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Nagyvárad Helyi Tanácsának 2013/10.
számú határozata értelmében mûködési enge-
délyt kell kérniük a kereskedelmi tevékenység-
gel vagy szolgáltatással foglalkozóknak, legye-
nek azok egyéni vagy családi vállalkozások,
cégek. Kivételt képeznek a vendéglõk és bá-
rok üzemeltetõi (5610-es, illetve 5630-as
CAEN-kód).

A mûködési engedélyt a vállalkozás minden
munkapontjára igényelni kell, beleértve azo-
kat is, amelyek valamelyik bevásárlóközpont
területén mûködnek. Az engedélyt legtöbb 15
napon belül kibocsátják, 60 lejes illeték fejé-
ben; az éves láttamozás, amelyet minden év
március 31-ig el kell végeztetni, 30 lejbe kerül.
Az engedély igénylésekor egy irattartóban
mellékelni kell a cégjegyzéki nyilvántartási bi-
zonylatot, az ingatlan használati jogát igazoló
iratot, a munkaponttá való nyilvánításról szó-
ló cégbírósági igazolást és az illeték befizetését
igazoló okmányt.

A mûködési engedély annak a garanciája,
hogy az azt birtokló vállalkozók tiszteletben
tartják a városrendezési feltételeket, a közren-
det és a köztisztasági szabályokat – indokolta
a bizonylat bevezetését Sorin Iacob, a pol-
gármesteri hivatal gazdasági igazgatóságának
helyettes vezetõje. Az aligazgató azt is hozzá-
tette: több munkapont ellenõrzésekor is úgy
találták, hogy az üzemeltetõ engedély nélkül
módosította az épületet, nem volt szerzõdése
a köztisztasági vállalattal, vagy bepanaszolták

csendháborításért, a közrend megsértéséért.
A mûködési engedélyt kérvényezõ iratok be-
nyújtása után a helyi rendõrség ellenõrzi a fel-
sorolt szabályok betartását. Az üzemeltetõnek
kötelessége jól látható helyen kifüggeszteni a
mûködési engedély másolatát.

F. N. L.

Mûködési engedély kell
a városházától

Az EKE ’91 Nagyvárad – Bihar augusztus 115–18. között gyalogtúrát szer-
vez a Királykõ-hegységbe. Utazás vonattal. Szállás menedékházban, túraveze-
tõ Császár Mária (tel.: 0756/ 296–739).

Augusztus 220-áán, kedden Budapestre kirándulhatnak az EKE-vel. Utazás
autóbusszal, szervezõ Fekete Irén (0722/844–251, 0770/117–022).

Augusztus 224-één, szombaton gyalogtúrára hívja a természetkedvelõket az
EKE ’91 Nagyvárad – Bihar Pádisra, a Csodavárhoz. Utazás autóbusszal, túra-
vezetõ Huszár István (0745/203–146).

Érdeklõdni és feliratkozni a szervezõknél telefonon, illetve személyesen le-
het, kedd délutánonként 18–19 óra között a Sas alatt, az elsõ emeleti szék-
helyen (Sas passzázs, Szent László, ma Unirii tér 2–4. szám).

Gyalogtúrák, kirándulásokTanácsadás
romáknak

Fogadóórát tart minden csütörtö-
kön 9-tõl 13 óráig a Bihar megyei
prefektúrán (Széchenyi tér, ma Traian
park 5. szám) Rézmûves József, a Ro-
ma Párt Bihar megyei elnöke, az alpre-
fektus tanácsosa. Szociális, munkaügyi,
föld- és ingatlanügyekkel, de bármilyen
egyéb problémával is fordulhatnak hozzá
az érdekeltek a megye egész területérõl.
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„Azt bünteti, kit szeret, másként õ nem is
tehet…” – a református ének mintájára én is
így vagyok szülõfalummal. Inkább illetem jó
szándékú kritikával, mint álságosan vállvere-
getéssel. De ez alkalommal nem tehetek más-
ként, mintsem elismerõn szóljak az ott zajlott
„betyárkodásról”. És ezt nem betyárbecsület-
bõl teszem.

Bocskai jó választás volt

Még tarkót perzselt a szombat délutáni nap-
sütés, amikor a helyi általános iskola köré gyü-
lekeztek. Fehér lepel alatt apró szellõcskék bú-
jócskáztak észrevétlen, Bocskai márványba
merevített portréját fürkészték. Mert múlt-
mentés helyszíne lett az iskola bejárata; egy
éve a tanintézet felvette a fejedelem nevét,
most pedig emléktáblával adóztak Bocskai Ist-
ván emlékének.

Gellért Gyula bihardiószegi lelkipásztor, a
hajdúvilág nagy ismerõje lendületes beszéddel
szólt Bocskai fejedelemrõl, majd pedig Szabó
Ödön parlamenti képviselõ a névválasztás je-
lentõségérõl értekezett. A lepelrántás után
Asszonyvásárára, Kiskereki község legkisebb
falujába indultunk, hisz ott is múltmentésen fá-
radoztak.

Betyárfesztivál
Kiskerekiben

A betyár szó hallatán felkapja fejét
az emberfia, hát még ha falunapi
rendezvény elnevezéséhez társul. A szürke
falunapok sûrûjében pezsdítõen hat
a Betyárfesztivál elnevezés. De ez pusztán
jól csengõ, frappáns szó maradna, ha nem
töltenék meg értékhordozó tartalommal.

Márványtábla
került a Bocskai
nevét viselõ iskola
bejáratához

Asszonyvásárán
kopjafát állítottak

A nagy fejedelem
márványba vésett

arcmása
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Kopjafa egy bátor esperesnek

Harangszó adta hírül a völgybe szorított fa-
lu népének az ünnepi készülõdést. A helybeli-
ek mellett vendégek érkeztek az eseményre
nemcsak a környékrõl, hanem Magyarország-
ról is. A faluban hajdan szolgált néhai Kuthy
Sándor református esperes emlékére avattak
kopjafát, aki az 1848-as forradalom üldözöt-
teinek védelmezõjeként bátran cselekedett. A
kopjafaállítással két legyet ütöttek egy csapás-
ra, hisz az esperesre emlékeztetõ tábla mellett
a két világháború évszámai is felkerültek a fa-
ragványra. Bár az avatóünnepségen errõl szó
nem esett, úgy néz ki, hogy multifunkcionális
kopjafát avattak az asszonyvásári református
templomkertben.

Vasárnap az emlékhelyavatás folytatódott.
Ezúttal a községközpontban a második világ-
háborúban elesettek emléke elõtt rótták le ke-
gyeletüket a helyiek, polgármesteri, egyházi
és politikusi asszisztálás mellett. Eddig huszon-
egy áldozat neve áll márványba vésve a turul-
madár védelmezte emlékhelyen, de amint azt
a polgármester, Nyíri Sándor elmondta, elõ-
fordulhat, hogy a jelenlegi névsor nem teljes.

Mindeközben a szabadtéri színpad környé-
kén zajlottak a különféle hagyományõrzõ és
bóvli rendezvények. Betyárétkek illata bódí-
tott, csattogtak a fokosok, ropták a táncot.
Rózsa Sándor felhõk mögül a „kiskereki be-
tyárcsárda” nyomait kereste.

| D. Mészáros Elek

A helybeliek
lerótták

kegyeletüket

Huszonegy név áll
a turulmadaras
emlékmûn

Világháborús
emlékmûvet is
avattak
Kiskerekiben
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Bihar megye lakossága 575 398 fõt számlált
2011 októberében, amikor az országos nép-
számlálást tartották. A népesség létszáma alig
haladja meg az 1956 februárjában mértet, s jó-
val alatta marad az elmúlt negyven évben mért,
600 ezernél nagyobb lélekszámnak. A Bihar
megyeiek 50,8 százaléka él falun, és az õ fogyá-
suk a 2002-es népszámláláskor mérthez képest
6,5 százalékos, míg a városi lakosság csak 1,6
százalékkal lett kevesebb. A megyeszékhelyen
élnek a legtöbben, 196 400-an, aztán Nagysza-
lonta (17 700) és Margitta (15 800) következik.
A legnépesebb község Váradszentmárton 9600
lakossal, a legkisebb pedig Sólyomkõvár ezer
helybelivel.

A lakosság nemzetiségét, anyanyelvét és vallá-
sát 547 ezer kérdõív alapján mérték fel, ezért
maguk a statisztikusok is elismerték, hogy nem
pontos a felmérés. Egyrészt a kérdõívek kitölté-
sekor nem volt kötelezõ megadni ezeket az ada-
tokat, másrészt sokszor – személyes találkozás
híján – csak egyéb intézmények (lakossági nyil-
vántartó, munkaügyi felügyelõség, adóhivatal,
nyugdíjhivatal, szociális és munkaügyi hatóság,

egészségbiztosí-
tási pénztár, ok-
tatási minisztéri-
um) nyilvántartá-
saiból vették ki az
adatokat, ame-
lyek között a fen-
tiek természete-
sen nem szere-
peltek. Országo-
san 1,18 millió,
Biharban közel
26 ezer személyt
regisztráltak ilyen
módon. A fenti-

ek figyelembevételével megyénket 67 százalék-
ban románok lakják, a magyarok részaránya
25,3 százalék (138 200 személy), és 6,3 száza-
léknyian (34 600-an) vallották magukat roma
nemzetiségûnek. Anyanyelvként viszont az utób-
biak jelentõs hányada is vagy a románt vagy a
magyart jelölte meg, a cigányt csak 3,4 százalé-
kuk. Román anyanyelvûnek vallotta magát a Bi-
har megyeiek 68,9 százaléka, magyarnak a
26,4 százaléka, szlováknak a 1,1 százaléka.

Sajnálatos tény, hogy a legnagyobb mérték-
ben a magyarság fogyott a 2002-es népszámlá-
lás óta, akkor 155 800 fõt jegyeztek fel. Feleke-
zeti megoszlás szerint 59 százalék az ortodox,
17,5 százalék a református, 8,9 százalék a ró-
mai katolikus, 7 százalék a pünkösdista, 4 szá-
zalék a baptista és 2,2 százalék a görög katoli-
kus (bár ezt az adatot Virgil Bercea váradi görög
katolikus püspök hivatalos átiratban vitatta).

A népszámlálók a lakosság végzettségét is fir-
tatták, az összesítés szerint megyénkben 14,1
százaléknyi a diplomások aránya, 43,7 százalék-
nyian középfokú tanulmányokat folytattak, 42,2
százaléknyi az alacsony végzettségûek aránya,
akik között nagyjából 9000 fõ analfabéta. Tíz
éve még 16 ezer Bihar megyei volt írástudatlan.

A korfa is kirajzolódott a népszámlálási ada-
tok nyomán, s világosan mutatja a népesség el-
öregedését. Kevés a fiatal (30 év alatti), még ke-
vesebb a gyermek (15 év alatti), a legnépesebb
a középkorú (30–45 év, illetve 50–65 év közöt-
ti) korosztály, s szembetûnõen megfogyatkozott
a 45–49 éves generáció, amelynek tagjai elván-
doroltak.

| M. Zs.

Pontatlan lett
a népszámlálás

Másfél évvel a 2011. végi népszámlálás
után hozta nyilvánosságra a statisztikai
hivatal a végleges eredményeket. A Bihar
megyei adatokról DANA PAªC ügyvezetõ
igazgató és helyettese, KRAUSZ ZOLTÁN
tájékoztatott.

A megye
lakosságának
korcsoportok
szerinti
megoszlása

Nõk / Férfiak
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Olvasói panasz nyomán szembesültünk az
egészségügyi járulékok kezelésében megmutat-
kozó kuszasággal. Ennek egy részét az okozza,
hogy 2012 júliusa óta az adóhivatal kapta fel-
adatul ezek beszedését. Értelemszerûen a tarto-
zásokét is. A biztosítópénztárt pedig megbízták,
hogy az átadás-átvételi határidõ lejártáig tegye
tisztába a kintlevõségeit, vagyis minden adósá-
nak küldjön fizetési felszólítást. A Bihar Megyei
Egészségbiztosítási Pénztár több mint 30 ezer
felszólítást küldött ki – tudtuk meg Oana Ungur
szóvivõtõl.

Panaszosunk is kapott ilyen felszólítást, bár
szerinte igaztalanul, de kilátástalannak ítélve a
fellebbezést, még januárban befizette a pénzt az
adóhivatalban, ám a múlt hónapban ámulva ta-
pasztalta, hogy a biztosítónál még mindig adós-
ként szerepel, ezért nem adták ki neki az euró-
pai biztosítási kártyát. Tudatták vele, hozzon iga-
zolást a „fináncoktól” a befizetésrõl, nem elég a
nyugta.

Fándly Marius, a megyei közpénzügyi igaz-
gatóság helyettes vezetõje érdeklõdésünkre kö-
zölte, hogy az illetõnek és bárki másnak kérésre
helyben kiállítják az igazolást arról, hogy nincs
tartozása. Kár, hogy ezért az állampolgárnak
kell utánajárnia, s nem továbbítják egymásnak
az adatokat az intézmények. Az aligazgató arra
is figyelmeztetett, hogy az egészségbiztosítási já-
rulékról az egészségügyi törvény rendelkezik,
amely felsorolja azokat a jövedelmeket, amelyek
után ilyet fizetni kell, s az adóhatóság nyilván-
tartja és közli az egészségbiztosítási pénztárral,
mikor ki kapott ilyen jövedelmet. A jogszabály
viszont nem pontosítja, hogy a jelenlegi adótör-
vény szerint csak akkor járulékkötelesek ezek a
jövedelmek, ha kizárólag ezekbõl él az állampol-

gár, vagyis nincs 8 órás munkaviszonya vagy
nem nyugdíjas. A pénztár pedig – az országos
vezetõség rendelkezése alapján, biztos, ami biz-
tos alapon – minden, szerinte érintettnek kiküld-
te a fizetési felszólítást.

A pénztár megyei szóvivõje is elismerte, nem
mindig jogos az „adóslistára” vétel, de mentsé-
gül azt hozta fel, hogy nem férnek hozzá min-
den olyan adatbázishoz, amelybõl kitûnik, ki fi-
zet járulékot és ki nem. Nincs rálátásuk a hadse-
reg, a belügyminisztérium, az igazságszolgálta-
tás saját biztosításainak, nyugdíjpénztárainak
adataira, és a vasúti biztosító adatait is csak
nemrég kezdték feldolgozni.

Járulékköteles jövedelem a mezõgazdaság-
ból, erdõgazdálkodásból, szerzõi jogdíjból, osz-
talékból, banki kamatból, javak bérbeadásából,
illetve szabadfoglalkozásokból vagy polgári szer-
zõdés alapján szerzett bevétel. Ha ezeken kívül
munkabérbõl vagy nyugdíjból él az állampolgár,
vagy olyan jövedelme van, amelybõl vonják az
egészségbiztosítási járulékot, ne fizessen a fel-
szólításra, hanem mihamarabb keresse fel a
pénztár megyei székházát (Nagyvárad, Borsi út
4. km) az igazoló okmányokkal – tanácsolta
Oana Ungur. Hozzátette, a casbh@rdslink.ro és
az e-mail@casbh.rdsor.ro villanypostacímre
vagy a 0259/454–184 faxszámra küldött irato-
kat is elfogadják. Ha már fizettek, de nem kellett
volna, a bizonyító okmányok alapján a pénztár
arról is igazolást ad, s azzal visszaigényelhetik a
pénzt az adóhivatalban. Mivel az átadás-átvételi
határidõt szeptember 30-ig kitolták, a pénztár
addig tudja tisztázni a helyzetet.

| Máté Zsófia

Zavarok az egészségügyi
járulék körül
Egy éve már nem az egészségbiztosítási
pénztár, hanem az adóhivatal szedi be
az egészségügyi járulékokat. Az átadás-
átvétel még mindig tart, az intézmények
közötti kommunikáció hiánya a polgárokat
kényszeríti utánajárásra, igazuk
bizonygatására.
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A Nagyvárad–Szatmárnémeti országút meg-
kerüli, közvetlenül nem érinti Éradonyt, a falu
elsõ háza mintegy háromszáz méterre van az
országúttól. Adony 10 kilométerre fekszik
Érmihályfalvától, ezért az itteniek az érmelléki
kisvárost tekintik gazdasági és kulturális köz-
pontjuknak. Közigazgatásilag a három kilomé-
terre lévõ Értarcsához tartozik. A falut átszeli az
Ér patak, melyet a lápos vidék lecsapolása elõtt
úgy is jellemeztek a helybeliek, hogy ez se nem
folyó, se nem csatorna, se nem mocsár, de
mindegyikbõl van benne valami. Az Ér szabá-
lyozása 1965-ben kezdõdött el, s az Érmellék
nagy részét érintette, így az éradonyi határt is.
A lápvidék természetvédelmi célú visszaállítása
évek óta foglalkoztatja a természetbarátokat, de
még semmi sem lett belõle. Pedig az idei esõs
tavaszon a környéken újra megjelentek a gé-
mek és más mocsári madarak, de miután a víz
visszahúzódott a medrébe, ezek is eltûntek.

Éradony – akkor még Odum – elsõ írásos
említése 1237-bõl származik. Valószínû, hogy
Odon Ivánka fiáról kapta e nevet, aki a XIII.
században elsõ birtokosa volt a településnek.
1262-ben, mint más környékbeli falvak, a
Gutkeled nemzetség birtoka volt. A település
határában hajdan vár is állt, a XVI. századig,
de mára már a nyoma is alig látható. Ér-
Adonyként 1828-ban és 1851-ben említik az

Az iskolával a jövõt
õrizték meg

Éradony mintegy hétszázötven fõs
település, a térség kevés olyan falujának
egyike, amelyen az Ér át is halad. A közel
nyolc évszázados múlt mellett a jövõ is
biztosított, nem kis részben annak
köszönhetõen, hogy az adonyiak meg
tudták tartani iskolájuk önállóságát.

