a tal meg -
pró bál ja ki ala kí ta ni a sa ját ér ték rend jét. Sok szor
a ka masz csak azért húz té li fagy ban te nisz ci põt,
mert meg mond ták ne ki, hogy csiz mát ve gyen
fel. Nem úgy kell el lent mon da ni a gyer mek nek,
hogy csak a mi iga zunk ér vé nye sül het, ha nem
ész ér vek kel tud juk meg gyõz ni õt az iga zunk ról.
Egy ka masz fe jé ben ko moly „mec  csek” ját szód -
hat nak le az igaz ság ér ze te mi att. Na gyon fon tos
épp ezért a po zi tív min ta ál lí tá sa: ne kér jem a fi -
am tól, hogy ne do há nyoz zék, ha én ma gam
nem tu dok le mon da ni ró la. Épp ezért ko moly
ál do zat ho za ta lok kal jár a gyer mek ne ve lés.

– Mi ért szük sé ges az em pá tia ki ala kí tá sa?
– Az em pá ti á ra ne ve lés so rán is ala kul a gyer -

mek ér ték rend sze re. Meg kell ta nul nia meg ne -
vez ni az ér zé se ket, az ér zel me ket, el kell ma gya -
ráz ni, hogy ha va la ki szo mo rú, mi ért az, és ho -
gyan le het meg vi gasz tal ni. Ott hon meg ta nul hat -
ja az „el mé le tet”. Kö zös ség be ke rül ve sa ját kor -
társ cso port já ban kez di meg ta pasz tal ni, gya kor -
lat ba ül tet ni az ott hon ról ho zott is me re te ket.
Ked ve zõ en hat a maj da ni szü lõ-ka masz kap cso -
lat ra, ha ki csi ko ra óta se gít jük a gyer me ket az
ön is me ret ki ala kí tá sá ban. Fon tos, hogy tisz tá ban
le gyen az zal, hogy mi ben jó, mi lyen ké pes sé gei
van nak. Ez se gí ti ké sõbb õt ab ban, hogy a sa ját
kri té ri u ma i nak, ér ték rend jé nek meg fe le lõ en vá -
las  sza meg a ba rá ta it is. Mer jük meg di csér ni, ha
jól cse lek szik, és mer jünk sza bá lyo kat szab ni, ha
azo kat ér vek kel meg tud juk in do kol ni.

– Mi vel ár tunk a leg töb bet egy ka masz nak?
– Tud ja, mi az egyet len szó, amit egy ka masz -

nak nem sza bad mon da ni? Azt, hogy nem. A
ka ma szo kat az in du lat hajt ja, egy bel sõ fe szí tõ
ér zés, me lyet nem tud nak le ve zet ni. Ez ki ala kul -
hat azért, mert nem mer el lent mon da ni a szü le -
i nek, vagy mert ter ro ri zál ják, el nyom ják ott hon,
vagy csak egy sze rû en nem lát kö ve tendõ pél dát
ab ban, ahogy a szü lõk egy más hoz vi szo nyul nak.
Ezért jó pél dá ul a sport, mert meg ta nít ja az in -
du la tot le ve zet ni, hig gad tan pe dig be szél get ni,
egyez ked ni is kön  nyebb, és meg le het tár gyal ni
a ka mas  szal, hogy dön té sei mi lyen kö vet kez mé -
nyek kel jár nak. Kiegyen sú lyo zott gyer mek kel
szem ben a szü lõ is tud ja úgy ér vé nye sí te ni az
aka ra tát, hogy más nak nem árt ve le, és a ka -
masz ezt is meg ta nul hat ja tõ le.

| Vajnági-Nagy Ani kó

Sok szülõ nehezen kezeli azt az idõszakot,
amikor gyermeke kamaszkorban jár. Hogy
az összezördülések, viták ellenére
megmaradjon közöttük a bizalom, a szülõnek
is jól meg kell gondolnia, mit mond. Errõl
beszélgettünk WÉBER CSILLA pszichológussal.
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Flutur Haj nal ka ma ni kû rös több mint öt
éve dol go zik a szak má ban, Nagy sza lon ta
egyik leg ked vel tebb szak em be re. La punk nak
el mond ta, hogy a kör me ink ép sé gé re, szép sé -
gé re év szak tól füg get le nül min dig fi gyel nünk
kell, té len azon ban fo ko zot tan fon tos a vé de -
lem. Ér de mes meg fo gad ni a ta ná csa it.

– A hi deg ben az egyik leg gya ko ribb prob lé -
ma a kéz bõ ré nek ki szá ra dá sa. Bi zo nyá ra so -
kan nem is gon dol ná nak rá, ta lán meg le põ is,
de ez ös  sze függ az zal, hogy mo dern vi lá gunk -
ban fo lya ma to san túl tisz ták aka runk len ni.
Vegy sze rek kel tisz tál ko dunk, ez ál tal le mos suk
ma gunk ról a bõr alap ve tõ vé de ke zõ rend sze -
rét, és meg aka dá lyoz zuk a ter mé sze tes zsír ré -
teg elõ nyös ha tá sát, va gyis azt, hogy a bõ rünk
pu ha ma rad jon és véd ve le gyen a bak té ri u mok
el len. Mi vel té len a ter mé sze tes zsír ré teg ne he -
zeb ben kép zõ dik új ra, a bõ rünk ki re pe de zik, a
ki szá ra dás je lei mu tat koz nak raj ta, az ilyen bõ -
rön pe dig kön  nyeb ben meg te le ped nek a bak -
té ri u mok, ezért fon tos, hogy vé de ke zés ként
hasz nál junk táp anyag ban gaz dag kré me ket,
ami vel pó tol juk a ter mé sze tes zsír ré te get.

A ki szá ra dás oko zó ja le het a nem meg fe le -
lõ táp lál ko zás, a vi ta min hi ány is, hi szen a kö -
röm kép zõ dés ben és a kö röm jó ál la po tá nak
meg õr zé sé ben fon tos sze re pük van a vi ta mi -
nok nak. Fo gyas  szunk kal ci um ban és A-vi ta -
min ban gaz dag éte le ket!

Nagy hasz nunk ra le het nek te hát a té li hó -
na pok ban a kü lön bö zõ kéz kré mek, bõr ola jok,
és ér de mes ha von ta el lá to gat ni a ma ni kû rös -
höz is, hogy el tá vo lít sa az el halt bõr ré te get,
for mát ad jon a kör mök nek. Ha bár el sõ sor ban
a höl gyek jár nak ma ni kû rös höz, a kéz- és kö -
röm ápo lás a fér fi ak szá má ra is ugyan olyan
fon tos kell hogy le gyen. Azt ta ná cso lom a fér -
fi ak nak, ha szak em ber hez nem men nek is el,
leg alább ma guk ott hon tö rõd je nek a kör mük -
kel. A höl gyek szá má ra is sok kal kel le me sebb,
ha egy ápolt ke zû fér fi tár sa sá gát él vez he tik.

Vé gül a kö röm lakk di vat ról né hány szót. Té -
len a hi deg szí nek di va to sak, aján lom min den -
ki nek a fe hér, a zöld, a kék hasz ná la tát, ta -
vasszal úgy is di vat ba jön nek majd megint a
me leg szí nek, a ró zsa szín kü lön bö zõ ár nya la -
tai egé szen a cik lá me nig. A kö röm for ma te -
kin te té ben meg fi gyel he tõ, hogy a fi a ta lok in -
kább a szög le tes ala kot vá laszt ják, míg az idõ -
seb bek a ke re kí tett, he gye sebb for mát ré sze sí -
tik elõny ben. Én azt ta ná cso lom, hogy min -
den ki bát ran pró bál jon ki több for mát, s a ta -
pasz ta lat alap ján vá las  sza ki az íz lé sé nek leg in -
kább meg fe le lõt. Vi gyáz zunk a kör me ink re,
hi szen ke zünk éke a szép, esz té ti kus kö röm.

| Ba lázs Ani ta

Ápoljuk kezünk ékét
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Az esztétikus megjelenéshez, a kedvezõ
elsõ benyomás kialakításához
hozzátartozik az ápolt kéz és a szép,
egészséges köröm. Ezekre a téli
hónapokban különösen figyelnünk kell,
ugyanis a napfény hiánya és a hideg
nemcsak a hangulatunkat rontja, hanem
a kezünkre, körmünkre is hatással van.
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Nem meg le põ, hogy a nyá ri olim pi ai já té -
kok utá ni el sõ év min dig gyen gébb az ered mé -
nyek szem pont já ból, mint az elõ zõ: sok él -
spor to ló ab ba hagy ja pá lya fu tá sát, vagy új fel -
ké szü lé si cik lus ba kezd, ami nek gyü möl cse
csak ké sõbb érik be. Nem volt ez más ként Bi -
har me gyé ben sem, ahol 2013-ban az egyé ni
sport ágak kö zül a harc mû vé sze tek kép vi se lõi,
fõ ként a csel gán cso zók ér tek el szá mot te võ
ered mé nye ket ha zai és nem zet kö zi szin ten.

A ta ta mi „her ceg nõ je”

A Bihorul Sport is ko la nö ven dé ke, Larisa
Florian (edzõ je Aurelian Fleisz és Alexandru
Goncearenko) nem csak a sport is ko la, de a
me gye rag so rá ban is az élen zárt. Ez nem
meg le põ, ha azt ves  szük ala pul, hogy nagy if -
jú sá gi Eu ró pa-baj nok, va la mint ju ni or Eb- és
vb-bronz ér met szer zett 2013-ban. A fi a tal te -
het ség má so dik lett a Ro mán Csel gáncs szö -
vet ség éves rang so rá ban is, egye dül a már fel -
nõtt Andreea Chiþu tud ta õt meg elõz ni.

A váradi csel gáncs ered mé nyes sé gét jel zi,
hogy a ju ni or Eb-bronz ér mes Kun sza bó Lu ca
vagy a Bal kán-baj nok sá gon har ma dik és Eu ró pa
Ku pa-gyõz tes Vlad Viºan is he lyet ka pott a leg -
job bak rang so rá ban. Mel let tük Andreea Flo rian,
Mãdãlina Pantea, Georgiana Pantea, Far kas
Zol tán, Lorena Podelenczki és Patricia Pe traº is
nem zet kö zi szin tû ered ményt ért el ta valy. Az
Aurelian Fleisz – Iulian Surlã pá ros is ott foly tat -
ta, ahol 2012-ben ab ba hagy ta, s to vább gya ra -
pí tot ta a bi ha ri sport érem kol lek ci ó ját.