Az éradonyi
általános iskola

fõépülete

Az éradonyi
református templom

Bordás Károly,
Értarcsa község

polgármestere
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írások. A XIX. század elején a Szilágyi, a gróf
Haller, a Fényes és az Okolicsányi család bir-
toka volt. A XX. század elején a Haller grófi
család épített itt egy gyönyörû kastélyt, mára
ez is eltûnt. Egykor termálfürdõ is mûködött a
faluban, de a ’89. decemberi változások után
az is az enyészeté lett.

Az 1886-ban kiadott Bihar vármegye föld-
rajza címû tanulmányában K. Nagy Sándor a
települést 716 lakossal jegyezte fel, közülük
664 volt magyar nemzetiségû, vallási megosz-
lás szerint 466 református, 129 római katoli-
kus, 85 görög katolikus és 35 izraelita. Az
1992-es népszámlálási adatok szerint
Adonyban 855-en laktak, 782 magyar, 38 ro-
mán, 35 roma. A legutóbbi, 2011. õszi nép-
számláláskor 745 helyi lakost regisztráltak
(641 magyar, 31 román és 35 roma); illetve
370 római katolikust és 326 reformátust. Ér-
dekes, hogy a bõ száz év alatt a katolikus vált
a legnépesebb felekezetté.

A megélhetés útjai

Bordás Károllyal, Értarcsa község polgár-
mesterével együtt jártuk be a falut. Jó volt lát-
ni a sok kedvezõ változást. A két kilométernyi
aszfaltos út az országúttól kezdõdve szinte be-
hálózza az egész falut. „Rövidesen minden it-
teni utca aszfaltréteget kap. Ezt uniós forrás-
ból valósítjuk meg, a mûvelõdési ház felújításá-
val együtt” – mondta az elöljáró.

Az iskolába is benéztünk. Jólesõ érzés volt
látni, hogy az épület teljesen felújítva várja a

diákokat és pedagógusokat. Új szárnnyal is
bõvült a tanintézet, ez lehetõvé tette, hogy
csak délelõtti „mûszakban” tanítsanak. Ered-
ményként könyvelik el, hogy továbbra is van a
faluban általános iskolai oktatás. Minden osz-
tálynak van helye az új iskolában, ahol az ok-
tatás csak magyar nyelvû. Az utánpótlás is
megvan, hiszen az óvodába mintegy 40 gyer-
mek jár. A pedagógusok zöme Mihályfalváról,
Nagyváradról és Tarcsáról ingázik, néhányuk
helyben lakik.

A polgármester a település határába invi-
tált; a parcellák között munkagépek köves uta-
kat építenek, hogy betakarításkor a mezõgaz-
dasági gépek könnyen közlekedhessenek.

Bordás Károly elmondta, hogy a fiatalok
már nem hagyják el a települést, helyben igye-
keznek megtalálni mindazt, ami a megélhetés-
hez szükséges. „Ez annak is köszönhetõ, hogy
a közeli Érmihályfalván mûködõ ARA cipõ-
gyárba naponta mintegy 300-an ingáznak
Adonyból, s néhányan Székelyhídon is dol-
goznak. A fizetések nem nagyok, de az embe-
rek meg vannak vele elégedve, hiszen ez min-
den hónapban biztos jövedelmet jelent” – ma-
gyarázta a polgármester.

Az éradonyi lakosok egy része a mezõgaz-
daságból él: vagy a két helybeli vállalkozásnál
talált munkát, vagy maguk mûvelik meg földjü-
ket. Gondot, mint már régóta, ma is a termé-
nyek értékesítése okoz. Egy részüket a
mihályfalvi piacon adják el, ez azonban nem
megy zökkenõmentesen. Biztató és jellemzõ
viszont e vidékre, hogy a földeket az utolsó
négyzetcentiméterig megmûvelik. Itt nem lehet
a határban felszántatlan földet látni. Az idõ-
sebb korosztály a mezõgazdasági vállalkozók-
kal mûvelteti meg a földjét, az ebbõl származó
jövedelem, amit általában terményben
kapnak meg, pótolja a kevés téesz-
nyugdíjat – magyarázta Bordás Károly.

A római katolikus
templom

A határban
mezõgazdasági
utakat építenek
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Az egykor a téesz tulajdonában lévõ
termálstrandról, mely évek óta nem mû-
ködik, a polgármester elmondta, hogy a

létesítmény egy fiatalember tulajdonában van,
újraindítása nagyon sok pénzbe kerülne, hisz a
termálvíz már rég nem folyik. De nem is volna
nagy kereslet rá, „nem messze van tõlünk több
termálfürdõ is, ahová az adonyiak egy része is
jár” – tette hozzá.

A megtartott iskola

Az éradonyi Chiº Márta az értarcsai polgár-
mesteri hivatal alkalmazottja, õ ma a település
legavatottabb ismerõje – helytörténész. Nevével
elõször akkor találkoztam, amikor a 2000-es
évek elején a faluban elsõként létrehozták az
eMagyar internetes klubot, õ volt az egyik kez-
deményezõ.

– Az utóbbi tíz-tizenöt évben Adonyban is
egyre inkább tért hódít a nagyüzemi gazdálko-
dás, ami inkább közepes méretû, hiszen pár
száz hektár föld megmunkálásáról van szó. En-
nek elõtte pár hektáron gazdálkodtak, a legtöb-
ben állati vontatású gépekkel, de így már nem
lehetett annyit termelni, amibõl megélhettek
volna a gazdák. Tehát ezen a téren gyökeres vál-
tozáson ment át a falu. Az állattartást is majd-
nem teljesen felszámolták, fõleg miután az állat-
piacokat a legtöbb helyen bezárták. A beteg- és
téesznyugdíjasok még valahogy megéltek, de a
fiatalabb nemzedéknek lépnie kellett, hogy érvé-
nyesülni tudjon. Eleinte külföldön, fõleg Magyar-
országon kerestek munkát, de pár év múlva, mi-
vel ott is nehézségek merültek fel, másfelé kel-
lett tekinteni. Akiknek bejöttek a számításaik,
azok kint maradtak, mások kénytelenek voltak
visszajönni. Ebben az idõben Mihályfalván bein-
dult a cipõgyár, s oda elõször inkább a nõk men-
tek dolgozni, de késõbb az erõsebb nem is fel-
vállalta a könnyûipari munkát.

Kritikus helyzet volt az is, amikor arról volt
szó, hogy mivel kevés gyerek van, be kell zárni
az iskolákat. Csak egy ma-
radhatott volna, a község-
központban, Adonyban és
Gálospetriben pedig meg
kellett volna szüntetni. Ke-
mény csata árán elérték,
hogy továbbra is legyen álta-
lános iskola Éradonyban. Ez
is hozzájárult ahhoz, hogy a
fiatal családok maradnak a
faluban, hiszen gyerekeik a
nyolc osztályt itt végezhetik

el. Az adonyi gyerekek az
érmihályfalvi, székelyhídi
középiskolákban folytatják
tanulmányaikat, õk általá-
ban ingáznak. Vannak olyan
diákok is, akik Nagyváradon
tanulnak tovább, ezt viszont
nem minden szülõ engedhe-
ti meg magának.

A falu közösségi élete általában a református
és a római katolikus egyház köré csoportosul, a
lelkipásztorok próbálják összefogni híveiket kü-
lönbözõ rendezvények szervezésével. A refor-
mátus közösségi házban – az egykori eMagyar
internetes klub, melyre ma már nincs szükség,
hisz a legtöbb házban van internet – az egyház-
község szociális konyhát mûködtet. Két-három
hetes gyakorisággal idõseket hívnak meg egy-
egy szeretetvendégségre. Önkéntes asszonyok
összeadott hozzávalókból fõznek egy ízletes ebé-
det, és szintén önkéntesek elfuvarozzák ide a
vendégül látandókat. Az idõsek nagyon örülnek,
hogy így találkozhatnak egymással – avat be a
kezdeményezésbe Chiº Márta.

Arról is beszélt, hogy a majd 800 lelket szám-
láló faluban kevés az értelmiségi: két-három pe-
dagógus és a lelkészek. Azért az itteni fiatalokkal
van, aki foglalkozzon. „Él Éradonyban egy Szal-
kai Zsuzsa nevezetû hölgy, õ nem pedagógus,
hanem fodrásznõ, aki nagyon szereti a gyereke-
ket, szabadidejében évek óta foglalkozik velük,
modern táncokat tanít azoknak, akiket ez érde-
kel” – zártuk a beszélgetést.

Második mandátum

Kerezsi Attila, Értarcsa község alpolgármes-
tere éradonyi lakos, második mandátumát tölti
az elöljárói tisztségben. 2000 óta RMDSZ-tag,
ma õ az érdekvédelmi szervezet adonyi elnöke.
2008-ban jutott be az értarcsai helyi tanácsba,
akkor alpolgármesternek is megválasztották,
2012-ben pedig újraválasztották.

„Adony a község legkisebb falva, és a legelha-
gyatottabb is volt. Az elmúlt években ezt próbál-
juk orvosolni az utak felújítása mellett. Az egész
faluban bevezettük a vezetékes ivóvizet, egy
szép, manzárdos iskolát csináltunk, temetõká-
polnát építettünk, gyógyszertár nyílt. Felújítottuk
az egészségügyi központot, ahová hetente két-
szer jár ki a háziorvos Gálospetribõl. A mezõ-
gazdasági utak kiépítésén dolgoznak az erõgé-
pek, ezeket mindenki látja és örül neki, ezek
már tények” – mondja a fiatal alpolgármester.

| Deák F. József

Kerezsi Attila,
Értarcsa

alpolgármestere
adonyi lakos

Chiº Márta
helytörténész

10 Biharország 2013. augusztus



közélet

A bõ kétszáz éves épületet igen megviselte az
idõ, ezt több alkalommal is lehetõségünk volt
megtapasztalni borversenyeken, huszárrendez-
vényeken. Szentjobb polgármestere, Molnár
József éppen ezért nem kis büszkeséggel veze-
tett körbe a nemrég tatarozott lakodalmas ház-
ban.

Az évszázadok, évtizedek során több funkci-
ót is betöltött az ingatlan, volt bírói hivatal, a
termelõszövetkezet idején gyûlésterem, majd
napközi a gyermekeknek, végül pedig lakodal-
mas házként szolgált. Már évekkel ezelõtt lát-
szott, hogy alapos javításra szorul, öt évvel ez-
elõtt a cementcserepet lecserélték, ideiglenesen
bádogfödémmel borították a tetõt. De addigra
már a beázás jókora kárt tett a faszerkezetben.

A szentjobbi ember jellemét, úgy látszik, nem
törte meg az átkos negyven év, legalábbis ami
az összefogást illeti. Már a bádogtetõre váltás-
kor is bizonyította ezt a község lakossága: há-
rom család vállalta a munkát. Ilyen háttérrel az
elöljáró – utóbb nyerõnek bizonyult – választási
jelmondata, az „Építsük együtt Szentjobbot”
nem tûnt légbõl kapottnak. Ennek jegyében ru-
gaszkodtak neki a lakodalmas ház felújításának.

A munkálatok elkezdésekor még nem sejtet-
ték, hogy mire is vállalkoztak. Úgy tervezték,
hogy kicserélik a régi ablakokat és ajtókat, va-
lamint a mennyezetet teszik
rendbe. A bontás során de-
rült ki, hogy jóval nagyobb
a baj, végül a csupasz falak
maradtak meg a régi épü-
letbõl, de még azok sem
mind, hisz a belsõ tereket is
átalakították. A falakat be-
tonkoszorúval erõsítették

meg, a belsõ fa tartóoszlopokat betonra cserél-
ték, a tetõszerkezet is megújult. Nagy kényel-
metlenséget okozott eddig, hogy nem volt az
épületben bent illemhely, az átépítéssel ezt is
megoldották. Még hátravan a konyha moderni-
zálása. Az épület egyik nagy értéke az alatta hú-
zódó jókora borospince, ami lakodalmak alkal-
mával kiváló szolgálatot tesz az italok és étkek
tárolásában. A benti pincelejáró fölé került a
pódium, ott foglalnak helyet a zenészek.

Rekordidõ alatt készültek el a felújítással, hisz
március közepe táján fogtak neki, s a haladást
gátló esõzések ellenére már június elsején lako-
dalmat ültek a megújult házban. A munkálat
130 ezer lejbe került, az RMDSZ közremûkö-
désével a megyei tanács 50 ezer lejjel járult hoz-
zá a költségekhez. Emellett példaértékû az az
összefogás, ahogyan a lakosság megmozdult az
ingatlan renoválása során. Volt, hogy negyven
önkéntes férfi is dolgozott, de az asszonyok
sem voltak restek, sütöttek-fõztek a menyecs-
kék, többen borral, pálinkával, majorsággal,

egy kötény tojással járultak
hozzá a munkálkodók ebéd-
jéhez.

A polgármester pontos
kimutatással is szolgált. Az
önkéntesek összesen 378
munkanapot dolgoztak.
Kérdésünkre, hogy kik vol-
tak azok, akik a leginkább
kitûntek a szorgalmukkal, a
polgármester vonakodva
válaszolt, mert, amint

mondta, mindenki az erejéhez, tehetségéhez
mérten hozzájárult a sikerhez. A szegény asz-
szony „garasa” épp olyan szívbõl jövõ volt,
mint a tehetõsebbek fáradozása. A kimutatásra
pillantva azért kiemeli egy-két személy teljesít-
ményét. Például Braun László, Braun Tibor
és Szitkó György építkezési vállalkozók saját
munkásaikkal érkeztek, munkanapokon õk áll-
ták az alkalmazottaik bérét, szombatonként vi-
szont mindenki szíve szerint jótékonykodhatott.
Miközben az épület megszépült, új, odaillõbb
névre lett érdemesítve, megszületett az „Össze-
fogás háza”.

| D. Mészáros Elek

Ahol házat épített
az összefogás

A szentjobbiak jól ismerhetik az effajta
közmondásokat, mint magad uram,
ha szolgád nincs, vagy segíts magadon,
az Isten is megsegít. Aki mostanában
bekukkant a helyi lakodalmas házba, maga
is ilyesfélékre gondolhat, aztán elismerõleg
csettinthet is egyet.
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– Elnök úr, cserkészmódra hogyan illene
önt köszöntenem?

– A cserkészek elfogadott köszöntése a „Jó
munkát!”, amire „Légy résen!”-nel kell válaszol-
ni. A köszöntést mozdulatsor is kíséri, a jobb
kezet felemeljük oly módon, hogy a három kö-
zépsõ ujj kinyújtva, míg a kis- és a nagyujj be-
hajlítva marad. Ez a cserkész hármas jelmon-
datára, illetve a mozgalom alappillérét képezõ
elkötelezettségre utal: Isten, haza, embertársa-
ink szolgálata. Hasonló üzenete van a cserkész-
jelként használt stilizált liliomnak, amely a tisz-
taságot jelképezni. A három szirom szintén a
hármas cserkésztételre utal.

– Javaslom, hogy térjünk vissza a kezdetek-
re: hol és mikor született meg a cserkészet?

– A cserkészetet Lord Baden-Powell of
Gilwell alapította az 1900-as évek elején. Róla
tudni kell, hogy angol katonatiszt volt, fõként
Afrikában szolgált. Miután a katonai pályáját
befejezte, hazatérvén Angliába, a londoni utcá-
kon csellengõ, elhagyatott nagyszámú fiatal va-
lamilyen módon való integrálásának szándéká-
val elindította a mozgalmat. Elsõsorban fiúkat
toborzott, de jól tudjuk, ma már lányok is szép
számmal részt vesznek a mozgalomban. Adott
volt a katonai múlt, ami a keretet biztosította,

de ennél sokkal többrõl volt szó, egy erkölcsé-
ben, jellemében tisztább nemzedék megterem-
tése motiválta a lordot. Az uniformis bevezeté-
se az együvé tartozást, a közösségi létet jelké-
pezte, azt, hogy származásától, vallásától füg-
getlenül mindenki egyenlõ. Amúgy, ha már az
egyenruháról van szó, akkor elmondom, hogy
mi a kalap, az ing és a nyakkendõ viseletére
szorítkozunk, a nadrág és a lábbeli már nem
annyira egységes. Általában rendelésre varra-
tunk, így sokkal olcsóbb, mint üzletbõl vásárol-
ni cserkészruhát. Összességében 100 lej körüli
az ára a kalapnak, ingnek és nyakkendõnek, én
a legelején ennek többszöröséért vásároltam
meg mindezt egy budapesti szakboltban. A
gyermekeknek eddig sikerült pályázati pénzbõl
és egyéb támogatások révén megvennünk az
egyenruhát.

– Manapság miben határozható meg a
cserkészet célja, értelme?

– Ugyanaz, mint a múltban volt: a gyerme-
kek erkölcsi nevelése, a keresztény hitben való
megerõsítés, a magyarság szeretete, ami magá-
ban hordozza a mindennapi életben való helyt-
állást, azt, hogy a felmerülõ problémáktól nem
szabad pánikba esni, hanem tudni kell helyükön
kezeli a dolgokat. De az elöljárók iránti engedel-

Minden településen
legyen cserkészcsapat!
Bihar megyében 2010 óta mûködnek
cserkészcsapatok. BORSI IMRE LÓRÁNT,
a megyei cserkészszövetség elnöke beszélt
lapunknak a kezdetekrõl, a célokról,
a cserkészet lelki-szellemi, jellemformáló
voltáról.
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messég, a kreativitás, a közösségben gondolko-
dás, a segítségnyújtás egyaránt jellemvonása a
jó cserkésznek. Mindez világosan meg van fo-
galmazva a cserkész tízparancsolatban.