Ököl ví vó arany érem

Az at lé ták kö zül Cornelia Deiac és Sergiu
Perþe (edzõ Vir gil Preda) di csér he tõ, de a fi a tal
te het sé gek kö zül Laviniu Chiº (edzõ Oláh Ró -
bert) tel je sít mé nye volt fi gye lem re mél tó. A
váradi ököl ví vás or szá gos baj no ki cí met ün ne -
pel he tett, a Kö rös SK szí ne i ben ver seny zõ Ra -

reº Macaru a nagy if jú sá gi kor osz tály ban szer -
zett arany ér met, a klub láb te ni sze zõi pe dig a
má so dik he lyen zár ták az or szá gos baj nok sá -
got. A Kö rös SK ju ni or pó ló csa pa tai hoz ták a
for má ju kat, s négy bõl csu pán egyet len baj no ki
cí met „en ged tek át” át a fõ vá ro si ri vá li sok nak.

Si ke res pó ló sok, ko sarasok
és kézilabdá zók

A csa pat sport ágak 2013-ban is re mek évet
zár tak. A hét sze res baj nok csa pat Nagy vá ra di
VSK-Digi fér fi ví zi lab dá zói so ro zat ban má sod -
szor ke rül tek fel a Baj no kok Li gá ja fõ táb lá já ra,
s ez a tel je sít mény már csak azért sem má sod -
la gos, mert két kõ ke mény se lej te zõ tor na és
egy rá ját szá sos pár harc után ér ték el, mi köz -
ben a cím vé dõ Belg rá di Vö rös Csil lag el vér zett
a csa tá ro zá sok ban. Ered mé nyes ség szem -
pont já ból a váradi ví zi lab dá zók Ro má nia egyik
meg ha tá ro zó együt te sé nek szá mí ta nak, hi -

A csapatsportok éve volt
A hagyományokhoz híven a Bihar Megyei
Sport- és Ifjúsági Igazgatóság rangsorolta
a 2013-as esztendõ sportolóit, de lapunk is
készített egy évértékelõ összeállítást.

Larisa Florian tûnik

a váradi sport

következõ olimpiai

reménységének
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szen 2013-ban csak a Bu ka res ti Steaua fut -
ball csa pa ta és a Nagy bá nyai VKK nõi ké zi lab -
dá zói büsz kél ked het nek BL-részvétellel.

A ko sár lab dá zók ta valy is be bi zo nyí tot ták,
hogy nem csak Bi har me gye, ha nem a ro mán
ko sár lab dá zás egyik meg ha tá ro zó együt te sé vé
vál tak. A 2012–2013-as idény vé gén meg szer -
zett baj no ki bronz érem a csa pat ed di gi leg na -
gyobb si ke ré nek szá mít, de a bi ha ri fér fi ko sár -
lab dá zás ban is csak egyet len ha son ló si ker re
volt pél da a ki lenc ve nes évek ele jén, az ak ko ri
Nagy vá ra di Dinamo SK ré vén. Az új idény elõtt
jócs kán át ala kult váradi együt tes az Euro chal -
lenge Ku pá ban is fel mér het te ere jét, s no ha egy
rend kí vül ke mény cso port ba ke rült – a cím vé dõ
orosz Sza ma ra mel lett a trón kö ve te lõ tö rök
Gaziantep és a ma gyar baj nok ság egyik meg -
ha tá ro zó csa pa ta, a pak si Atom erõ mû SE volt
az el len fél –, Cristian Achim edzõ ta nít vá nyai
emelt fõ vel zár ták a cso port kört, még ha nem
si ke rült is to vább jut ni uk. Min den ki szá má ra em -
lé ke ze tes ma rad azon ban a Gaziantep el len ide -
gen ben el ért gyõ ze lem, a VSK el sõ si ke re a
nem zet kö zi po ron don, an nak az együt tes nek
az ott ho ná ban, amely oda-vis  sza le gyõz te a
cím vé dõ orosz gár dát. A váradi gyõ ze lem ér té -
két csak nö ve li, hogy a VSK el sõ ro mán csa pat -
ként tu dott nyer ni Tö rök or szág ban. A ko sa ra -
sok si ke res sé gét a né pes szur ko ló tá bor is jel zi,
ugyan is szin te min den ha zai mec  csen telt ház

volt az Antonio Ale xe Sport csar nok ban. A
VSK két ség te le nül 2013-ban is Bi har me gye
leg ked vel tebb csa pa ta volt.

Az elõ re lé pé sek kö zé so rol ha tó a VSK fér fi
ké zi lab da csa pa tá nak sze rep lé se, ugyan is a
váradiak ve zet ték év vé gén a má sod osz tály
nyu ga ti cso port ját, s fél láb bal már a Nem ze ti
Li gá ban érez he tik ma gu kat. Kér dés vi szont,
lesz-e pén ze Sebastian Tu dor edzõ együt te sé -
nek az él vo nal ban va ló sze rep lés re.

Fo ci ban le ma ra dás

A si ke rek mel lett akad tak ku dar cok is, ide
so rol ha tó a Nagy vá ra di Bi har FC lab da rú gó -
csa pa tá nak sze rep lé se a má sod osz tály ban. A
szem lé le tet vál tott pi ros-kék együt tes, amely
fõ ként he lyi ne ve lé sû lab da rú gók ra ala po zott
az õszi idény ben, ki esõ he lyen zár ta az évet,

ezért is dön töt tek az edzõ cse re mel lett a klub
ve ze tõi. Az vi szont még kér dé ses, hogy az új
tré ner, Alexandru Pelici ké pes lesz-e cso dát
ten ni Vá ra don is.

A har mad osz tály ban sze rep lõ Fugyivá sár -
helyi SK szin tén nagy re mé nyek kel vá gott ne ki
a baj nok ság nak, ám az év vé gén csu pán az ötö -
dik he lyet tud ta meg sze rez ni, s a ta va szi foly ta -
tás sem ke cseg tet túl sok jó val. A me gyei baj -
nok Hegyközpályi Kinder szin tén ve re ség gel
zár ta a har mad osz tály ba ju tá sért ví vott osz tá lyo -
zót, így Bi har me gyé nek nem lett újabb csa pa -
ta a Ro mán Lab da rú gó-szö vet ség ál tal szer ve -
zett baj nok sá gok ban. Me gyei szin ten si ker ként
ér té kel he tõ, hogy gya ra po dott a baj nok sá gok -
ban részt ve võ csa pa tok szá ma, ez fõ leg az if jú -
sá gi baj nok sá gok ban je lent het elõ re lé pést.

| Hajdu At ti la

Gyér lelátók, kevés foci, így jellemezhetõ legjobban

a Bihar FC tavalyi szerepléseA VSK-Digi férfi

vízilabdázói

másodszor is

kiharcolták a BL-

részvételt

Bronzéremmel

zárta

a bajnokságot

a férfi

kosárlabdacsapat,

és a megye

legnépszerûbb

együttesének járó

címet is

kiérdemelte
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Va sár na pon ként az el múlt hó na pok ban a
váradi Szent Lász ló té ren gyü le kez tek, majd
rend re más és más vá ros ne gyed ben vo nul tak
fel a ci án tech no ló gi ás arany bá nyá szat és a pa -
la gáz ki ter me lé sét el len zõk. A kör nye zet vé dõk
és a fe le lõ sen gon dol ko dó pol gá rok or szág -
szer te hal lat ták a hang ju kat; az ut cai meg moz -
du lá sok ha tá sá ra vé gül a kor mány ko a lí ció ve -
ze tõi is el ve tet ték sa ját tör vény kez de mé nye zé -
sü ket a verespataki arany bá nya meg nyi tá sá ról.
A ve szély ez zel még nem há rult el, mert azt is
tu dat ták, hogy a ki fe je zet ten a Roºia Mon ta na
Gold Corporationre (RMGC) sza bott jog sza -
bály át erõl te té se he lyett a meg lé võ bá nyá sza ti
tör vényt akar ják mó do sí ta ni.

A til ta ko zó ak ció so ro zat ré sze ként a kör nye -
zet vé dõk sa ját me gyé jük ben tu da kol ták meg a
par la men ti kép vi se lõk és sze ná to rok vé le mé -
nyét az elõ ter jesz tett arany bá nya pro jekt rõl. Bi -
har ban a Re gi o ná lis Kör nye zet vé del mi Fel -
ügye let és az Ecotop egye sü let ak ti vis tái kér -
dez ték a tör vény ho zó kat, egy ben tá jé koz tat ták
is õket a ter ve zett be ru há zás ról. Az ered mé -
nye ket Eleonora Mircescu, Paul Iaco baº, Ioana
Lucaciu és Cãtãlin Popa is mer tet te. Utób bi a
ka na dai bá nya tár sa ság sa ját ha tás ta nul má nyá -
ból vett rész le tek kel bi zo nyí tot ta, hogy hely re -
hoz ha tat lan kör nye ze ti ká ro kat okoz na a kül -

szí ni fej tés, ál lan dó ve szély for rás ként a ki ter -
me lés be fe jez té vel is a hely szí nen ma rad na a
ci á nos zagy tá ro zó. Nem áll ja meg a he lyét az
az érv, hogy mun ka he lye ket te rem te nek a
hely be li ek nek, mi vel nem bá nyá szok ra, ha nem
föld mun ka gép-ke ze lõk re és te her au tó so fõr ök -
re lesz szük ség a ki ter me lés hez, ös  sze sen 680
ál lást kell majd be töl te ni, ám 2000 csa lád nak
kell el köl töz nie a hely szín rõl. A tér ség gaz da sá -
gá nak fej lõ dé se pe dig el kép zel he tet len a 16
év re ter ve zett bá nyá szat meg szûn té vel, ami kor
is mét mun ka nél kü li ség lesz, és egy be ru há zó
sem mer majd az egész ség re ár tal mas kör nye -
zet ben vál lal ko zást in dí ta ni.

A kör nye zet vé dõk meg ál la pí tot ták, hogy a
szo ci ál de mok ra ták ki vé te lé vel a Bi har me gyei
tör vény ho zók el le nez ték az omi nó zus tör vény -
ter ve ze tet. Az SZDP-sek sem mond tak rá
igent, ha nem el ke rül ték a vá lasz adást. Egye dül
Flo rian Bodog sze ná tor mond ta, hogy nem az
elõ ter jesz tett for má ban, de szük sé ges a veres -
pa taki arany kész let ki bá nyá szá sa. Az RMDSZ-
es tör vény ho zók és más el len zé ki ek ka te go ri -
ku san el uta sí tot ták mind az RMGC bá nya pro -
jekt jét, mind a ci án tech no ló gi ás ki ter me lés en -
ge dé lye zé sét. Biró Ro zá lia sze ná tor, Cseke At -
ti la és Sza bó Ödön kép vi se lõ a tér ség más fé le
gaz da sá gi fej lesz té sét, pél dá ul ide gen for gal mi
po ten ci ál já nak ki ak ná zá sát tart ja kí vá na tos nak.
A kor má nyon lé võ li be rá li sok el le nez ték ugyan
a ka na dai cég pro jekt jét, de né há nyan szük sé -
ges nek tart ják a ter mé sze ti kin csek ki ak ná zá -
sát, csak más, biz ton sá gos mód szer rel, és a ki -
ter melt ne mes fé met az or szág ban tar ta nák.

| M. Zs.