– Ki lehet manapság cserkész, vannak-e
életkorbeli megkötések?

– Azt szokták mondani, hogy cserkész bárki
lehet a csecsemõkorúaktól egészen a 99 évese-
kig. Ez valóban így is van, feltéve, hogy az ille-
tõ betartja a cserkészekre vonatkozó szabályo-
kat. Mi, a Bihar Megyei Cserkész Ifjúsági Szö-
vetség elsõsorban a fiatalokra számítunk azzal a
szándékkal, hogy egészséges jellemû generáció
nõjön fel, amire manapság égetõen nagy szük-
ség van. De visszatérve a cserkésszé válás folya-
matára, a teljes jogú tagságot egyéves próbaidõ
elõzi meg, s ez ünnepélyes fogadalomtétellel
zárul. Fix idõpontban, minden év március 15-
én, Nagyváradon van erre lehetõség.

– Fókuszáljunk a Bihar megyei cserkész-
mozgalomra. Ezt mikor, milyen célzattal hív-
ták életre?

– Rólam tudni kell, hogy papként szolgál-
tam, tanítottam is gyermekeket. Azt tapasztal-
tam, hogy sem az egyház, sem az iskolai neve-
lés önmagában nem képes a gyermekek jó
irányba való terelgetésére. Mai formájában
nem vonzóak, nem tudják megragadni a fiata-
lok érdeklõdését, beszélnek a dologról, de vala-
hogyan elhaladnak a lényeg mellett. Én már
régóta tanulmányozom a cserkészetet. Úgy
okoskodtam, hogy e régi hagyomány életre kel-
tése lehetne az a forma, amely integrálni tudná

a fiatalokat. Már a kezdetekkor az egész me-
gyére kiterjedõ szövetségre gondoltunk. Elsõ lé-
pésben 2010-ben az akkori szolgálati helye-
men, Érsemjénben alakítottunk cserkészcsapa-
tot. Nagy volt az érdeklõdés, ötventagúra sike-
redett az ottani „különítmény”. A jó példa raga-
dósnak bizonyult, egymás után születtek a cser-
készcsapatok. Rögtön a semjéniek után Szala-
cson, majd pedig sorrendben Érkörtvélyesen,
Szentjobbon, Paptamásiban, Margittán, Érbo-
gyoszlón, Belényesújlakon, Köröstárkányban,
Várasfenesen alakultak cserkészcsapatok.
Nemrég hasonló szándékról kaptunk hírt Érmi-
hályfalváról, Hegyközcsatárból és Élesdrõl is.
Örömmel nyugtázható, hogy eddig több mint
350 tagot számlál a megyei szövetség. Nem tit-
kolt szándékunk, hogy minden magyarlakta te-
lepülésen legyenek cserkészek.

– Milyen alegységekre tagolódik a megyei
cserkészszövetség?

– A településeken mûködõ cserkészek csapa-
tokba tömörülnek, élükön a csapatvezetõ áll. A
csapatokat 10-15 fõs õrsök alkotják, ezek az
õrsvezetõk irányításával mûködnek.

– Miben merül ki a cserkészek tevékeny-
sége?

– Hetente tartunk foglalkozásokat, ezek el-
méleti oktatásból, valamint csapatépítõ, test-
edzõ tevékenyégbõl állnak. Gyakran szerve-
zünk kisebb-nagyobb sátoros táborozásokat, hi-
szen a természetszeretet is közel áll elveinkhez.
Kivesszük a részünket a közösségi munkából,
szemetet gyûjtünk, idõs embereknek segítünk,
télen madáretetõket fabrikálunk.

– Hogyan viszonyulnak mindehhez a szü-
lõk, az a környezet, ahol jelen vannak?

– Kedvezõen. Jó kapcsolatokat ápolunk a
helyi iskolákkal, egyházakkal, önkormányza-
tokkal. A szülõk visszajelzései erõt adnak szá-
munkra, hisz örömmel újságolják, mennyire
megváltozott a gyermekük, amióta cserkész
lett. Elõzékenyebbek, segítõkészebbek a fiata-
lok, és közösségben gondolkodnak. Nem hiába
alapszabályunk, hogy minden nap legalább egy
jó cselekedetünk kell hogy legyen. Egyre inkább
státust jelent cserkésznek lenni.

| D. Mészáros Elek
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Akár sok az esõ, akár nagy a szárazság, a
föld végül mindig megadja az annyit, ameny-
nyit. A föld igen, de az emberi kapzsiság már
ritkán osztogatja a garast érdem szerint, s leg-
inkább annak jut a szinte semmi, aki megter-
meli a javakat.

Tavaly hiába volt megfelelõ ára a gaboná-
nak, összeszáradtak a szemek, gyakran „üres
fejjel” aranylott a kalász. Kevés volt a hozam,
a háromezer kilogrammos hektáronkénti ter-
més már istenáldásnak számított. De az arató-
kombájn nem súly alapján, hanem területará-
nyosan számítja ki a tarifát. Mivel az üzem-
anyag és az alkatrészek ára folyton emelkedik,
így a kalásznyelõ masinériákkal is drágábban
falatják a jusst.

Ahogyan a mennyiség nem szempont a
munkálatok árának kalkulációjánál, úgy a ter-
ményár-alakulás sem befolyásoló tényezõ. Az
idén pedig épp ez utóbbi okozta a nemulasst.
Volt jó termés, csak éppen békavalagig nyo-
mottak az árak. Ilyen tapasztalatok okán a
gépparkkal nem rendelkezõk zöme némi ter-
mésrész vagy pénzbeli juttatás fejében inkább
bérbe adja a földjét. A nagyok még csak-csak

elvannak valahogy, vagy elõre lekötik felvásár-
lókkal a várható termést, vagy van megfelelõ
tárolóhelyük.

Az idei búza betakarítása jó két hetet csú-
szott, még július vége felé is pöfögtek a gépek
a határcsendben. Ennek legfõbb oka a kiadós
esõzés volt – mondta el lapunknak Antal Já-
nos szakmérnök. Tudomása szerint 5500 ki-
logramm hektáronkénti átlagtermés a jellem-
zõ, de több gazda 6 tonna fölötti, akár még
7000 kilogramm/hektár termést is produkált.
Az eltérés oka a földterületek minõségi sajá-
tosságaiban, az alkalmazott technológiákban
és nem utolsósorban a vetõmagvak paraméte-
reiben keresendõ. Az Érmelléken fõként ma-
gyarországi és szerb vetõmagvak voltak a nye-
rõk. A francia vetõbúza jobb minõségû ke-
nyérnekvalót ad, míg a német eredetû a hoza-
mát tekintve kiváló – sorolta Antal.

Az egykori székelyhídi terményátvevõ köz-
pont tárolói nagyobbrészt üresen állnak.
2001-ben megvásárolta õket a nagykárolyi
Ardealul olajgyár, mely napraforgó mellett ga-
bonával is kereskedik. Szerzõdéses alapon ve-
tõmagot, gyomirtó szert, mûtrágyát ad a gaz-
dáknak, s ezekért majd terményben kell fizet-
ni – tudtuk meg Dorel Marcu telepvezetõtõl.
Aratás kezdetén azoktól is felvásárolták a ter-
mést, akikkel nem kötöttek elõzetesen szerzõ-
dést, de érdeklõdésünkkor a cég vezetõinek
utasítására leállították a felvásárlást. Ez a búza
árának csökkenésével magyarázható, ugyanis
a kezdeti 60 lejes mázsánkénti ár közel tíz szá-
zalékkal csökkent. Marcu elmondta, hogy ta-
valy 90 lejért vásárolták fel a kenyérnekvalót,
de a mostani 60 lejes ár csak a szabvány mi-
nõségre vonatkozik, ami 24-es gluténtartalom
mellett 13% alatti nedvességtartalmat jelent.
A sok esõ miatt túl nedvesek a búzák, egyéb
minõségi paraméterekben csak ritkán találtak
kifogást – mondta Marcu.

A nagyobb termelõk vagy értékesítették
már a termést, vagy megfelelõ tárolóhely bir-
tokában kivárnak. Az Ardealul székelyhídi te-
lephelyén is átveszik a megõrzésre szánt ter-
mést, de mint megtudtuk, a gazdák nem éltek
ezzel a lehetõséggel.

| Mészáros

A jó termés sem
mindig jó

A földbõl élõ ember biztos fölénnyel nyerné
a bólogatók versenyét, ha lenne ilyen. Hisz
a falusi ember egész életében hol az eget
kémleli, hol pedig a sarjadó vetés fölé hajol.
Nagy szárazság idején éppolyan serényen
tekint le és alá, mint árvizek idején.
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A kifizetési ügynökség munkatársai 191
gazdaságot személyesen, 1082-t pedig mû-
holdas megfigyeléssel ellenõriznek majd. Meg-
vizsgálják, betartja-e a gazda a kölcsönös meg-
feleltetési feltételeket, ellenõrzik a termesztett
növények fajtáját és esetenként az agrár-kör-
nyezeti feltételek betartását is.

Kontrollálják, hogy betartja-e a gazda az ál-
tala vállalt kötelezettségeket, mondta Florian
Pavel, az ügynökség Bihar megyei kirendeltsé-
gének igazgatója, aki arra is emlékeztetett,
hogy a kölcsönös megfeleltetési feltételek be

nem tartása miatt a támogatást egy vagy több
évre csökkenthetik, akár meg is vonhatják. Az
igazgató kéri, hogy azok a termelõk, akiket
helyszíni ellenõrzésre jelöltek ki, legyenek je-
len az ellenõrzéskor, személyes adataikra
ugyanis szükség van a helyszínen.

Az igazgató arra is felhívta az érdekeltek fi-
gyelmét, hogy a földmûvesnek a kötelezettség-
vállalás aláírásától számított öt éven át nyilván-
tartást kell vezetnie az agrár-környezeti feltéte-
lek betartásáról, s a nyilvántartást a kötelezett-
ségvállalás határidejének lejárta után még há-
rom évig meg kell õriznie, és nemcsak a kifize-
tési ügynökség, hanem más illetékes ellenõrzõ
szervek kérésére is be kell mutatnia. E nyilván-
tartás hiánya miatt visszamenõleg is büntethet-
nek, kizárhatják a gazdát a kedvezményezettek
körébõl, és az elõzõ években megkapott össze-
geket is visszafizettethetik vele.

| F. N. L.

Szeptember végéig tart
a gazdák ellenõrzése
Megkezdték a területalapú támogatást
kérelmezõk ellenõrzését, és szeptember
30-án fejezik be, tájékoztatott
a Mezõgazdasági Kifizetési és Intervenciós
Ügynökség Bihar megyei vezetõsége.

Júniusban 370 munkáltatót ellenõr-
zött a Bihar Megyei Területi Munka-
ügyi Felügyelõség, 203 esetben
a munkajogi, 167 esetben pedig a
munkabiztonsági elõírások betartá-
sát vizsgálták.

Az ellenõrzött vállalkozásokra 561
büntetést szabtak ki, az elsõ kategó-
riában 228, a másodikban 333 mun-
káltatót büntettek. Pénzbírságot
összesen 54-en kaptak, ezek összér-
téke 428 ezer lej.

Az elmúlt hónapban hét munka-
baleset történt, hat áldozat a fel-
gyógyulása után ismét munkaképes
lett, egy dolgozó megrokkant.

Június 30-án megyénkben 54 kül-
földre állást közvetítõ céget és
17 337 munkáltatót tartottak nyil-
ván, utóbbi 80-nal több, mint május
végén volt, s õk közel 159 ezer em-

bert foglalkoztattak, egyéni munka-
szerzõdéssel pedig összesen
173 550-en dolgoztak a megyében.
A májusi adatokkal összevetve mint-
egy 600 fõvel nõtt a foglalkoztatottak
száma. Közel harminccal nõtt a nap-
számosokat hivatalosan alkalmazók
száma, 165-en nyújtották be a nyil-
vántartást a felügyelõséghez. Egy
kollektív elbocsátást jelentettek be a
felügyelõségen, a múlt hónapban 34
dolgozónak mondtak fel egy építõ-
ipari cégnél.

Június 11–19. között éppen építõ-
ipari vállalkozásokat vizsgáltak a
munkaügyi ellenõrök, 26 cégbõl 11-
re róttak ki 16, összesen 63 ezer lej
értékû pénzbírságot. Egyebek mel-
lett az egyéni munkaszerzõdések és
a ledolgozott órák nyilvántartásának
hiánya miatt büntettek.

Június 19–21. között húsz vállal-
kozásban ellenõrizték, betartják-e a
kánikula idején kötelezõ munkavé-
delmi elõírásokat. Nyolc céget ösz-
szesen 11 kihágásért írásban figyel-
meztettek, mivel hiányzott például
az egyéni védõfelszerelés, nem ad-
tak elegendõ ivóvizet, módot a zu-
hanyozásra, nem csökkentették az
elvárt fizikai erõfeszítést a hõség-
ben.

Június 26–28. között a hõszigete-
léssel foglalkozó vállalkozásokat
vizsgálták, mind a 13 cégnél találtak
kihágást, amiért összesen 19 figyel-
meztetést és két, 7000 lej értékû
pénzbírságot róttak ki az ellenõrök,
egyebek mellett nem biztonságos áll-
ványozás és védõfelszerelések hiá-
nya miatt.

| (fried)
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A margittai Clevers tánccsoport három évvel
hamarabb jött létre, mint a civil szervezet. Ah-
hoz viszont, hogy mûködni tudjon, szükség volt
egy jogi keretre és támogatóra, s ezt az Érmel-
léki Fiatalok Kulturális Szövetsége tudta megad-
ni. Bejegyeztetése után átvette a táncegyüttes
mûködtetését, s jogi személyként lehetõsége
nyílt a pályázásra, egyben számlaképes lett.

Három alapító taggal jegyezték be a szövetsé-
get: Chende Noémi – elnök, Chende Adrien
György – alelnök, Chende Erzsébet – titkár. Õk
alkotják az igazgatótanácsot is. Székhelyük Mar-
gittán van, az Ady Endre utca 13. szám alatt.
Ott tartják meg soros üléseiket, egyeztetéseiket.
Nagyobb gyûléseikre a margittai Gyermekklub-
ban kerítenek sort, s ezekre meghívják a táncos
fiatalok szüleit is. A Clevers moderntánc-csoport
mûködtetésén kívül további tánccsoportok me-
nedzselését vállalták: a Unique-ét Nagyváradon
és Berettyóújfaluban, a Feat Teamét Berettyó-
széplakon, a Cleversét Szilágysomlyón. Ezenkí-
vül fiataloknak szóló egyéb kulturális programo-
kat is szerveznek, illetve támogatnak.

Két szinten is eredményesek: öregbítik hírne-
vüket egyrészt azoknak a tánccsoportoknak a
sikerei, melyeket pártfogolnak, másrészt pedig
az általuk szervezett sikeres rendezvények. A
szövetség által támogatott tánccsoportok szíve-
sen eleget tesznek minden meghívásnak, le-
gyen az egyházi, polgári ünnep vagy falu-, illet-
ve városnap. A fellépéseken tovább tökéletesí-
tik tudásukat, szórakoztatják a nagyérdemût, de
az igazi kihívást a hazai és nemzetközi verse-
nyek jelentik.

A csoportok oktatója, koreográfusa, fõ moz-
gatórugója a szervezet elnöke, Chende Noémi.
A rengeteg munka mellett rengeteg utazással is
jár a feladat. Egyezteti a versenyeket, fellépése-
ket, tánctáborokat. Az otthoni dolgokra alig-
alig marad ideje. A belföldi és külföldi versenye-
ken való szereplés megszervezését, a támogatá-
sok megszerzését, a pályázatok írását, illetve a
munka adminisztratív részét a szövetség alelnö-
ke, Chende Adrien György, Noémi férje vállal-
ta magára.

Valamennyi tánccsoportban legalább két ge-
neráció alkot egy-egy csoportot, nekik külön-
külön tartják a felkészítõ edzéseket. A koreog-
ráfus szerint akkor lesz a csapat elismert, ha kü-
lönbözõ nagy versenyeken jól szerepel. Ekkor
figyelnek fel a munkájára a külföldi „nagyok”,
ami az igazi elismerést jelenti. A hip-hop nem-
csak tánc, hanem életstílus is – vallja Chende
Noémi, s hozzáteszi: az állandó fejlõdés köve-
telménye a csúcson maradásnak. Egy bemuta-
tott tánc koreográfiáját nagyjából egy év alatt

Táncos lábúak
szövetkeztek

Moderntánc-csoportok mûködtetése
és támogatása érdekében alakult meg
2009-ben Margittán az Érmelléki Fiatalok
Kulturális Szövetsége. Azóta megye-
és országhatáron túl is felkarolták a táncos
lábú ifjakat.

Az egyesületi
elnök,

Chende Noémi
tanít és tanul

A sokszoros
díjnyertes Clevers
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sajátítják el. Ebben a kategóriában a Nymphea
országos verseny számít a legnívósabbnak,
melyre az egész országból érkeznek a hip-hop
táncosok, és teljesítményüket nemzetközi profi
zsûri értékeli. Ezt a megmérettetést a margittai
Clevers egymás után háromszor nyerte meg
(2010, 2011, 2012), ami egyedülálló a verseny
történelmében. A Szatmárnémetiben megren-
dezett országos Bounce Dance versenyt is zsi-
nórban nyerték (2010, 2011), továbbá nyerte-
sei és dobogósai a HHI és IDO országos verse-
nyeknek. A Bihar megyei Ki mit tud?-ot há-
romszor nyerték meg. Döntõsei voltak továbbá
a hazai tehetségkutató versenynek, hét éve
képviselik Romániát Európa- és világbajnoksá-
gokon. Tavaly az EB-n ötödikek lettek, és az

idén is õk nyerték el az indulási jogot a dániai
Slagelsében tartandó hip-hop világbajnokságra.