Környezetvédõk
kértek állásfoglalást

Hónapokon át

minden vasárnap

a fõtéren

gyülekeztek

a környezetvédõk

Lucaciu, Popa, Iacobaº és Mircescu ismertette

a sajtóval a felmérés eredményét

Õsz óta tartanak országszerte
a környezetvédõk és a gyermekeik
jövõjéért aggódó polgárok tiltakozó
megmozdulásai a verespataki aranybánya
engedélyezése ellen. Nagyváradon a zöld
szervezetek a Bihar megyei törvényhozók
álláspontját firtatták.
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A hó le pel bo rí tot ta táj, a ház te tõ kön szik ráz -
va meg csil la nó pu ha hó, a fe hér be öl tö zött ut -
cák, fák és bok rok sze met gyö nyör köd te tõ lát -
vá nya so ka kat ki moz dít az ott hon me le gé bõl.
Ilyen kor va ló ban ér de mes egy ki csit fel fe dez ni a
ter mé sze tet, „fel avat ni” a tal punk alatt ro po gó
friss ha vat, szán kóz ni, sí el ni, vagy ép pen meg -
mu tat ni gyer me künk nek, hogy mi ként is kell
hóangyalt ké szí te ni. Sze ren csé re nem kell túl
mes  szi re utaz nia an nak, aki a ha vas hegy te tõk
kö zé vá gyik, hi szen Bi har me gyé ben is van nak
cso da szép ki rán du ló vi dé kek, de ter mé sze te sen
aki nek a pénz tár cá ja en ge di, vá laszt hat ja a kör -
nye zõ or szá gok ha vas csú csa it is. Za bo lai Zol -
tán nagy sza lon tai uta zás szer ve zõ tõl azt tu da kol -
tuk, hogy a síutak mel lett mi lyen más ki rán du -
lá sok ér dek lik leg in kább az em be re ket.

– Azt ta pasz ta lom, hogy el sõ sor ban a sí -
utakat ré sze sí tik elõny ben az ügy fe le im, és in -
kább kül föl di uta zás meg szer ve zé sé ben ké rik a

Minden évszaknak megvan a maga
szépsége, így természetesen a téli
hónapokban is számos olyan örömteli
elfoglaltságot, kikapcsolódási lehetõséget
találhatnak a gyerekek és a felnõttek, ami
az egészség megõrzését szolgálja,
és feltöltõdést hoz. ZABOLAI ZOLTÁN
nagyszalontai utazásszervezõt arról
kérdeztük, melyek a legkedveltebb téli
kirándulóhelyek.

se gít sé gün ket, a ha zai uta zá so kat a leg töb ben
sa ját ma guk szer ve zik meg. Az internet se gít sé -
gé vel ma már lé nye ge sen kön  nyebb a szál lás -
fog la lás és egy-egy ki rán du ló hely meg te kin té se,
így aki bel föld ön akar ki rán dul ni, az több nyi re
sa ját ma ga in té zi az ez zel kap cso la tos te en dõ -
ket. Na gyon fel ka pot tak a kö ze li ki rán du ló he -
lyek, mint pél dá ul az Ara nyos völ gye, Bihar fü -
red, azok a vi dé kek, ahol le het síz ni, szán kóz ni.
Akik meg en ged he tik ma guk nak, azok a kör -
nye zõ or szá gok ba is szí ve sen át ruc can nak.
Nagy nép sze rû ség nek ör ven de nek Auszt ria,
Szlo  vá kia, Szlo vé nia he gyes vi dé kei, ezek re a
te rü  le tek re rend sze re sen szer ve zünk mi is
síutakat.

– Mi lyen más ki rán du lá sok iránt ér dek lõd -
nek leg in kább eb ben az idõ szak ban a ki kap -
cso ló dás ra vá gyók?

– A leg na gyobb ér dek lõ dés nek a für dõs ki -
rán du lá sok ör ven de nek, ezek kö zül is a Ma -
gyar or szá gon ta lál ha tó für dõ he lyek a leg ke re -
set teb bek, mint pél dá ul a gyu lai vagy a haj dú -
szo bosz lói ter mál für dõk. Az ilyen tí pu sú ki rán -
du lá sok már rég óta nagy nép sze rû ség nek ör -
ven de nek, na gyon sze re tik eze ket a pi he nés re
vá gyó ügy fe lek. So kan vá lasz ta nak hét vé gi
vagy akár több na pos üdü lést für dõ he lye ken,
ugyan is ezek nek az utak nak az ára is vál to za tos,
leg in kább meg fi zet he tõ. Az sem el ha nya gol ha -
tó, hogy szá mos kö ze li für dõ hely van, de nem
csak Ma gyar or szá gon, ked velt ugyan is a Nagy -
vá rad mel let ti Félixfürdõ is. Ös  szes sé gé ben te -
hát azt tu dom mon da ni, hogy a té li hó na pok -
ban a síutak és a ter mál für dõk vonz zák leg in -
kább a tu ris tá kat, aki te he ti, ilyen üdü lõ he lyek -
re uta zik eb ben az idõ szak ban.

| Balázs Anita

Telelés bel- és külföldön

Az utazási iroda

Zabolai Zoltán
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78. Kecskeruta (Galega
officinalis)

A pil lan gós vi rá gú ak (Fabaceae) csa lád já ba
tar to zó nö vény faj, a Kö zel -Ke le ten õs ho nos,
de Eu ró pá ba, Nyu gat-Ázsi á ba, Pa kisz tán ba is
be te le pí tet ték. Ro mán el ne ve zé se ciumarea.