A szövetség eddig háromszor rendezte meg
a Nemzetközi Táncszövetség (IDO) is elismerte
hip-hop országos bajnokságot, és több éve
szervezi a felixfürdõi nyári tánctábort. Szeret-
nék tovább bõvíteni tevékenységüket táncisko-
lák alapításával. Ehhez már megvannak azok a
Chende Noémi által tanított fiatalok, akik képe-
sek lennének a tudást továbbadni. A színvonal-
ból semmiképpen sem engednek, ellenkezõleg,
ha tudják, emelik a nívót. Ennek a táncnak fo-
lyamatos velejárója az állandó tanulás, hiszen
az oktatás mellett az elnök is folyamatosan ké-
pezi magát. Tanít és tanul, külföldi versenyeken
zsûrizik és workshopokat tart. A tánc a sikerél-
ményen kívül erõsíti a fiatalokban a csoport-
szellemet, a felelõsség- és kötelességtudatot.
Emellett értékes elfoglaltságot ad és lehetõséget
az egészséges testmozgásra.

| Szõke Ferenc

A váradi Mini
Unique

A nagyváradi
Unique

A berettyószéplaki
Feat Team
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Az egyesület alapító tagjai az elnöknõ mellett
Nagy Irén tanár (alelnök), Teleki Enikõ tanítónõ
(titkár), Borzási Gyula református lelkipásztor,
Nagy Miklós polgármester, Kendi Dezsõ alpol-
gármester, valamint Kõrösi Zoltán (az egyesület
pénzügyi felelõse) volt.

„Mindig szívügyem volt egy kis kultúrát hoz-
ni a faluba, különbözõ tevékenységeket, és úgy
gondoltam, ez hasznos volna, összefogtam hát
az embereket, akik hozzá tudtak járulni ahhoz,
hogy mûködõképes legyen az egyesület” – em-
lékezett vissza az elnök.

A szervezést 2008 szeptemberében kezdték
el, és 2009 januárjában be is jegyezték az egye-
sületet. Nevének az elfogadása volt hosszadal-
masabb, azt még 2008 májusában leküldték
Bukarestbe, és szeptemberben kapták meg a
jóváhagyást, aztán következtek a további lépé-
sek. Szalárdi János, a Siralmas krónika szerzõ-
je a falu szülötte, közismert személyiség, akinek
már szobrot is avattak a településen. Tavaly
õsztõl a falu iskolája is az õ nevét viseli, utóbbi-
hoz aláírásgyûjtésre is szükség volt. „Nagy mun-

ka volt mind az egyesület, mind a szobor, mind
az iskola elnevezése mögött” – fogalmazott
Kõrösi Mária.

Bõvülõ szavalóverseny

Az egyesület tevékenysége sokrétû, egyebek
mellett hagyományõrzéssel, iskolai tevékenysé-
gek, táborok, találkozók stb. szervezésével is
foglalkoznak. Egy ideig baba-mama kört is mû-
ködtettek, a találkozókra orvost, asszisztenst
vagy óvónõt hívtak meg, aztán, mikor csökkent
az érdeklõdés, ezt abbahagyták, de ha igény,
érdeklõdés mutatkozik rá, szívesen újraindítják.
Az Oberon Csõszínházzal közösen rendeztek
drámatábort is, erre az idén is pályáztak, sajnos
azonban nem nyertek támogatást.

Évente megrendezik a március 15-i ünnep-
séget és a Petõfi-szavalóversenyt. „Ez jó vissz-
hangra talált, a faluból is egyre többen jönnek,
a néptánccsoport minden évben fellép, és már
a környezõ településekrõl is érdeklõdnek, a Pe-
tõfi-szavalóverseny regionális versennyé nõtt.
Az elsõ alkalomra a község falvainak – Szalárd,

Nem a hasznot,
az értéket nézik

Szalárdon 2009-ben heten alapították meg
a Szalárdi János Egyesületet. A civil
szervezet létrejöttérõl és tevékenységérõl
annak elnökével, KÕRÖSI MÁRIA
tanítónõvel beszélgettünk.

Az elnöknõ, Kõrösi
Mária

Tisztelgés
a névadó, Szalárdi
János szobra elõtt
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Jákóhodos és Hegyközszentimre –, továbbá
Szentjobb, Hegyközkovácsi és Bihar kis szava-
lói érkeztek, aztán mások is jelezték, hogy sze-
retnének részt venni, így kitágítottuk a kört.
Idén már a hegyközpályiak is itt voltak, a
borsiakat és a szentjánosiakat is meghívtuk,
csak õk nem tudtak eljönni, mert az idõpont üt-
között az õ programjukkal, de azt mondták, jö-
võre mindenképpen szeretnének itt lenni” –
mondta Kõrösi Mária.

A rendezvény felöleli az iskola összes magyar
pedagógusát és a gyermekeket. A zsûri tagjai
között volt Bathó Ida, majd Márton Erzsébet
színmûvész és Rusz Csilla tanítónõ, Petõ Csilla
a zsûri elnöke minden évben, a harmadik tag
pedig Szigeti Ferenc, a nyüvedi református lel-
kész. Vele egyébként a néptánc révén kerültek
kapcsolatba, Kõrösi Mária ugyanis a Pitypang
néptánccsoport vezetõje is.

Hagyományõrzés és pályázatok

Az egyesület és a néptánccsoport az elnök-
nõ személye által kötõdik egymáshoz, Kõrösi
Mária az utóbbiról is nagy szeretettel mesél,
egyébként épp a borsi néptánctáborból érke-
zett haza beszélgetésünk elõtt. Induláskor a
Nagyvárad Táncegyüttesbõl Kádár Elemér fog-

lalkozott a szalárdi gyermekekkel, majd a már
említett nyüvedi lelkipásztor járt át Szalárdra.
Közel tíz éve tartanak táncházat és néptáncok-
tatást a kicsiknek és nagyobbaknak iskolaidõ
alatt péntek délutánonként. A stafétát ismét a
nagyváradi hivatásos táncosok, Rácz Lajos és
Kerekes Dalma vették át. Vakációban a fellépé-
sekre készülnek, idén már felléptek Nagyvára-
don, Jákóhodoson, Micskén, és Paptamásiban
is láthatják majd õket augusztusban.

Az egyesület felkarolta a tánccsoportot is,
számukra is próbál pályázni. A civil szervezet
megalakulása után például a helyi önkormány-
zat támogatta õket a viseletekhez szükséges ru-
haanyag megvásárlásával. Pályázni, a rendez-
vényekhez pénzt szerezni azonban egyre nehe-
zebb, tudjuk meg az elnöktõl. Idén is volt két
pályázatuk, ezekkel a VIDIFISZ helyi szerveze-
tének is segítettek volna, az egyik egy drámatá-
bor, a másik egy rendhagyó szüreti bál meg-
szervezésére kért támogatást. Utóbbin autenti-
kus táncot és viseletet mutatnának be, hiszen
fontos lenne tudatosítani, hogy a piros szok-
nyás, fehér blúzos, pártás öltözet nem népvise-
let, hanem „magyar ruha”, amely a Habsbur-
gok idején honosodott meg. Sajnos erre nem
nyertek támogatást, de fontolgatják, hogy ön-
erõbõl is megszervezik a bált.

Az elmúlt években kaptak már támogatást a
magyarországi oktatási és kulturális minisztéri-
umtól a Petõfi-szavalóverseny megrendezésére,
a községi napokra pedig a megyei tanácshoz
pályáztak sikerrel, de Szalárd testvértelepülésé-
vel, Tiszacsegével is nyertek már pályázatot.
Sajnos szûkül a pályázati lehetõség, és egyre ki-
sebb az elnyerhetõ összeg is, mondja el kérdé-
sünkre az elnöknõ, de nem akar panaszkodni,
tette hozzá.

Ilyen körülmények között mégis hogyan le-
het folytatni a munkát, kérdeztük, mire az el-
nöknõ azt válaszolta: „Ha azt nézném, hogy va-
lami hasznom származzon ebbõl, már rég abba
kellett volna hagynom, de mindig arra gondo-
lok, hogy ezek a gyermekek, akiket kinevelünk,
az õ generációjuk már megérti, hogy milyen
fontos dolog ez.” Kõrösi Mária hozzátette: örül-
ne, ha a szülõk is felmérnék, mennyire fontos
például a néptáncoktatás, hogy ezáltal mennyit
fejlõdnek a gyermekek. „Fontos, hogy ne hagy-
juk elveszni a saját kultúránkat, akkor sem, ha
ebben nem mindenki lát értéket. A mai média-
mérgezett világban sokan a számítógép és a té-
vé elõtt ülnek, és azt gondolják, az a kultúra,
holott válogatni kellene. Sok minden van, ami
oktat, de sok minden butít.”

| Fried Noémi Lujza

Az egyesület
néptánccsoportja
nemrég fellépett

a jákóhodosi
családi napon

Az idei
szavalóverseny
résztvevõinek
egy csoportja

Az egyesület 
logója
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Tizenegyedikes diák volt Demeter Sándor,
amikor szülõfalujában, Marosfelfaluban meg-
repedt a harang, ezért újat kellett önteni. A
szentelésre írt egy verset, az megragadta a je-
len lévõ püspök figyelmét, és azt mondta ne-
ki, hogy ilyen fiatalemberre volna szükség a
teológián. Érdekes, hogy sem azelõtt, sem
azután nem írt verseket, de ez az egy megha-
tározta élete útját, mivel megfogadta a püspö-
ki tanácsot, szakított mûszaki álmaival és
1977-ben sikerrel felvételizett a kolozsvári Re-
formátus Teológiára. Úgy gondolta, ha az Úr-
istennek szüksége van egy szolgára, õ készen
áll rá. A megrepedt harangot és a püspöki
meghívót égi jelnek tekintette. 1981-ben dip-
lomázott, kevéssel utána megnõsült, és egy
évtizedig a Nyárád mentén szolgált a közigaz-
gatásilag Ákosfalvához tartozó Kisgörgény fa-
luban. Onnan hívták meg Tótiba egy bemutat-
kozó szolgálatra 1991-ben, majd ugyanazon
esztendõ október 1-jén tényleges szolgálatra.
Azóta, immár több mint két évtizede, Tóti re-
formátus közösségének lelki vezetõje.

– A presbitérium általában közelebbrõl
szokott lelkészt meghívni. Hogyan jutottak
el Önhöz Kisgörgénybe?

– Tulajdonképpen nem õk jutottak el hoz-
zám, hanem mi hozzájuk. Egy szentjobbi bará-
tunk beszélt rólunk, és egy alkalommal, ami-
kor családommal hozzá jöttünk látogatóba,
megejtettük a lelkészi bemutatkozást Tótiban.
Akkor itt eléggé elhanyagolt állapotban volt
minden, és nem nagyon tolakodtak a lelké-
szek azért, hogy ide jöjjenek. Mi vettük a bá-
torságot és belevágtunk. Azért kellett hozzá
némi bátorság és elszántság, mert négy kis-
gyerekkel költöztünk be egy lerobbant paróki-
ába.

– Úgy tudom, hogy Önök nemzetfenntar-
tásban is példát mutatnak az itteni közös-
ségnek, mivel családjuk Tótiban tovább gya-
rapodott. Hány gyerekük van, illetve van-e
köztük, aki továbbviszi a lelkészi stafétabo-
tot?

– Isten kegyelmébõl és áldásával hét gyer-
mekünk született, tehát Tótiban még három.
Sándor fiunk kórházlelkészként szolgál Te-

Az Úr munkálkodott Tótiban
Interjú Demeter Sándorral, Tóti község református lelkipásztorával

Szászrégentõl kicsit északra, a Maros
menti Marosfelfaluban született, vallását
híven gyakorló családban. Szülõfalujában
végezte el az általános iskolát, majd
a középiskolát Régenben, reál tagozaton.
A mûszaki egyetemen folytatta volna
tanulmányait, de, mint mondta, Isten
fordított élete útján.

A régi parókia
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mesváron. Két gyerekük van. Szilárd fiunk
Mezõbajon szolgál saját gyülekezetében. Fele-
sége szintén református lelkész Anton. Nekik
egy kisfiuk van. Csenge lányunk Nagybányán
segédlelkész, õ most menyasszony. Jácint fi-
unk is elvégzett egy évet a teológián, de való-
színûleg úgy értékelte, hogy családunkban sok
lesz a lelkész, ezért átment a közgazdasági
szakra. Jelenleg mesterizik. Szabolcs fiunk
most másodéves a teológián, Lídia lányunk
pedig másodévet végzett a kolozsvári Refor-
mátus Kollégiumban. Reményke lányunk
most végezte a nyolcadik osztályt, és sikere-
sen felvételizett a kolozsvári Református Kol-
légiumba. Ha csak a szûk család van együtt,
akkor egyelõre 14-en ülünk az asztal körül, de
valószínûleg Isten kegyelmébõl leszünk még
többen is.

– Csak gratulálni lehet egy ilyen gyönyö-
rû családhoz. Gondolom, azért voltak nehéz
pillanatok. Nem könnyû hét gyereket felne-
velni, ráadásul valamennyit iskoláztatni.

– Ezzel teljes egészében egyetértek. Ha an-
nak idején valaki megkérdezte volna: Mibõl? –

adós maradtam volna a válasszal. Az Úristen
azonban mindig kirendelte a legszükségeseb-
beket, ezért áldom és magasztalom. Benne
bízva sem mi, sem a gyerekeink soha nem
maradtak szégyenben. Összetartó család vol-
tunk, vagyunk. A nagyobbak segítettek elren-
dezni a kisebbeket. Ha egy családban megvan
a szeretet, ott már nem lehet igazi hiány. Sok-
szor kiszámíthatatlan utakon kaptunk segítsé-
get. Milliomosok nem lettünk, de a legszüksé-
gesebbet mindig megadta az Isten, és ennyi
nekünk elég is volt. Hétszer is „kincset talál-
tunk”, és azokat igyekeztünk hitben, szeretet-
ben nevelni és az Úrhoz vezetni.

– Tudjuk, hogy Tótiban a református val-
lás a domináns, igen kevés a más vallású.
Mekkora az Ön „nagyobb családja”, a tóti
református közösség? Milyen arányban láto-
gatják az istenházát?

– A fõkönyv szerint 450 egyházfenntartót
tartunk számon. Sajnos vannak 120-an, akik
reformátusnak tartják magukat, de fizetési kö-
telezettségüknek nem tesznek eleget. Ezenkí-
vül kb. 100 gyermek szerepel a nyilvántartá-
sunkban. Ez összességében 670 fõ. A vasár-
nap délelõtti átlagos istentiszteleteken 75-80,
délután pedig 40-50 hívünk van jelen. Én elé-
gedett vagyok ezzel az aránnyal, persze örül-
nék, ha még többen lennénk. Természetesen
nagyobb ünnepeken többen teszik tiszteletüket
az istenházában. Úgy érzékeltem, hogy a hí-
vek, ha kapnak valamit – mármint lelkileg –,
akkor szívesebben visszajárnak. Sajnos a fiata-
lok kevesebben jönnek, mint szeretném. Ez ér-
vényes a templomra és a bibliaórákra is. Utób-
bit megpróbáljunk vonzóbbá tenni, de erõltet-
ni nem lehet, illetve nem érdemes a
gyerekeket. Remélem, a saját jószán-
tukból fognak majd eljönni. Ehhez kel-
lene a szülõi segítség is.

A református
templom

Rendbe tették
a templombelsõt is



hitvilág

22 Biharország 2013. augusztus

– Köztudott, hogy Ön a CE (Chris-
to et Ecclesia) szövetség tagja. Ezt a
szövetséget sokan dicsérik, sokan bí-

rálják. Mi a szövetség lényege, szerepe a re-
formátus valláson belül?

– Talán a lényeget már el is mondta. A re-
formátus egyházon belüli szövetségrõl van szó,
amint az elnevezése is mondja: Krisztusért és
egyházáért. Valóban sokan mondják, hogy va-
laki vagy református, vagy CE szövetséges. A
kettõ viszont semmiképpen nem zárja ki egy-
mást, sõt. Ahogy mindenki elismeri a nõszö-
vetséget, a presbiteri szövetséget meg a többit,
úgy, remélem, hamarosan a CE szövetség is
elismerést és megbecsülést nyer. A polgári élet
példájával élve, ez a református valláson belüli
civil szervezõdés. Semmiképpen nem akar új
egyházat. A tagjai azok a református hívek,
akik szeretik az Urat és egyházukat, de ezen
keresztül is valami többletet akarnak adni egy-
házuknak: Megakadályozni az elvilágiasodását
és erõsíteni a lelki fejlõdését, épülését. Ennyi
az egész, ezért nem értem meg a bírálókat.

– Napjainkban egyre több református lel-
kész vállal politikai szerepet. Mi errõl az Ön
véleménye?

– Úgy gondolom, hogy a mi elsõdleges fel-
adatunk az, hogy az embereket vezessük az
Úrhoz. Ha ez sikerül, akkor már a lelkésznek
nem kell politizálni, hiszen meg vagyok gyõ-
zõdve arról, hogy aki komolyan veszi az Urat,
az komolyan veszi a hitét, nemzetiségét, anya-
nyelvét is. Õ anyanyelvén fogja olvasni a Bib-
liát, becsületes, gerinces ember lesz, és meg-
érti azt, hogy az Úristen kirendelte nekünk azt
a helyet, ahol szolgálnunk kell. Ott állunk
helyt, ahová állított, mi itt Erdélyben. Ezzel te-
szünk a legtöbbet a mi népünkért és a jó pél-
da mutatásával. Fennmaradásunkhoz a joga-
ink kiharcolásával egyenértékûen fontos a

gyermekvállalás és az erõs hit. Ha Isten felé
fordulunk, minden téren megkapjuk a felemel-
kedést.

– Több mint két évtizede szolgál itt. Mi-
ket tart a legfontosabb megvalósításoknak?
Minek örült a legjobban?

– Mindenekelõtt annak, hogy az Úr munkál-
kodott itt Tótiban, sokan közelebb kerültek Is-
tenhez, hitük erõsödött, olyanok is elkezdtek
templomba járni, akik azelõtt ezt nem tették.
Híveim szeretik és követik az Urat. A lelki
munkán kívül elég sok fizikai teendõnk volt, hi-
szen nagyon elhanyagolt parókiát vettünk át.
Rendbe kellett tenni, illetve lakhatóvá tenni.
Közben elkezdtük az új parókia építését, mely
1995-ben lett kész. Javítani kellett a mellék-
épületeket is. Ezt helyi erõbõl talán nem bírtuk
volna, de szerencsére érkeztek támogatások
Hollandiából. A hívek is érezték a cél fontossá-
gát, és adakoztak. A templom is javításra szo-
rult. Újra kellett bádogoztatni a tornyot, meg
kellett javíttatni a tetõszerkezetet, melyet a há-
ború lövedékei elgyengítettek. Belülrõl teljes
egészében újravakoltuk és festettük. A padlót
és a padokat is ki kellett cserélni. Parkosítottuk
a kertet, és új kerítést húztunk.

– Voltak-e a hollandokon kívül hazai tá-
mogatóik?

– Több alkalommal kaptunk alkalmi segítsé-
get a helyi tanácstól, amióta Vincze Nándor
lett a polgármester. Azelõtt ez nem volt jellem-
zõ. Egy alkalommal a megyei tanács is támo-
gatott bennünket. Jól jönne az állandó helyi
támogatás, hiszen gyakran elõfordul, hogy
hónapokig nincs mibõl kivenni a fizetésemet.

– Az egyházi birtokokat sikerült-e vissza-
szerezniük? Az hoz valamilyen bevételt?

– Az elvett földeket visszakaptuk, abból van
bizonyos bevétel. A volt kántori lakás vissza-
adása most van folyamatban. Jelenleg az óvo-
da mûködik benne.

– Mik a legfontosabb tervei a jövõre nézve?
– Erõsíteni a lelki munkát családlátogatá-

sokkal is, szeretnék mindent megtenni azért,
hogy ezt a közösséget az Úrhoz vezessem. Ezt
bízta ránk az Isten: Hirdessük az evangéliu-
mot, és igyekezzünk mindenkit megnyerni a
Megváltónak. Ezért imádkozunk. A fiatalokra
különös figyelmet fordítunk, de õket csak sze-
retgetni lehet az Úrhoz, erõszakkal nem
megy. Természetesen, ha lehetõség lesz épít-
kezésre, javításokra, azokat sem mulasztjuk el.

– Végezetül arra kérem, köszönjünk el az
olvasóktól egy igével.

– Bízzál az Úrban és tégy jót. (Zsolt 37,3)
| Szõke Ferenc

Az új parókia
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Aki szereti az aktív kikapcsolódást, és a nyá-
ri jó idõben a természetbe vágyik, bátran pat-
tanjon kétkerekûre, s családjával, barátaival
együtt kerekezzen végig a környék túraútvona-
lain. A biciklis kirándulás remek mozgásforma,
s nem mellesleg az egyik legolcsóbb nyaralási
lehetõség.

Kovács Sándor, a nagyszalontai Szamob
Kerékpárszaküzlet vezetõje az alábbiakban
hasznos tanácsokat oszt meg olvasóinkkal ar-
ról, hogy napjainkban milyen kerékpárt érde-
mes vásárolni, illetve hova érdemes biciklivel tú-
rázni.

– Milyen kétkerekût válasszon az, aki mos-
tanában tervez biciklivásárlást?

– A legfontosabb azt eldönteni, hogy ponto-
san milyen célra szeretnénk használni a kerék-
párt: hosszabb túrára akarunk-e menni, vagy
csak városi közlekedésre szeretnénk használni;
ettõl függõen válasszunk magunknak kétkere-
kût. Aki hosszabb túrát tervez, annak ajánlott,
hogy úgynevezett tracking biciklit válasszon,
aminek nagyobbak a kerekei, emellett fontos,
hogy legyen váltó a kerékpáron. Aki csak a vá-
rosban szeretne kerekezni, annak elég egy
klasszikus kerékpár, de aki városon kívül is akar
biciklizni, és nagyobb sebességgel szeretne ha-
ladni, az válasszon vékony kerekû országúti bi-
cajt. Hegyvidéki közlekedésre pedig a minden-
ki által jól ismert mountain bike-ok ajánlottak.

– Van-e más fontos tudnivaló, amire figyel-
ni kell vásárláskor?

– Olyan kerékpárt válasszunk, ami számunk-
ra kényelmes, ideális a váza, tehát méreteiben
is megfelelõ. Ezenkívül arra is figyelni kell, hogy
lehetõség szerint szaküzletbõl vásároljunk, vagy
legalábbis ne dõljünk be a túl kedvezõ ajánlatok-
nak. Elõfordulhat, hogy túl olcsón kínálnak el-
adásra egy kétkerekût, viszont akkor nagy a va-
lószínûsége, hogy rossz minõségû alkatrészek-
bõl készült, s az ilyen drótszamár hosszú távon
nem fog jól mûködni. Azt kell megjegyezni,
hogy egy klasszikus kerékpár ára nagyjából
550 lej körül kezdõdik, a különleges kialakítású
modellek pedig 600-650 lejbe kerülnek. Ezek-
hez az árakhoz viszonyítsunk, ha kerékpárt sze-
retnénk vásárolni.

– S ha már megvan az új kerékpár, akkor
jöhet a túrázás… Milyen útvonalat érdemes
kipróbálni?

– Több útvonal közül is lehet választani, a
tapasztaltabbak kipróbálhatják állóképességü-
ket a hosszabb túrákon, a kezdõknek azonban
inkább rövidebb távot ajánlanék. Közepes táv-
nak mondható a Nagyszalonta–Homorog–Já-
nosda–görbedi erdõ–Tenkegörbed–Kávásd–
Tulka–Nagyszalonta körút. Ez 40 km-es táv,
amely szép tájakra, természetvédelmi területre
vezet. Az erdõben a kerékpáros megpihenhet,
lehet például grillezni, piknikezni, kellemes
idõtöltésre alkalmas a helyszín. A Nagyszalon-
ta–Inánd–Gyapjú–Váradles–Tenke–Nagysza-
lonta útvonal már hosszú táv, 75-80 km-es út-
vonal, ezen végighaladva érinthetjük Nyárszeg
(Miersig) települést, ahol egy szép halastó
partján pihenhetünk meg.

| Balázs Anita

Túrázzunk kétkerekûvel!
Napjainkban egyre többen választják
a kerékpárt közlekedési eszköznek.
A kétkerekû használata amellett, hogy
igazán divatos, még egészséges is, hiszen
a biciklizés számos kedvezõ hatást
gyakorol a szervezetre.

A fotók illusztrációk
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Közlekedéstörténeti emlék ma már a
Várasfenesen egykor keresztülhaladó vasútvo-
nal. Teherszállítást végeztek vele, az 1900-as
évek elején épült fa szállítására. Akkoriban ki-
emelkedõ forgalmat bonyolított le, több vál-
tásban dolgoztak a kiszolgáló vasutasok, hogy
a kitermelt fát eljuttassák az erdei gyûjtõhe-
lyekrõl a várasfenesi vagy a körösjánosfalvi
feldolgozóüzembe.

Idõvel a fakitermelõ erdõgazdaság kiépítet-
te az úthálózatot, és fokozatosan teherautók
vették át a fa szállítását. Ez oda vezetett, hogy
1990-ben megszûnt a vasúti szállítás – a sze-

mélyzet nagy részét nyugdíjaztatták, a mozdo-
nyokat eladták. Sok helyen a mai napig látszik
a vasút nyomvonala, de a sínek felszedésével
a pálya a pusztulás áldozata lett.

Volt egy kisvasút
Várasfenesen

Belényes egyik tömbháznegyedében
kerestük fel a hajdani erdei vasút egyik
utolsó mozdonyvezetõjét, a 78 éves,
magyarremetei származású
SZABÓ ANDRÁST. Vele elevenítettük fel
a valamikor jól mûködõ keskeny nyomtávú
vasút történetét.

Szabó András nyugalmazott mozdonyvezetõ

Megy a gõzös
felfelé…
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Szabó András visszaemlékezéseit jegyeztük
le, hogy a mai generációk is tudjanak eme
ipartörténeti stációról, mivel eddig senki sem
dolgozta fel a helyi ipari vasút történetét. Sza-
bó András egyike volt annak a nyolc moz-
donyvezetõnek, aki ott dolgozott; 1965-tõl
1990-ig volt mozdonyvezetõ, s ezt a szakmát
nagyon szerette. Elõtte öt évig fûtõként dolgo-
zott. A cégnek nyolc mozdonya volt: két 150
lóerõs, amiket Resicán gyártottak; két 120 ló-

erõs MÁV-mozdony és négy 50 lóerõs. Min-
den mozdonynak megvolt a csapata: moz-
donyvezetõ, fûtõ, vonatvezetõ és négy fékezõ.

A keskeny, 760 mm nyomtávú sínpálya
hossza 31 km volt, fel az erdõbe, szinte Meny-
házáig. Minden nap más-más csapat volt szol-
gálatos. Egy mozdony 14 vagont húzott felfe-
lé, ezeket a kijelölt megállóhelyeken
lekapcsolták, szétosztották, és ott rak-
ták meg fával. A megrakott vagonokat 

A Rezét mozdony
és vagonja

Az Ábel nevû
mozdony

A Rezét még
Várasfenesen

A fûtõház
és a kocsiszín

Megérkezett
a telepre a fa

A piros Drezina

Télen 
dologidõben 
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délután leszállították a fafeldolgozó
üzembe. Ezek a megállók kétvágányos
keresztezésûek voltak, hiszen csak egy

sínpár volt kiépítve, kitérõkkel. A fával megra-
kott vagonok a gravitáció segítségével jutottak
le a fûrészüzemig, a kocsikat csak fékezni le-
hetett; elöl mozdonnyal és a fékezõk közremû-
ködésével haladtak lefelé. Egy mozdonyra
négy megrakott vagont kötöttek.

A mozdonyokat eleinte fával, késõbb szén-
nel fûtötték, hiszen a belsõkeretes kazánjuk al-
kalmassá tette õket erre. Telített gõzzel üze-
melõ mozdonyok voltak, az ikerhengeres gé-
pezet a mozdony valamennyi tengelyét hajtot-
ta. A rönköt szállító vagon 8 köbméter rönköt
vagy 16 köbméter fát tudott lehozni, hossza 8
méter (nyolctengelyes) volt. A fõvonalnak volt
egy szárnyvonala Körösjánosfalvára, ezen a
fûrészüzembe szállították a rönköket. Említés-
re méltó még a fûtõház, ahol a mozdonyokat
karbantartották és javították, meg a mellette
lévõ épületszárny, a kocsiszín.

Romániában Resicán a 490-es sorozatszá-
mú, négytengelyes, 760 mm nyomtávú, kisvas-
úti szertartályos gõzmozdony típusát gyártották.
Várasfenesrõl két mozdony és egy vagon került
Magyarországra, és a mai napig mûködnek er-
dei kisvasútként, Rezét és Ábel néven; Rezét a
gemenci erdõt járja.

Szabó András nosztalgiával gondol vissza a
fenesi vasútnál eltöltött éveire – elmondása
szerint nagyon szerette a szakmáját, mindig
természet közelben lehetett, csak azt sajnálja,
hogy ma már kevesen emlékeznek arra az idõ-
re, és pályatársai közül is sokan eltávoztak az
élõk sorából.

Még volt alkalmunk találkozni az ugyancsak
akkor és ott dolgozó szakemberekkel: a 76
éves Szabó Györggyel, aki húsz évig a Dre-
zinát vezette. Ez egy furgonból átalakított, ben-
zin meghajtású motorkocsi volt, pályafenntar-
tásra, -javításra, erdõkimérésre, munkások
szállítására használták. Itt említenénk meg,
hogy Szabó Györggyel felkerestük egykori pá-
lyatársait, fényképek, dokumentumok után ku-
tatva, de már nagyon kevés dokumentum érté-
kû felvételt találtunk, s ezeket itt közre is adjuk.

Sajnálatos, hogy a leépítés idõszakában az
akkori üzemeltetõk nem voltak elõrelátók,
mert ha gazdasági haszna már nincs is, napja-
inkban turisztikai célt szolgálhatna a kisvasút,
mivel majdnem Menyházáig ki volt építve a
vasúti összeköttetetés, és a falu felett emelke-
dõ, 460 m magas Süveg-hegy tetejére épült,
Bélavárként ismert várrom mellett haladt el a
vonat. Az elõször 1548-ban említett erõdít-
mény stratégiai magaslaton állt, onnan be le-
hetett látni az egész Belényesi-medencét.

| Miklós János

Egy csapatban:
mozdonyvezetõ,
fûtõ és baloldalt
Szabó György
gépész

Mozdonyvezetõk

Megrakodva
völgynek le
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A génmanipulált élelmiszer napjainkban re-
alitás. A génmanipulálásról, fõleg a növény-
termesztés területén, nálunk többnyire elma-
rasztaló és veszélyeket sejtetõ híreket hallunk,
látunk. Azonban a „nagy játékosok” a világ-
ban dolgoznak, haladnak, és egyre erõsebb az
a lobbi, amely behozza az ember élelmiszer-
láncába a géntechnológiával módosított, rend-
szerint nagyobb mennyiségben, olcsóbban
elõállítható ételeket, italokat.

A szaksajtó egyre többet ír az AquaBounty
Technologies konszern eredményeirõl: a ten-
gerentúlon királylazacok génjeit módosították
angolna örökítõanyagával, és így olyan laza-
cot állítottak elõ, amely 18 hónap alatt éri el
a maximális súlyát; a nem módosított variáns-
nak legalább 3 évre van szüksége ahhoz, hogy
ezt a fejlettségi fokot elérje. A hírek szerint a
nemzetközi közélelmezési hatóságok elfogad-
ják ennek a halfajtának az emberi étkeztetés-

ben való felhasználását, és így több, talán ol-
csóbb lazac kerül az asztalunkra. A génkezelt
változat fehérje- és „jó halzsír”-tartalma (a
gyógyászatban is felhasznált Omega 3) állító-
lag felér az eredeti halak értékeivel.

Talán csak véletlen (?), hogy ennek az új
haltípusnak a létrehozása és tenyésztése ép-
pen akkor kap nagy lendületet, amikor Oba-
ma amerikai elnök jóváhagyja a mezõgazda-
ság finanszírozásáról szóló új törvényt és ezen
belül azt az érdekes szabályt, hogy ezután az
Amerikai Egyesült Államokban bírósági dön-
téssel nem lehet korlátozni a transzgenetikus
módszerekkel elõállított és kellõképpen be-
vizsgált élelmiszerek gyártását, forgalmazását.
Így szabad utat kap a „szuperlazac” tenyészté-
si programja is; ennek elõállítói az Egyesült Ál-
lamokon kívül Kanadában és Panamában is
mûködtetnek termelõegységet.

A piacgazdaság nagy elõnyeit fõleg a liberá-
lisok abban látják, hogy az természeténél fog-
va önszabályzó. Lehet, hogy így van, de most
is bebizonyosodik, hogy azért olykor-olykor
egy-egy jó törvénnyel be kell segíteni, hogy ez
az önszabályozás gyarapodást és fejlõdést hoz-
zon, még akkor is, ha a valóságos cél a fo-
gyasztó, a demokráciában olyannyira felma-
gasztalt EMBER befolyásolása (manipulációja).

| Dr. Földes Béla

Mit eszünk a jövõben?
Az élelmiszerhiány meghatározza a jelenkor
világpolitikáját. Fõleg Ázsia és Afrika
lakosainak szaporodása – az élelmezésügyi
szakemberek szerint – rövidesen érezhetõ
és akár kritikus méreteket öltõ 
víz- és élelmiszerhiányhoz vezethet.

Idén 80 elhunyt hozzátartozói egyeztek be-
le abba, hogy az elhalálozott szerveit felajánl-
ják az átültetésre várakozóknak, tájékoztatott
Carmen Pantiº doktornõ, Bihar megye szerv-

transzplantációs koordinátora. Tavaly 65 el-
hunyt szerveit ültethették be. A két legutóbbi
eset Nagyváradon történt július harmadik hét-
végéjén: egy 44 éves Bihar megyei nõ és egy
27 éves besztercei fiatalember hozzátartozói
egyeztek bele a szervfelajánlásba.

A doktornõ egyébként július 17–18-án Zág-
rábban (Horvátország) képviselte Romániát
egy transzplantációs kérdésekkel foglalkozó
konferencián, ahol kiemelték, hogy Romániá-
ban a nagyváradi megyei kórházban azonosít-
ják a legtöbb lehetséges szervdonort. A váradi
klinika eredményei hasonlóak a spanyol és
horvát eredményekhez, Európában pedig eb-
ben a két országban a legmagasabb a szervfel-
ajánlások száma.

| (fried)

Nõtt a szervdonorok száma
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Szent László nevéhez fûzõdik a váradi katoli-
kus prépostság, majd a püspökség és közvetett
úton magának a városnak a megalapítása is.
Nem csoda hát, hogy a lovagkirályként is tisztelt,
1192-ben szentté avatott I. László emlékét már
közel hat és fél évszázada igyekeztek köztéri szo-
borban megörökíteni Nagyváradon, abban a vá-
rosban, amelyben védõszentként tisztelte õt a
klérus és a lakosság is. Elsõként a XIV. században
a várban állítottak két köztéri szobrot Szent Lász-
lónak: egy álló szobrot 1370-ben – Szent István
és Szent Imre társaságában – és egy lovas szob-
rot 1390-ben. Mindegyik a Kolozsvári testvér-
pár, Márton és György alkotása volt.