Éve lõ nö vény, amely bok ro san nõ, és fel ál -
ló szá ra 40–100 cm ma gas. Nek tár- és vi rág -
por ter me lé se mé hé sze ti leg is fon tos. Jú li -
us–au gusz tus ban fo lya ma to san vi rág zik.

Bel sõ leg emész té si za va rok ke ze lé sé ben, a
mel lék ve se ké reg és a has nyál mi rigy mû kö dé -
sé nek ser ken té sé re hasz nál ják. Víz haj tó, csök -
ken ti a vér cu kor szin tet, ki vo na ta ser ken ti a tej -
el vá lasz tást, és iz zasz tó ha tá sú. Kül sõ leg koz -
me ti kai ké szít mény ként mell ápo lás ra hasz nál -
ják.

Mér ték te len fo gyasz tá sa, kü lö nö sen a mag -
va ké, ár tal mas! Az egyéb gyógy sze rek kel va ló
ká ros köl csön ha tás ve szé lye mi att al kal ma zá sa
csak or vo si ja val lat ra aján la tos.

79. Kék indiángyökér (Caulo -
phyllum thalictroides)

A bog lár ka vi rá gú ak (Ranunculales) rend jé be
és a bor bo lya fé lék (Berberidaceae) csa lád já ba
tar to zó faj, in di án as  szony-gyö kér nek is ne ve zik,
ro mán ne ve afinul indian vagy rãdãcina femeii.
Az in di á nok cse cse mõ gyö kér nek hív ták.

A gyö ke rét rák, gör csök, menst ru á ci ós
prob lé mák ke ze lé sé re, va la mint fé reg haj tás ra
hasz nál ták, il let ve epi lep szia, há nyin ger, csuk -
lás, ízü le ti gyul la dás, to rok gyul la dás ke ze lé sé re
is. A XIX. szá zad ban már menst ru á ci ós gör -
csök, mell fáj dal mak, ál mat lan ság, hörg hu rut
el len is aján lot ták.

A ben ne lé võ kauloszopanin erõ sen sti mu -
lál ja a méh izom za tát, így meg in dít ja a menst -
ru á ci ót és a szü lést, le rö vi dí ti a va jú dást. Le -
het sé ges mel lék ha tá sai azon ban túl ve szé lye -
sek, ezért csak is szi go rú or vo si fel ügye let mel -
lett al kal maz ha tó. Ér de kes, hogy fo gam zás -
gát lás ra is hasz nál ták, kí sér le ti ál la to kon bi zo -
nyí tot ták, hogy meg gá tol ja az ovu lá ci ót. Azo -
no sí tot ták né hány an ti bio ti kus és im mun rend -
szert sti mu lá ló al ko tó ját is, ezért le het ered mé -
nyes húgy hó lyag- és ve se fer tõ zés ke ze lé sé -
ben. Ízü le ti gyul la dás el le ni ha tá sa is van, vi -
szont a ma gas vér nyo má sú ak nál in kább elõ -
idé zi ezt a be teg sé get, mint gyó gyít ja.

Fõ ze te édes kés, de ke ser nyés, kel le met len
ízû re vál to zik. Ér szû kí tõ ha tá sa mi att szív be te -
gek, ma gas vér nyo más ban, gla u kó má ban vagy
cu kor be teg ség ben szen ve dõk ne hasz nál ják.

gyógynövény-ábécé

Leg kö ze lebb a ken der ke fü vet és a ke se rû
pa csir ta fü vet mu tat juk be.
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Kék indiángyökér 

Kecskeruta



ínyenceknek|

Ven dég vá ró pap ri ka sze le tek

Hoz zá va lók: 4 nagy vagy 8 ki csi töl te ni
va ló zöld pap ri ka; a körözötthöz: 20 dkg juh tú -
ró, 10 dkg vaj, 1 kis fej re szelt vö rös hagy ma,
1 ká vés ka nál mus tár, 1 ká vés ka nál fû szer pap -
ri ka, ke vés sör; a fok hagy más tú ró krém hez:
10 dkg juh tú ró, 10 dkg krém tú ró, 10 dkg vaj,
3-4 ge rezd zú zott fok hagy ma, fi nom ra vá gott
ka por, snid ling, pet re zse lyem.

El ké szí tés: A pap ri kák szár fe lõ li ré szé rõl
egy sze le tet le vá gunk, a mag há zat és az ere ket
ki vág juk. Kü lön-kü lön ha bos ra ke ver jük a kö rö -
zött, il let ve a
fok hagy más tú -
ró krém hoz zá va -
ló it. A zöld pap ri -
kák egyik ré szét
a ró zsa szí nû, a
töb bit a zöld szí -
nû krém mel szo -
ro san meg tölt -
jük, majd né -
hány órá ra hû tõ -
szek rény be tesz -
 szük. A meg töl -
tött pap ri ká kat vi zes kés sel kis ujj nyi vas tag sze -
le tek re vág juk, majd egy más sal vál to gat va, fé lig
egy más ra fek tet ve egy tál ra he lyez zük.

Son kás sajt te kercs

Hoz zá va lók: 40 dkg trap pis ta sajt, 20 dkg
gép son ka, 10 dkg vaj, 10 dkg krém sajt, 4-5
kif li, ke vés liszt, 1 fej li la hagy ma, pet re zse lyem
zöld je, bors, só.