A török fennhatóság utáni viszontagságos év-
tizedek alatt nem is gondolhattak a váradiak köz-
téri szobor állítására. Elsõként majd csak 1735-
ben a megye rendjei Szûz Máriának állítottak egy
kõbõl faragott szobrot a vármegyeháza elõtti té-
ren. A második kõszobrot a káptalan adományá-
ból Szent Lászlónak emelték 1738. június 27-én
a Kispiac (a késõbbi Szent László, a mai Unirii
tér) mértani középpontjában.

Schlauch Lõrinc bíboros, váradi püspök
(1887–1902) 1890-ben elhatározta, hogy a lo-
vagkirály szentté avatásának 700. évfordulójára
új szobrot állíttat. Az új bronzszobor felállítása
elõtt a kõszobrot 1893-ban átköltöztették a Pray
György (ma Berzei) utcai papnevelde udvarára.

A százhúsz éves bronzszobor

Szent László bronz mása 1893. szeptember
10-én került a nevét viselõ tér közepére. A vá-
rosalapító király új szobrát Schlauch Lõrinc bíbo-
ros püspök rendelte meg Tóth István szobrász-
mûvésztõl, aki ebben az idõben Strobl Alajos mû-

helyében dolgozott. Az öntést 1893 nyarán a
budapesti Beschorner öntõmûhelyben végezték.

Türelmetlenül várta a lakosság az új szobor fel-
avatását. Egy nappal elõtte a Nagyvárad napilap
egy kis formátumú, egyoldalas különkiadásban
számolt be a nagy eseményrõl. A szobor leleple-
zésének napján az alábbi ismertetõ jelent meg
ugyanabban a lapban: „…A múlt évben Nagyvá-
radon lezajlott fényes ünnepségek: László király
szentté avatásának 700-ados évfordulója, s ezzel
kapcsolatban Nagyváradnak a törökök alól való
felszabadításának 200-ados emlékünnepe alkal-
mából fogalmazódott meg Nagyvárad tudós püs-
pöke, dr. Schlauch Lõrinc és a káptalan tagjai-
nál, hogy múlt századbeli elõdeinkhez híven, kö-
zös költségen a régi, omladozó kõszobor helyett
a nagy királyhoz méltó ércszobrot állíttatnak
Nagyvárad legszebb terére. A szobor készítését
Tóth István fiatal magyar szobrászra bízták, ki
mint a híres bécsi szobrász: Zumbusch tanítvá-
nya, számos elsõrendû kitüntetést, pályadíjat
nyert. A szobor már kész, s ma délelõtt szenteli
fel Nagyvárad bíboros püspöke. A három méter

Szent László
bronzszobrának jubileuma
Szeptember 10-én lesz 120 éve annak, hogy
Újváros fõterén felállították Szent László
bronzszobrát. Ez a negyedik ilyen köztéri
szobra Nagyváradnak, hiszen I. László király
(1077–1095) alakja különleges helyet foglal
el a város múltjában.

Közelkép
Szent László
bronzmásáról

Szent László
bronzszobra

eredeti helyén,
a róla elnevezett

tér közepén
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magas, óriási
ércalak Szent
László királyt álló
helyzetben tünte-
ti fel. A szobor-
felállítók célja
volt, hogy a szo-
bor Szent Lászlót
mint magyar ki-
rályt, mint hõst
és mint szentet
tüntesse fel. Ezt
kellett a mûvész-
nek megoldania,
s mint szakértõk
mondják, el is ér-
te a célt…”

A fenti cél érdekében a lovagkirályt a fején a
szent koronával, vállán hímzett palásttal, bal ke-
zét egy földre támasztott palloson tartva ábrázol-
ta a mûvész, az alak csípõjén pihentetett jobb ke-
ze mögött csatabárd függ. A szobor négy sarká-
nál egy-egy kisebb talapzaton címerpajzsot tartó
bronzoroszlánokat helyeztek el. A címerpajzso-
kon Magyarország, Nagyvárad és Schlauch Lõ-
rinc püspök címere, valamint Szent László pe-
csétje látható. A kis talapzatokat kovácsoltvas ke-
rítés köti össze.

„Sok ambícióval…”

A szobor felavatásáról a helyi sajtó szeptem-
ber 12-én számolt be: „A nagy magyar király, a
kereszténység elsõ hõse s a nagyváradi egyház-
megye alapítójának új szobra elõtt borult le va-
sárnap Nagyvárad bíboros püspöke egyházme-
gyéje papságával, hogy azt a jövõ kegyeletének
átadja. A hõs király szobra, mely élõ emléke a bí-
boros és a káptalan áldozatkészségének, ott áll
Nagyvárad piacán, ércbe öntve, örök büszkesé-
ge lesz e szobor városunknak. Mert habár Szent
László sírját s testének elporlott maradványait
nem is tudtuk fellelni a földnek századévek óta le-
rakódott rétegei között, ez a szobor, mely maga-
san emelkedik a föld felé, örökké emlékeztetni
fog bennünket arra, hogy Szent László erõs ma-
gyar szelleme közöttünk lebeg s vezérli tetteinket.

A fölavatás napján már a kora reggeli órákban
nagy közönség lepte el Nagyvárad hatalmas mé-
retû fõterét, gyönyörködve annak impozáns dí-
szében, a szent király bronzalakjában. A szent ki-
rály szobra mindenkire a legkedvezõbb hatást
gyakorolta. Tiszta, nemes, fölemelõ az a hatás,
melyet egy fiatal, kitûnõ szobrásztehetség ihlet-
teljes alkotásával lelkünkben kelt. A nagy király

egész alakja imponáló; arckifejezése pedig a leg-
hívebben tünteti fel a bölcs, az erélyes, a vitéz, a
szent királyt. A szakértõk vélekedését, melyek a
szobrot kifogástalan alkotásnak jelentették ki,
szentesítette most az egész közvélemény, mely
egész nap nyüzsgõ néptömeggel ellátta körül a
szobrot, és gyönyörködve halmozta el dicsérete-
ivel Nagyvárad fõterének büszkeségét. […]

A fölavatás ünnepély napján tíz óra után meg-
kondultak a Szent László-templom harangjai; zú-
gó, ünnepi harangszó mellett vonult ki a temp-
lom visszhangzó boltíveinek homályából a kör-
menet templomi zászlóival, fehérbe öltözött, pa-
rányi lányainak hosszú sorával. Majd a papság
aranydíszítéstõl csillogó, fehér talárjai között jött
a bíbornok, magas méltóságú teljes díszében,
utána ismét a papság nagy csoportja követke-
zett. A bíboros püspök a szobor elõtt fölállított,
bíborral bevont imazsámolyhoz járult, hogy on-
nan az emlékmûvet beszentelje. Köröskörül az
énekkar sorakozott, melyet a székesegyházi kar
tagjai s az óvónõképezde növendékei képeztek,
kiknek ajkain egy Szent László korabeli ének
zendült föl és áradt szét a gyönyörködõ, bámuló
közönség tengere fölött. Az Áldott legyen Isten
kezdetû, 1695-bõl való éneket adták elõ.

A bíbornok a szoborhoz lép. A szenteltvíztartó
cseppjei csillogva hullanak a magas bronzalakra,
a talapzatra és annak aranybetûire: Szent László
király könyörögj érettünk. Azután letérdelt. Ma-
gyarul mondott fennkölt imát a szent királyhoz.
Köröskörül ismét felzendült az ének, zengõ feltá-
madása Szent László korának. Szent László
királyunk… Ez az ének 1674-ben keletkezett.
Mindkettõt Kersch Ferenc karnagy harmonizálta
nagyon szépen. S a hatalmas, fenséges, dicsõ
szoboralak világtalan, mégis ékesszóló szemeivel
messze-messze nézett a tolongó népóceán fölött,
akik eljöttek az õ emlékét megünnepelni.

Derûs szeptemberi ég enyhe, de azért ragyogó
aranyesõje hullott alá az egész fényes ünnepélyre.
Köröskörül a tér házain csattogtak a nemzetiszínû
lobogók, a görögkatolikus püspökség rezidenciá-
ján is. Olyan szép volt ez a nemzetiszínû koszorú
a nagy magyar király szobra körül…”

Három nappal az avató után egy külön újság-
cikkben Tóth István mûvészetét méltatták, aki
igen szerényen mindössze annyit mondott a szo-
bor elkészültérõl: „Hát bizony sok ambícióval és
szorgalommal dolgoztam rajta.”

Az alkotás utóéletéhez tartozik, hogy az elsõ vi-
lágháború után, 1923-ban a szobrot áthelyezték
a püspöki palota kertjébe, a székesegyház fõhom-
lokzata elé, hogy helyette a tér közepére Ferdi-
nánd román király lovas szobrát állíthassák…

| Péter I. Zoltán

A szobor az új
helyén, a római

katolikus bazilika
elõtt
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Várad-Olasziban 1822-ben látta meg a nap-
világot. Édesapja, Péch Antal János (1791–
1853) ácsmester volt. Ránk maradt, nagy temp-
lomtetõk szerkezetérõl készült tervrajzai az egy-
korú szakmai képzés jó színvonaláról tanúskod-
nak. 1820-ban egy szolgabíró árvája, tehát ne-
mes, de vagyontalan lány kezét nyerte el. Az
asszony kulturális igényessége is hatással volt
gyermekeinek sorsára akkor, amikor férje az
1830-as évek végén teljesen tönkrement.

Antal, az idõsebbik fiú az elemit 1828-ban
kezdte el a várad-olaszi katolikus plébánia mel-
lett épült új iskolában. Utána a premontrei gim-
názium falai közé került, ahol még latin nyelven
oktattak. E középiskolai éveknek azonban ma-
radt magyar nyomtatott emlékük is: egy Búcsú-
dal, amelyet a tizenkét éves fiú a tanárának, „fõ-
tisztelendõ Vercsik Imre úrnak az 1834. oskola-
esztendõ végével hála jeléül szentelt”. Egy idõre
Temesvárra küldték, hogy megtanuljon néme-
tül. Onnan visszatérve filozófiai tanulmányait
1838-ban fejezte be. Tizenhat évesen került az
elsõ nagy próbatétel elé. Családja anyagilag ösz-
szeomlott.

Az értelmiségi pálya felé vezetõ út elsõ szaka-
szát a fiú gyalogszerrel tette meg Nagyváradtól
Selmecig. Itt mûködött az a nevezetes Bányá-
szati Akadémia, amelyet Mária Terézia
1763–1770 közt fejlesztett ki. Jól képzett bá-
nyamérnökökre volt szükség, ilyeneket nevelt a
selmeci akadémia, oly sikerrel, hogy nemzetkö-
zi viszonylatban is csak egy igazi versenytársa
akadt: a freibergi, szászországi akadémia. A sel-
meci akadémiát az egész Habsburg-monarchia
számára alapították. Az oktatás németül folyt.
Péch és barátai a nyelvi nehézségekkel megbir-
kóztak, de a német típusú, kissé zajos diákélet-

ben már anyagi helyzetük miatt sem vehettek
részt, hanem inkább a szerény Magyar Olvasó
Társulatnak voltak a tagjai.

1842-ben kitûnõ eredménnyel fejezte be ta-
nulmányait. Öt évig szolgált Selmecen, fõleg a
zúzómûveknél, ahol egy kitûnõ szakember,
Peter Rittinger oldalán sajátította el az ércelõké-
szítés legkorszerûbb módszereit. Így azután a ka-
mara 1847-ben Csehországba küldte, hogy ta-
pasztalatait felhasználva rendezzen be zúzómû-
veket.

A szabadságharcban

1848 júliusában Pestre indult, mert Kossuth
pénzügyminisztériumába, a bányászati osztályra
nevezték ki fogalmazónak. Egy olyan szakmai
gárda tagja lett, amelynek feladata az új magyar
felelõs kormány utasításainak végrehajtása és az
önálló magyar bányászat létrehozása volt.

A fegyveres konfliktus kitörésekor Péch Jó-
zsef, Antal öccse – a késõbbi neves vízépítõ
mérnök – a Hunyadi-zászlóalj katonájaként a
dunántúli, majd utóbb az erdélyi harcokból vette
ki a részét. Antal pedig 1848. december 31-én,
amikor a kormány és az Országgyûlés elhatá-
rozta, hogy Debrecenbe teszi át székhelyét, ka-
pott parancsot a Honvédelmi Bizottmánytól,
hogy azt a pénzverdei felszerelést, amelyet ere-
detileg Pest-Budára akartak áttelepíteni, Kör-
möcbányáról Debrecenbe, illetve onnan Nagy-
bányára szállítsa. A feladatot végrehajtva nyolc-
szekérnyi szállítmányával sikerült az ellenséges
erõk közt átcsúsznia, s január 16-án Debrecen-
be érkezett. A pénzverde rövidesen megkezdte
mûködését Nagybányán.

A sikeres tavaszi hadjárat után Péch a kor-
mánnyal együtt újra visszatért a fõvárosba, július
végén azonban hivatalával együtt Szegedre
ment. A minisztérium felbomlásakor földije,
Nagysándor József tábornok hadtestét kereste
fel, hogy hadi szolgálatra jelentkezzék. A tábor-
noktól azonban azt a választ kapta, hogy „men-
jen oda, ahol tudományával megélhet, mert
karddal többé nem segíthet a hazán”.

A fegyverletétel után Aradon mint polgári hi-
vatalnok került az osztrákok kezére. Ezek, mivel

A magyar bányászat
korszerûsítõje

PÉCH ANTAL akadémikus a mûszaki
tudományok terén jeleskedõ XIX. századi
mérnöktársadalom kiváló képviselõje volt.
A bányászat, a kohászat úttörõje a magyar
szaknyelv létrehozójaként és az ágazat
történetének kutatójaként is elévülhetetlen
érdemeket szerzett.
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ott katonákra és vezetõ politikusokra vadásztak,
a kihallgatás után elengedték. Az elfogatást elke-
rülte, de pályája derékba tört. Egy eltiport or-
szág romjai vették körül. Huszonhét éves volt
ekkor.

A Ruhr-vidék, Erdély, a Felvidék,
a Tudományos Akadémia

Tevékenysége további állomásai voltak ezek a
színterek. Egykori fõnöke, Rittinger felajánlotta,
hogy újból megnyitja elõtte a kincstári szolgálat
útját – ha hajlandó az igazoló bizottság elõtt 48-
as múltját megtagadni. Péch erre természetesen
nem volt kapható. Elhatározta, hogy külföldre
megy. Elõször csehországi szénbányákban alkal-
mazták. Elutazása elõtt megnõsült: régi szerel-
mét, Szájbély István rézbányai (Bihar megye)
mérnök Emma lányát vette el. Utolsó csehor-
szági posztjáról 1857-ben jutott tovább nyugat-
ra: a Rajna melletti iparvidéken, Bochumban si-
került egy szénbánya igazgatói posztját elnyer-
nie. Az üzem akkoriban a nevezetes Ruhr-vidék
legjelentõsebb bányái közé tartozott.

Mindig csak átmeneti állapotnak tekintette az
emigrációt. Hazai kapcsolatai közben sem sza-
kadtak meg. Több cikket írt a Pesti Naplóba a
hazai bányászat és vasipar problémáiról, s amint
lehetett, a 60-as években sietett hazatérni. A ki-
egyezés után a pénzügyminisztérium bányászati
osztályán kapott tanácsosi beosztást. Így néhány
régi kollégájával együtt a munkát ott próbálta
folytatni, ahol 1849-ben abbahagyták. Ebbõl

számukra közvetlen feladatként az állami bányá-
szat újjászervezése, korszerûsítése, az infrastruk-
túra, a vasúthálózat, a hozzá nélkülözhetetlen
vasipar fejlesztése adódott. Péch igen tevéke-
nyen látott hozzá a feladatok megoldásához. A
Felvidéktõl Erdélyig mindenfelé személyesen, a
helyszínen tanulmányozta a viszonyokat és fo-
galmazta meg a teendõket. Részt vett a diósgyõ-
ri vasgyár létrehozásában. Nevéhez fûzõdik a
Zsil-völgyi széntelep felfedezése, a bányaüzem
korszerû berendezése, az alkalmazandó kokszo-
lási eljárás kikísérletezése, sõt a vajdahunyadi
vasmû elsõ terveinek kidolgozása is.

Sokat tett a magyar bányászati szaknyelv
megteremtéséért. Nem utolsósorban e célból
alapította meg 1868-ban a Bányászati és Ko-
hászati Lapok címû szakmai folyóiratot. Kívül-
rõl nézve kitüntetõ elõléptetésben volt része,
amikor 1873-ban a selmeci bányakerület igaz-
gatója, az egykori kamaragrófok utóda lett. A
valóságban a színfalak mögött az történt, hogy
a 48-as értelmiségi gárdát – korszerûsítõ prog-
ramjával együtt – az 1873. évi gazdasági válság
alkalmával félretolták. Ez nem Bécs befolyásá-
nak, hanem annak a hagyományos nemesi po-
litikának a következménye volt, amely 1867-
ben szabadabb keretet kapott, és pár éven belül
mindenfelé érvényesült. Péchet a kinevezéssel
felfelé buktatták: megtisztelõ rangjával mehetett
a hegyek közé, s a XVI. századi kamaraház bolt-
íves, huzatos termeiben töprenghetett a selmeci
bányászat reménytelen helyzetén.