El ké szí tés: A va jat ki ke ver jük az öm lesz tett
sajt tal, majd hoz zá ad juk a vé kony ra sze le telt li -
la hagy mát és az ap ró ra me télt pet re zsely met,

vé gül sóz zuk,
bor  soz zuk. A
trap pis ta saj tot
sû rû szö vé sû vá -
szon ba köt jük,
és for ró víz ben
meg ol vaszt juk.
Az ol vasz tott saj -
tot lisz te zett
desz  kán gyors
moz du la tok kal
(ne  hogy meg -

der med jen) kb. 15×15 cm nagy sá gú ra nyújt -
 juk, majd be fed jük gép son ká val. Er re ken jünk
a kré met, és föl csa var juk, mint a bejg lit. Hû  tõ -
be tes  szük, és 1 na pig áll ni hagy juk. Fo gyasz -
tás elõtt fer dén fel sze le tel jük, és kifli kari kák ra
he lyez zük.

Ka ta lán pa ra di cso mos ke nyér
(Pa amb tomaquet)

Hoz zá va lók: 4 ge rezd fok hagy ma, 4 sze -
let friss ke nyér, olí va olaj, 2-3 na gyobb, lé dús
pa ra di csom, csi pet nyi só.

El ké szí tés: A ke nyér sze le te ket kö ze pe sen
meg pi rít juk, majd a meg pu colt fok hagy ma ge -
rez dek kel ala po san be dör zsöl jük és a fél be vá -

gott pa ra di cso -
mok hú sos fe lé -
vel be dör zsöl -
jük. Ez után olí -
va olaj jal meg lo -
csol juk, ha kell,
csep pet sóz zuk,
s elõ re fel szelt
pa ra di csom koc -
kák kal meg rak -
juk.

gyomorkímélõ tapas

Pap ri ka sze le tek

Son kás sajt te kercs

Pa ra di cso mos

kenyér

Remekül megkomponált falatok, játékos
ízelítõk, aprócska fogások – ezek jellemzik
a spanyol elõételeket, a tapákat (többes
száma: tapas). Ilyen kis falatokat otthon is
készíthetünk, hogy megidézzük
a mediterrán nyarak hangulatát, de
az ünnepek alatt elnehezült gyomornak is
jót tesz a színes, könnyû étel.
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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: január 31.
Pos   ta cím: Biharország, 410068 – Ora -
dea, Piaþa 1 De cem brie nr. 12.; e-mail:
biharmegye@gmail.com.

Víz SzIN TES: 13. Né met gépkocsimárka.
14. A föld ké reg fel szí ni ré sze. 15. Film ren de -
zõ (Sán dor, 1934–2001). 16. … Yasar – tö -
rök író, új ság író, ri por ter. 18. Joseph … –
ame ri kai-an gol film ren de zõ. 20. Tré fás szín -
há zi be mon dás – ang. 21. Emész tõ nedv. 22.
Kis bá nya vá ros Krassó-Szörény me gyé ben.
24. Nor vég pop ze ne kar. 26. A ger má ni um
vegy je le. 27. Mes ter sé ges nem zet kö zi nyelv.
28. Mu har ban van! 29. Kas sák lap ja. 30.
Ün ne pelt szí nész nõ (név elõ vel). 32. … szar ka
– Rossini ope rá ja. 34. Korálrészlet! 36. Az
egyik leg na gyobb be tû mé ret. 38. Pe da gó gus.

39. Meg gyõ zõ dés sel kap cso la tos. 41. Ge -
rinc te le nek pán cél já ban lé võ szer ves anyag.
43. Tel-… – Iz ra el fõ vá ro sa. 44. Le ma ra dá -
sát be hoz za. 46. Ál do zat be mu ta tá sá ra va ló
épít mény. 48. Pap ri ká nak is van. 49. Orosz
ûr ha jós, az el sõ ûr re pü lõ. 51. A Kos ál lat övi
jegy la tin ne ve. 53. For dí tott ket tõs be tû. 54.
Tar tó. 56. Ál la mi be vé tel. 57. Szé le in told!
58. Ke le ti ger mán nép a nép ván dor lás ko rá -
ban. 59. Lus ta, tu nya. 61. Za va ros idõ! 62.
Tokio ré gi ne ve. 64. A ró mai pá pa hár mas
ko ro ná ja. 66. Né met nyel vész és me se gyûj tõ
test vé rek. 69. Eu ró pa má so dik leg hos  szabb
fo lyó ja. 71. Prog ra mo zá si nyelv. 73. Ce le be -
szen élõ vad tu lok.

Füg gõ LE gES: 1. Há lót szö võ ál lat. 2.
Ka rin thy Fe renc re gé nye. 3. El is mert nyel vész
(Lász ló, 1921–2011). 4. Be cé zett Ilo na. 5.
Az asztácium vegy je le. 6. Nyu gat-af ri kai or -
szág. 7. Kosz to lá nyi mú zsá ja. 8. Ame ri kai ûr -
ku ta tá si szer ve zet. 9. Ke vert tej! 10. Az oz mi -
um vegy je le. 11. Elõ tag, mér ték egy ség mil li -
árd  szo ro sát je len ti. 12. … Sumac – a pe rui
csa lo gány. 17. La pos fe ne kû csó nak. 19.
Ke  re  sõ prog ram a weben. 23. Ko re og rá fus,
ren de zõ, et nog rá fus (Fe renc). 25. Ke le ti édes -
ség. 27. Az idõ seb bik (röv.). 28. Köz le ke dés
he lye. 29. Mo dor. 30. Fa lu ré sze. 31. Ne ga -
tív töl té sû ion. 32. Ma gyar éne kes nõ. 33.
Fran cia te le pü lés (VOVES). 35. Élõ lény. 37.
Ös  sze vis  sza tol! 40. Más sal le je gyez te tõ. 42.
Szí nész nõ (Eri ka). 45. …-kõ – a Kõ sze gi-
hegy ség leg ma ga sabb csú csa (882 m). 47.
Kos suth-dí jas író (Sán dor). 50. Ige vég zõ dés.
52. … ipso – ma gá tól ér te tõ dõ. 55. Szik lák
közt élõ für ge ál lat. 57. Ka kukk fû il ló ola já ban
is elõ for du ló anyag. 58. Hang jel zõ fém ko -
rong. 59. Ér zé kel. 60. Naso be tûi. 61. …
Lipatti – ro mán zon go ra mû vész, ze ne szer zõ
(1917–1950). 63. Fé lig du á lis! 65. Olasz,
oszt rák és bel ga au tó jel. 67. Szá mí tó gép-me -
mó ria. 68. Ma te ma ti ka – röv. 70. Éke zet ben
kü lön böz nek! 72. Linz ha tá rai!

| Ba ra bás Zsu zsa

|üdítõ

Babits Mihály (1883–1941) költõ, író, mûfordító, a Nyugat
egyik szerkesztõje, a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt.
Fenti versének utolsó versszakát idézzük: „Ó teleim, gyermeteg
telek! / mily bolondul elfeledtelek. / Úgy megfakultatok, mint
a gyöngy ha / nem ringatja eleven meleg. / Némelyik már,
mint egy szertehullt / láncnak szeme, halkan elgurult… / …”
Folytatása a rejtvényben a vízszintes 1. és függõleges 21.
alatt.

De cem be ri szá munk rejt vé nyé nek (Ka rá csony fe lé) meg fej -
té se: „Le gyünk hát job bak, s hig  gyünk ren dü let len / S ne
csak így de cem ber ben.” Könyv ju tal mat nyert: Molnár Fe -
renc (Erdõgyarak) és Tóth Erzsébet (Nagyvárad).
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Emlékezés gyermeteg telekre
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TóTH Ág NES

Macs ka dombi
ver sek 
(gyer mek versek)

A szí nek el va rá zsol ják a gyer me ke ket. Õk sok -
kal szo ro sabb kap cso lat ban van nak a szí nek -
kel, mint mi fel nõt tek. A szí nek nem csak szeb -
bé te szik az éle tü ket, ha nem be fo lyá sol ják az
ér zé se i ket is. Vi dám sá got va rá zsol nak a min -
den nap ja ik ba. A szí nek ál lan dó an je len van -
nak az éle tünk ben, meg kell ta ní ta nunk a
gyer me ke ket ját sza ni ve lük, mert nö ve lik a
kre a ti vi tá su kat, jó irány ba te re lik az íz lé sü ket. 

* 
A kis gye rek egy faj ta álom vi lág ban él és bol -
dog, mert fan tá zi á já val ural ni tud ja az õt kö rül-
öle lõ vi lá got. És ha ol va sás sal  fej lesz ti fan tá zi -

á ját, kép ze le te fel nõtt ko rá ban is
ké pes lesz meg szé pí te ni a
leg szür kébb hét köz na po -
kat is. Eb ben le het szü lõk
és pe da gó gu sok se gít sé -
gé re Tóth Ág nes leg újabb
gyer mek verskö te te Ko -
vács Kla u dia szí nes il luszt -
rá ci ó i val.

hirdetés|
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A Várad folyóirat
újdonságai

Rendelje meg a két kötet egyikét 20 lejes áron, s mi a másikat ajándékba postázzuk Önnek.
Megrendelés, információ: biharmegye@gmail.com, 0735/154–456.

gIT TAI IST VÁN

Csor dul tig
lebe gés sel 
(ara szos rövidprózák)

Szer kesz tõtár sai ug ra tá sá nak szán dé ká val in -
dult 1990 ta va szán Git tai Ist ván pró za írói kar -
ri er je. Egy pá lyá zat ra küld te be egy ki ta lált if jú
hölgy ne vén el sõ ara szo sa it el bí rá lás ra. Még a
díj át adás elõtt ma gát le lep le zõ szer zõ egy év ti -
ze den át pub li kál ta egy re-más ra szü le tõ rö vid -
je it. Si ke ré nek tit ka, hogy rá ta lált ar ra az
egyé ni nyelv re, amit kö vet ke ze te sen hasz nál.

* 
Mik ro vi lág ok szí nes for ga ta ga bom lik ki elõt -
tünk, né hány mon dat ban is tel jes, ke rek tör té -
ne tek, sze ret he tõ hõ sök, meg hök ken tõ hely -
ze tek. Köl tõ i ség és hu mor sze ren csés ta lál ko -
zá sa a gro teszk ben. 



Feltételezések szerint a XIX. század végén készült a fenti bihardiószegi felvétel. A református templom és környéke látható a képen. Ezek

a házak ma már – feltételezéseink szerint – nem léteznek. A fotóst bámulók mindenféleképpen örültek, hogy valaki megörökíti õket

Biharszentjánoson a hajdani községházát és az ünneplõbe öltözött lakosokat fotózta le a fényképész. Ha ismereteink nem csalnak, ezek

az épületek – természetesen teljesen átalakítva – még ma is állnak a Bors községhez tartozó faluban