A kihívásra azonban Péch ismét választ talált.
A Selmec vidéki bányászatot egyensúlyba hozta,
és a kohósítást tökéletesítve úgy foglalt állást,
hogy az üzemeket a belõlük élõ munkások – a
nagyrészt szlovák bányásznép – érdekében is
fenn kell tartani. A bányát korszerû gépek, új
technika alkalmazásával 1878-ra felújította.

Utolsó éveiben mindinkább a bányászat múlt-
ja felé fordult, az iparág történetének kutatását
hasznosnak tartotta a jelen szempontjából is.
Akadémiai székfoglalója, amely A tudományok
haladásának befolyása a Selmecz-vidéki
bányamívelésre címet viselte, éppen erre az
összefüggésre kívánt rávilágítani. Ezután feldol-
gozta két kötetben Alsó-Magyarország bányamí-
velésének történetét 1650-ig – ezt a Magyar Tu-
dományos Akadémia adta ki –, majd külön is a
selmeci bányavállalatok történetét. Nyugalomba
vonulása után is e munkákat folytatta, s az sem
igen zavarta, hogy a selmeci választókerület or-
szággyûlési képviselõvé választotta. Teljesen be-
fejezni mûveit azonban már nem volt ideje:
1895. szeptember 18-án elhunyt.

| Szilágyi Aladár összeállítása
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– Mikor kezdõdött a zenei pálya iránti ér-
deklõdése?

– Hamar kapcsolatba kerültem a zenével,
hiszen zenetagozatos általános iskolába jár-
tam, majd második osztályos koromban men-
tem felvételizni a „zenedébe”. Édesapám, aki
maga is tagja volt sokáig a helyi Ifjúsági Fúvós-
zenekarnak, a lelkemre kötötte: ha megkérde-
zik, hogy milyen hangszert szeretnék, a va-
dászkürtöt válasszam. Mire rám került a sor, és
feltették a kérdést, kiment a fejembõl a hang-
szer neve. Az osztálytársaim a trombitát vá-
lasztották, így én is rávágtam a választ a kér-
désre, hogy trombitálni akarok. Nem bántam
meg, kitartottam a hangszer mellett, Mácsai
Zoli barátom viszont késõbb vadászkürtre vál-
tott, õ 2008 óta Salzburgban dolgozik. Egy
ideig a zenetagozat miatt felmentést kaptunk
szolfézsból, de aztán a felsõ tagozaton a napi
egy énekóra mellett hetente négyszer Újfalu-
ban, egyszer Debrecenben képeztem tovább
magam.

– 2000-ben felvételt nyert a nyíregyházi
Mûvészeti Szakközépiskolába. Miért pont
ezt a várost választotta?

– Nem a város volt a fõ motiváció, hanem
Nagy Gyula tanár úr. Aztán úgy hozta a sors,
hogy õ fél év múlva elment. Én maradtam, de
nem viseltek meg a történtek, mert Gyõrfi
Zsolthoz kerültem, aki szintén Újfaluból indult
el. A középiskolában azok közé tartoztam,

akik tudták, hogy a zenébõl akarnak megélni,
így már reggel fél hétkor az iskolába mentem,
hogy tudjak gyakorolni, aztán nyolc órától a
közismereti tárgyak következtek, délután pe-
dig már újra a zene volt a fõszereplõ. De meg-
kedveltem a várost is, és itt ismertem meg a
kamaratanáromat, a tubás Szentpáli Rolan-
dot, aki mestere a hangszerének. Õ szervezett
be egy rézfúvós együttesbe, amely 2003-ban
alakult Keleti Szél Fúvós Együttes néven. Egy
évvel késõbb mindannyian sikeres felvételt
nyertünk Debrecen, Miskolc és Budapest ze-
nei egyetemeire, és a saját utunkat kezdtük el
járni. Megalakítottunk egy tíztagú rézfúvós
formációt. Rendkívül megtisztelõ volt szá-
munkra, hogy a világhírû magyar karmester
özvegye megengedte, hogy Solti György ne-
vét viseljük, igaz, akkorra a tagok több mint
fele kicserélõdött. 2004-ben a Debreceni
Egyetem Zenemûvészeti Karán folytattam a
tanulmányaimat. Tanáraim Kammerer András
és Molnár Zoltán voltak. Ebben az évben a
Szeged–Debrecen Trombitaversenyen 2. he-

Nem jamaicai, újfalui 
az egyik váradi trombitás
A Járási Hivatal Fráter László dísztermében
az elmúlt ötven év fõbb momentumainak
felidézésével ünnepelték a berettyóújfalui
Városi Zeneiskola fél évszázados
jubileumát. Az ünnepi hangversenyen
felléptek a régi diákok, akik közül sokan
a zenével keresik a kenyerüket határon
innen és túl. A legközelebbi „határon túli”
kenyérkeresõ HEGEDÛS IMRE, aki
Berettyóújfaluban él, de a Nagyváradi
Filharmónia zenekarának elsõ trombitása.

A filharmónia
koncertpódiumán
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lyezést és különdíjat kaptam. 2005-ben az Or-
szágos Trombitaversenyen 2. helyezést értem
el. A tanáraim a szakmai sikerek ellenére azért
szerették volna, ha még többet veszek részt a
zenemûvészeti kar munkájában, de abban az
idõben nagyon sokat koncerteztünk a zene-
karral. Együttesünk olyan jelentõs hazai és ne-
ves külföldi mûvészekkel lépett fel, mint
Varnus Xavér orgonamûvész, Allen Vizzutti
trombitamûvész (Egyesült Államok), Steven
Mead eufóniummûvész (Anglia), Lito Fontana
harsonamûvész (Argentína), Steve Rose tuba-
mûvész (Ausztrália). A 2005-ös koncertévad-
ban ötvennél is több hangversenyt adtunk.
2008 májusában diplomáztam, szeptembertõl
pedig a Nagyváradi Filharmónia zenekarának
trombitása lettem, valamint a berettyóújfalui
Városi Zeneiskolában tanítottam. A Solti
György Rézfúvós Együttes tagjaként 2008-
ban Artisjus Díjat kaptam. Játszottam a Bar-
tók Rádió 6-os stúdiójában, és számos külföl-
di koncerten léptem fel, mint például Dél-Ko-
reában, az Egyesült Arab Emirátusban, Auszt-
riában, Németországban, Olaszországban,
Franciaországban, Angliában.

– Hogyan fogadták Váradon?
– Könnyen ment a beilleszkedés, de nem

voltam egyedül, mert kezdetben négyen jár-
tunk át, aztán a közszférában mindenkinek
csökkent a bére 25 százalékkal, úgy már ne-
hezebb volt a debreceni albérletbõl átjárni, de
jött egy másik lehetõség, és úgy éreztem,
hogy nem hagyhatom ki. 2011-tõl idén febru-

árig Franciaországban játszottam egy szimfo-
nikus zenekarban. Kemény turnék voltak, hisz
a hét hat napján legalább egy koncertet ad-
tunk minden nap, de volt, hogy kettõt, telt há-
zak, négy-ötezer ember elõtt. Neves francia
énekeseket kísértünk, de fellépett velünk
Demis Roussos vagy a Gipsy Kings, a Francia-
országban letelepedett katalóniai együttes,
amely flamenco-popdalokat játszik. Jó kor-
szak volt ez az életemben, ennek is megvolt a
maga varázsa. Februártól újra Váradon dolgo-
zom, de most már Berettyóújfaluból járok át,
így sokkal könnyebb. Egyedül vagyok most a
zenekarban Magyarországról. Nincsenek nyel-
vi korlátok, így elõfordult már, hogy a vendég
magyar karmestertõl is angolul kaptam az
instrukciókat. Délelõttönként próbáltunk a hét
elején, csütörtök este koncert, és néha pénte-
kenként leckehangversenyt adtunk diákoknak,
egyszer magyar, egyszer román nyelven.

– Milyen terveket tartogat még erre az
esztendõre?

– Nem is tudom. A kamaraegyüttesünk
még létezik, de tízen tízfelé vagyunk. Az
interneten tartjuk a kapcsolatot egymással.
Volt olyan, hogy a társak egy este Dohából,
Hongkongból és Tokióból jelentkeztek be, ne-
héz lesz így összehozni egy találkozást, de bí-
zom a folytatásban. Szeptembertõl ismét el-
kezdõdik a munka Váradon. Szerencsés em-
bernek tartom magam, mert azt csinálom,
amit szeretek. A többi pedig a jövõ zenéje.

| Kocsis Csaba
A Solti György
Rézfúvós Együttes
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M
intha az arénában biztatná ma-
gát csatakiáltással a végsõ gyõ-
zelemre, olyan Határ Gyõzõ
„Nyelvromlás” címû kétszaka-
szos verse: „miért kies ha egy-

szer kietlen? / és miért kietlen ha egyszer ki-
es? / – de én már vallom-hiszem rendületle-
nül / szent anyanyelvünk ha már ilyes – // s
úgy védelmezem a támadókkal szemben /
bogaras-újdándi bõdültségeit / Herkules hu-
sángját tartva a kezemben: / nincs oly világ-
nyelv mi innen penderít.”

Kurkász filológusoknak nagy örömet sze-
rezne, ha sikerülne ennek a nyolc sornak a fo-
nalát visszagombolyítani egészen az idézõjelbe
tett címig, és kideríteni, hogy kinek a kijelen-
tése vette rá Határ Gyõzõt, hogy londoni ott-
honában Herkules jelképes husángjával fenye-
gesse meg a felelõtlen fecsegõt, és tegye egy-
értelmûvé az utolsó sor verdiktumát, a szerzõ
viszonyulását anyanyelvéhez emigrációban,
idegen, világnyelvi közegben.

Nemes Nagy Ágnes mondja az írásunk el-
sõ részében már idézett szövegében, hogy
magyar író számára természetes, hogy az
anyanyelvén ír. Márai Sándor is, Faludy
György is magyarul írtak, de homlokegyenest
ellenkezõ módon látták és élték meg az anya-
nyelv „sorsát” az emigrációban. A legtragiku-
sabbnak Márai látja: az 1950-ben Posilippó-
ban írt versének a címe ugyanolyan egyértel-
mû, mint késõbb a Határ Gyõzõ szövege –
Halotti beszéd. Akik megérték, tudják, hogy
90 elõtt ez volt az egyik legtiltottabb vers
nálunkfelé, a sok másolgatástól óhatatlanul
megkopott szöveget kézrõl kézre adtuk, soha
nem feledve megemlíteni a közben szállóigévé
vált sorát, amit akkoriban mindnyájan saját
bõrünkön érezhettünk: „lehull nevedrõl az
ékezet”.

Ahogy a félig szerb, félig szlovák Petõfi ra-
gaszkodott õ-vel írott, magyarrá lett nevéhez,
úgy ragaszkodtak a kassai szászivadék testvé-
rek, Márai Sándor és a kultikus Valahol Euró-
pában filmet rendezõ öccse, Radványi Géza
nevük ékezeteihez. Márai Itáliában szembesül
azzal, hogyan kezelik az ékezeteket nem hasz-
náló nyelvet beszélõ befogadók a csudabogár-
számba menõ „ékezetõrzõket”. Torokszorító a
San Gennaro vére címû regényének vonatko-
zó részlete: „Volt egy írógépe, a hazájabeli be-
tûkkel. Különösek ezek az emberek – mond-
ta. – Mind ragaszkodnak az ékezethez. A vice-
questor figyelt: – Az ékezethez? Nem értem.
Milyen ékezethez? Az ágens vállat vont: – Az
ékezethez, általában. Ezek az emberek, akik
mostanában a vasfüggöny mögül jönnek,

NÁDPÁLCA NÉLKÜL

Anyanyelv – így
és úgy (2.)

Határ Gyõzõ
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mind ragaszkodnak az ékezethez. Bagnoliban,
a hivatalokban, ahol kiállítják az okmányaikat,
kiabálni kezdenek, hogy adják vissza nekik az
ékezetet. Úgy látszik, ezekben az országokban
az ékezet fontos. Mindenféle jel és ékezet van
a nevükön, az irataikban, a magánhangzókon,
sõt a mássalhangzókon is van ékezet. Vagy
olyasféle jel, mint az ékezet. Külön ékezetük
van a magyaroknak, aztán a románoknak, a
cseheknek és a lengyeleknek. Ehhez ragasz-
kodnak. Láttam Bagnoliban egy cseh ügyvé-
det, aki izgatottan járt fel és alá a folyosón,
mikor megkapta a vízumot, vissza akart men-
ni az amerikai konzulhoz, mert a névre nem
tették fel az ékezetet. Azt hitte, ez fontos. Úgy
látszik, már nincsen semmijük, s egy napon
feleszmélnek, hogy ékezet nélkül nem egé-
szen azok a világban, mint voltak régebben,
amikor még ékezetük volt. Ezért cipelik ma-
gukkal görcsösen, földrészeken át a régi, rozo-
ga írógépeiket, amelyeken vannak még ékeze-
tes betûk. – Lehet – mondta röviden a vice-
questor. – Az ékezet a személyiségüket jelenti.
Félnek elveszteni valamit a személyiségükbõl.”

Idegen nyelvi közegben az anyanyelvromlás
elsõ és legszembeszökõbb bizonyítéka ugyan
az ékezetvesztés, Márai legnagyobb fájdalma-
sérelme mégis az anyanyelvi kultúra alapérté-
keinek a szertefoszlása – valójában ezek fölött

mond halotti beszédet. Az anyanyelvi kultúrá-
ra való elsõ utalás – az érzelmi-tartalmi felhan-
gon túl – éppen a címadás: nem véletlenül vá-
lasztja versének az 1195 körül keletkezett, el-
sõ ránk maradt magyar szövegemlék címét.
De ennyire beszédes a többi utalás is: a Mar-
gitszigettel nemcsak Árpád-házi Szent Margit-
ra, de az írásbeliséget programszerûen fejlesz-
tõ-továbbadó, a Margit-legendát is ránk ha-
gyományozó, névtelen Nyulak-szigeti apácák-
ra is emlékezik; a „pillangó”, a „gyöngy” és a
„szív” beletartoznak abba a százas „toplistá-
ba”, ami Kosztolányi számára jelentette a leg-
szebb magyar szavakat, a Toldi említése pedig
ugyanolyan sebeket tép fel, mint az ékezet,
mert „A gyereknek Toldi-t olvasom, és azt fe-
leli: oké.”

A továbbiakban Márai számba veszi azokat
az alkotókat, akik bárhová, bármi áron elkísé-
rik, akik nélkül nem tud élni: „A tyrrheni ten-
ger zúgni kezd, s hallod Babits szavát, / Krúdy
hárfája zengi át az ausztrál éjszakát.(…) Ki volt
neki Ady? / Mi volt egy nép? Mi ezer év? Köl-
tészet és zene? / Arany szava? Rippli színe?
Bartók vad szelleme?”

Az emigrációban elviselni kényszerült lelki-
szellemi sérelmek felsorolását mondhatni
kényszeres ismétlõdéssel szövik át, festik alá
a Vörösmarty-sorok, a befejezés elõtt pedig
Márai olyan utalást tesz, ami már-már felülír-
ja az eddigieket: „És Jenõ nem adta vissza a
Shelley-kötetet”. Nem szeretnék meddõ fel-
tételezésekbe alámerülni, de ki merem jelen-
teni, hogy nem véletlen éppen a Shelley ne-
vének említése: az angol romantikus triász
egyike, de a saját fõúri osztályának érdekeit
mintegy félretevõ, a görög szabadságharc-
ban elesõ Byronnal szemben Shelleyt min-
dent eltûrõ szeráfként, angyalként szokták
emlegetni, arról nem is szólva, hogy az egyik
legismertebb költeménye az Óda a nyugati
szélhez. Egyszóval versei épp a legmegfele-
lõbben tudnák enyhíteni az idegen nyelvi
környezetet, az anyanyelvi kultúra hiányát,
ha a verseit tartalmazó kötet nem veszett vol-
na ugyanott, ahol a többi említett érték is
odaveszett. Márai szerint nincs mit tenni – ki
kell mondani a végszót: emigrációban min-
den, ami az otthon nyelvéhez kötõdik, az por
és hamu lészen.

Faludy György Máraival ellentétben a félig
telt poharat, sõt már-már majdnem a csordultig
teltet látja-láttatja. Holott ugyanaz a hátrahagyott
értéktömeg, ugyanaz az idegen nyelvi
közeg. Faludy mégsem temeti anya-
nyelvét, hanem szárnyaló ódát ír hozzá.

Márai Sándor
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De még mielõtt a londoni kollégájának,
Kéri Pálnak ajánlott Óda a magyar
nyelvhez címû versét vennénk górcsõ

alá, ahogy Márai esetében idéztem a San
Gennaro vére párhuzamot, Faludynak a hábo-
rú elõtti emigrációit, majd hazatérése után a
hírhedt recski fogolytáborban töltött idõket
megörökítõ Pokolbéli víg napjaim címû köny-
vébõl idézem azt a rövid passzust, amikor az
ávós megjutalmazza a Villon-átiratok miatt. „A
barakk ajtajáról lehullott a vaspánt és egy hang
bekiáltott: – Faludy! (…) Kinn, a barakk falának
dõlve, a kutyás õrmester állt. Kutyás õrmester-
nek azért hívtuk, mert azzal a teherautóval ér-
kezett, amelyik a vérebeket hozta. Egyébként
nem volt köze a vérebekhez. Kövér, mosoly-
gós, szõke fiú: az egyetlen ávós, aki sohasem
bántott senkit. Mi lesz ebbõl, ha megvadul? –
Maga a Faludy? – kérdezte suttogva. – Jöjjön
közelebb. Egész közel. Még közelebb.(…) Sap-
kájának prémje kellemes csiklandozással hom-
lokomhoz ért. Hogy akar ilyen közelrõl meg-
verni? – gondoltam. – A parancsnokságon Vil-
lon-estet tartottunk. Maga írta azokat a verse-
ket? – Én – válaszoltam elég bizonytalanul.
Mintha valóban nem is én költöttem volna át
Villon verseit, csak ezt szoktam volna hazudni.
– A tiszteletdíjat hoztam – mondta a kutyás õr-
mester, s egy almát nyomott a zsebembe, piros
jonatánalmát, akkorát, hogy alig fért a katona-
zubbony zsebébe. – Szép versek voltak. Az al-
mát egye meg. Ha valaki kérdi, mi történt,
mondja, hogy megpofoztam. Jó éjt.” Talán
nem véletlen ez a „pokolbeli víg tiszteletdíj”: a
kultúra megmentõ-megõrzõ erejébe vetett hi-
tének a csodához hasonló jutalma.

Ez a pozitív látásmód, bizakodó gõgös sze-
retet hatja át az Óda a magyar nyelvhez egé-
szét. Õ is ómagyar adathoz nyúl vissza, mint
Márai, bár nem szövegemléket idéz, hanem a
népköltészetrõl szóló elsõ ránk maradt feljegy-
zést: Gellért püspök titkára, Walter jegyezte fel
gazdája ámulatát, amikor egyik útjuk során
meghallották a szállásadójuk egyik cselédjének
énekét. Szent Gellért ezt a dalt nevezte a ma-
gyarok szimfóniájának. A vers második szaka-
szának metaforasorával mondja ki, mit is jelent
számára az anyanyelv, lépésrõl lépésre fokoz-
va a metaforák érzelmi feszültségét, az utolsó
sor csúcspontjáig: „Magyar nyelv! Vándoruta-
kon kísérõm, / sértett gõgömben értõm és kí-
sértõm, / kínok közt, gondjaimtól részegen, /
örökzöld földem és egész egem, / bõröm, bé-
rem, bírám, borom, míg bírom / és soraimmal
sorsom túl a síron, / kurjongó kedv, komisz
közöny, konok gyász: / mennyei poggyász.”

A további szakaszok a Faludyra jellemzõ já-
tékossággal mintha csak egy nagyon szigorú
vámvizsgálatot írnának le: sorra elõkerül a
poggyászból minden bennvaló, egészen a belé-
pést engedélyezõ utolsó szóig. A gyerekkorban
tanult szójátékokkal kezdi az értékek felmutatá-
sát, rögtön ezután Berzsenyi, az ikes igék „cso-
dafegyvere”, az alig kikövetkeztethetõ õsi szó-
gyökök, a magas és mély magánhangzók kí-
nálta stilisztikai játéklehetõség, a sajátos mon-
datszerkesztés, a kötõszók, a hangsúly, a múlt
idõ, a melléknevek, a toldalékolás, s aztán a
nyelvtan ódai megéneklése lassan összefonó-
dik a történelem sorsdöntõ eseményeivel, sze-
mélyiségeivel. „Magánhangzó-illeszkedés! Ka-
ján / törvénykönyvvé Werbõczi gyúrt talán? /
(…) s ti elsikkadt, felõrölt alanyok, / megölt
vagy messze bujdosó fiak, / Hajnóczyk, Dó-
zsák meg Rákócziak – / ó jaj nekünk, mi tör-
tént ennyi lánggal / és a hazánkkal?”

A világháborús jelenre való utalás elõbb át-
vált a jövõbe vetett hit hangjába, az utolsó sza-
kaszban aztán minden visszakerül a poggyász-
ba, a szabadságot jelentõ billoggal, a kurucok
kedvenc hangszerének, a tárogatónak a szavá-
val: „magyar nyelv! Fergetegben álló fácska, /
hajlongasz szélcibáltan, megalázva – / s ki fog-
e törzsöd lombbal hajtani? / Te vagy jelenünk
és a hajdani / arcunkat rejtõ Veronika-kendõ
/ és a jövendõ. // Magyar nyelv! Sarjadsz és
egy vagy velünk / és forró, mint forrongó szel-
lemünk. / Nem teljesült vágy, de égõ ígéret, /
közös jövõ és felzengõ ítélet, / nem hûs palac-
kok tiszta óbora, / nem billentyûre járó zon-
gora, / de erjedõ must, könnyeinkben úszó /
tárogatószó.”

| Molnár Judit

Faludy György
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A Partiumi Néptánctalálkozót a közelmúlt-
ban szervezték meg XI. alkalommal. A házi-
gazda a sok sikert aratott helyi néptánccso-
port, a Görböc volt, az esemény fõszervezõi
pedig Hodgyai Edit és Erdei Sándor tanárok,
maguk is tagjai a felnõtt együttesnek. Táncol-
nak és táncolni tanítanak egy idõben.

A rendezvény
a hagyomány-
nak megfelelõ-
en a falu fõterén
rendezett össz-
tánccal kezdõ-
dött, ezt a nép-
viseletbe öltö-
zött táncosok-
nak a falu fõut-
cáján való pará-
dés felvonulása
követte. Az
együttesek a
Miskolczy Károly Általános Iskola szabadtéri
színpadán léptek fel, változatos és magas szín-
vonalú produkciókkal, igen népes és lelkes kö-

zönség elõtt. Összességében 220 tehetséges
fiatal mutatta be néptánctudását. A találkozót
megtisztelték jelenlétükkel Cseke Attila és
Szabó Ödön parlamenti képviselõk is, elõbbi
volt a fõvédnök. Szerencsére az idõjárás is a
legmegfelelõbben alakult a szabadtéri rendez-
vényhez, így nem volt semmilyen zavaró té-
nyezõ. Kedves gesztus volt a szervezõktõl,
hogy a születésnapos táncosokat – Zöld Máté,
Hajdú Szabolcs – egy-egy tortával lepték meg;
a finomságokat a képviselõk adták át.

Lazításként az idén sem maradt el a lekvá-
rosfánk-evõ verseny, mely minden évben
megnevetteti a versenyzõket és nézõket egy-
aránt. A színvonalas és tartalmas találkozó
kellemes élményt nyújtott mindazoknak, akik
akár nézõként, akár fellépõként részt vettek
rajta. A rendezvény este felhõtlen szórakozás-
sal, táncházzal fejezõdött be.

| Szefi

Micskén hagyományt
teremtettek a néptáncnak
A Bihar megyei néptáncmûvelés és -oktatás
egyik legmélyebb gyökere Micskén
található. Úttörõk voltak a táncban, késõbb
pedig a tánctalálkozók megszervezésében.

Színpadon
a Görböc

A legkisebbek is
ropták

Lekvárosfánk-
evésben is

megmérkõztek

Népviseletek
parádéja

Tortát kaptak
a születésnaposok 
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K
étszer ad, ki gyorsan ad, szokta
mondogatni Puszi úr, és a mon-
dás különös fontossággal bírt
most, mikor rendkívüli krumpli-
adag kiutalását várta a szövetke-

zettõl. Az Aranysárkány konyhája messzi föl-
dön híres volt, és az alapanyag beszerzését
rendszerint Puszi úr intézte a környékbeli ter-
melõktõl, ám az az esztendõ olyan aszályosra
sikeredett, hogy mogyorónyi krumplikat ástak
ki a gazdák, ezt héjában sütötték és úgy kap-
kodták be a gyerekek, a hitványabbja meg
mehetett egyenesen a moslékba. Eladásra
nem maradt semmi, csak beszolgáltatásra.

Az Aranysárkány konyháján fõtt étkeknek,
pontosabban a Nénnyuka keze alól kikerülõ
remekmûveknek Borsos elvtárs, a kerületi
párttitkár sem tudott ellenállni, a grenadírmars
meg egyenesen a kedvencei közé tartozott, jó
borsosan-zsírosan, kicsit lepirítva. Ezért Puszi
úr jelezte, sajnos kénytelen levenni az étlapról
ezt és más, krumplit igénylõ étkeket – mint a
tejfölös krumplileves vagy a szilvás gombóc
meg a nudli, amit némely helyeken angyalbö-
györõnek is aposztrofálnak –, mert már máso-
dik hete égre-földre kajtatja a krumplit, mind-
hiába. Ekkor Borsos elvtárs indulatosan az
asztalra csapott, és korgó gyomrához illõ in-
dulattal közölte: Márpedig a dolgozókat jól kell
lakatni, a nélkül nincs termelés! Megtörölte
virsliujjaival éhségtõl verejtékes homlokát, és
rendelt egy pergelt levest sok kenyérrel.

– Majd intézkedem – intett vissza az ajtó-
ból –, keresse Kupánszkyt a kiutalással!

Kupánszky elvtárs, aki akkoriban a szövet-
kezet irodáján a papírügyeket volt hivatva in-
tézni régi, megbízható káderként, óriási, fara-
gott íróasztal mögött uralkodott, amely még
az épület eredeti tulajdonosának, gróf Wenck-
heimnek a dolgozószobáját díszítette csakúgy,
mint a sarokban meghúzódó óriási wertheim-
szekrény, amelyet mérete miatt még a felsza-
badító hõs szovjet hadsereg katonái sem tud-
tak a magukévá tenni. Két kulcs nyitotta a
páncélszekrényt; ebben Kupánszky elvtárs az
életénél is fontosabb hivatali iratokat és a pe-
cséteket õrizte, melyekkel a kiutalásokat kézje-
gye fölött kellõ áhítattal lepecsételte. És itt áll-
junk meg egy szóra. A kézjegynél.

Titkolandó ugyan, de igaz, hogy Kupánszky
Dezsõ, bár négy osztályt végzett, az írás tudo-
mányával soha nem barátkozott meg igazán.

Az olvasással már jobb volt a helyzet, a nyom-
tatott nagybetûkkel egész jól elboldogult, ám
miért van az embernek titkárnõje, ha nem
azért, hogy írjon helyette. Ezért Kiss Eleonóra
elvtársnõn kívül senki sem tudta a titkot: Ku-
pánszky elvtárs, a szövetkezeti titkár funkcio-
nális analfabéta. Nem is lett volna ezzel sem-
mi gond, ha a Kiss elvtársnõ keze alól kikerü-
lõ papírokat szignálni, azaz aláírásával hitelesí-
teni nem kellett volna. A titkár elegáns moz-
dulattal vette kézbe a gróf ugyancsak megörö-
költ aranyhegyû töltõtollát, majd nekiállt a ne-
vét leírni. Hosszú és kimerítõ munka után,
amibe egészen beleizzadt kopaszodó feje, két
kiutalás szignálásával végzett is, magában
megemlékezve a kedves papáról, aki ilyen
hosszú és nehezen leírható nevet adományo-
zott a fiának, mire Kiss Eleonóra elvtársnõ fel-
világosította, talán az is elég lesz, ha nevének
kezdõbetûit rója a papírra. Ettõl kezdve kicsit
reszketeg K és D állott a pecsétek alatt, majd

A pecsét
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késõbb elhagyta a D-t, a K-ból meg valamifé-
le X lett, így mindenki megelégedésére rende-
zõdött a dolog. Legjobban talán özvegy
Milicárné örült, az öreg takarítónõ, aki szám-
talan méretû és korú unokája segítségével a
délutáni takarítást végezte az irodában, és
nem gyõzte összeszedegetni a sok földre haji-
gált papírt, amin a titkár elvtárs az aláírását
gyakorolta.

Jó káderként Kupánszky elvtárs csak akkor
intézkedhetett az Aranysárkánynak kiutalandó
krumpli ügyében, ha Borsos elvtárs írásos uta-
sítását aláírva, lepecsételve iktatta Kiss elvtárs-
nõ. Hangsúly a pecséten. A nagyalakú körpe-
csétet minden hivatali nap után Kupánszky elv-
társnak volt tiszte elzárni a többi fontos doku-
mentummal egyetemben a páncélszekrénybe.

Puszi úr jókor reggel megjelent, várva a ki-
utalást, mert Borsos elvtárs már tegnap beje-
lentette igényét egy jó borsos krumplis tésztá-
ra, amikor elõállott az a bolondító helyzet,
hogy minden megvolt, csak a behemót vas-
szekrény kulcsai nem. Kiss elvtársnõ majdnem
megesküdött a Radnai Szûzanyára, hogy nem
látta a kulcsokat, Kupánszky elvtárs lázasan
hívta Borsos elvtársat, kiadhatná-e a pecsétes
papír nélkül azt a rohadt krumplit, ám fõnöke
házon kívül volt, keddi napokon kiszállásra
ment legújabb szõke titkárnõjével.

– Pecsét nélkül nincs krumpli – mondta sö-
tét arccal a titkár elvtárs –, elvégre pártfegye-
lem is van a világon.

– Nekem mindegy – vont vállat Puszi úr –,
legfeljebb tojásos nokedlit tesz majd elé
Nénnyuka.

– Jaj, azt ne! – sikoltott fel Kupánszky elv-
társ. – Csak azt ne, ki nem állhatja a tojásos
ételeket, azok mindig meghajtják.

Tanácstalanul néztek össze, aztán nekiálltak
hárman keresni a kulcsokat. Találtak is min-
denfélét: fél pár selyemharisnyát az íróasztal

jobb alsó fiókjában, leghátul Kupánszky elv-
társ elveszettnek hitt kézelõgombját meg egy
kicsorbult Lenin-szobrocskát – ezt a titkár elv-
társ megtörölgette, és õszinte tisztelettel író-
asztala fõ helyére állította.

– Talán hívjuk el Gabarek Pityut – javasolta
félénken Kiss Eleonóra elvtársnõ, míg fárad-
tan megtörölte homlokát zsebkendõjével.

– Hogyne, majd pont egy kasszafúrót –
horkantott megvetõen Kupánszky elvtárs, és
elkerekedett szemmel nézett a némán bóloga-
tó Puszi úrra.

Gabarek Pityu karrierje akkor kezdett üstö-
kösként felfelé ívelni, amikor piti vidéki tolvaj-
ból fõvárosi csibésszé lett, mert rövid idõ alatt
mesteri szintre fejlesztette tudását a mackók
kinyitása terén. A börtönévek is csak javára
váltak, ugyanis olyan továbbképzésben volt ré-
sze öreg mesterek jóvoltából, hogy tíz percen
belül kinyitott bármilyen zárat.

– Gabarek elvtárs! – szólt fontoskodó han-
gon Kupánszky elvtárs a szerszámait rakosga-
tó kasszafúróhoz. – Maga itt most a népköz-
társaság érdekeit szolgáló tevékenységet fog
végezni.

– Sok a duma – legyintett a kis köpcös
Gabarek Pityu –, inkább mutassa a mackót!

Késõbb Puszi úr megesküdött rá, az apjától
kapott Doxát figyelve, hogy alig tizenkét perc
után megnyílt az öreg Wertheim ajtaja. És ek-
kor következett a meglepetés. A pecsétnyomó
nem volt a páncélszekrényben.

– Mi van itt, elvtársak? – hüledezett Ku-
pánszky elvtárs szederjes orcával. – Szabo-
tázs?!

Ám mielõtt valódi forradalmi helyzet alakult
volna ki, megjelent az ijedt arcú özvegy Mili-
cárné, nyolcévesforma síró kisfiút vezetve.

– Dezsike nem rossz, nem rosszaságból vet-
te el – tette óvatosan az íróasztalra a pecsét-
nyomót –, csak nyomdásat akart játszani,
ugye, kisfiam – törölt nagyot unokája orrán.

Aztán hamarosan megnyugodtak a kedé-
lyek, Dezsike a titkárnõ székén ülve, lábával
harangozva lekváros kenyeret evett, özvegy
Milicárné rendkívüli mûszakban eltakarította
Gabarek Pityu ténykedésének nyomait, Ku-
pánszky elvtárs pedig magabiztos X-et kanya-
rintott a kiutalás aljára, majd ajkait csücsörítve
nagyot lehelt a pecsételõre, és lendületes moz-
dulattal lecsapott. Ez is megvolt.

Soha olyan jól nem sikerült a grenadírmars
az Aranysárkányban, mint aznap. Sós volt,
borsos, zsírtól csillogó. Borsos elvtárs kétszer
repetázott.

| Szilágyi Perjési Katalin



TÓTH ÁGNES

Tücsökdal
Az avarra lecsücsülök

hegedülni, szólt a tücsök.

Muzsikálj csak – mond az avar –,

rád szólok, ha nagyon zavar.

S bár az avart nem zavarta,

jött a szél, és felkavarta.

Megmérgelõdött a tücsök:

– Többé rád én nem csücsülök!

Bolond, aki neked zenél,

húzza el a nótád a szél!

Szervusztok, Gyerekek!
Noha még javában tombol a nyár, és gondolom,

már nagyon sok helyen jártatok, kirándultatok, re-
mélem, nem feledkeztetek el róla, hogy még mindig
nagyon izgatottan várom rajzaitokat, melyeken azt
mutatjátok be, milyen vagány dolgokat csináltatok a
szüleitekkel együtt. Én például anyukámmal virágot
ültettem, apukámmal pedig nagyot sétáltam a kör-
nyékünkön.

Ha nektek is vannak a szüleitekkel közös élménye-
itek, rajzoljátok le, én pedig a legszebb rajzokért ér-
tékes ajándékokat adok cserébe. A rajzhoz csatolan-
dó és kitöltendõ jelentkezési szelvényt ezúttal a 43.
oldalon találjátok meg.

Várom a rajzaitokat!

gyereksarok

Rajzoljatok
Pöszinek!

| Pöszi kínálatát összeállította: 
Balázs Anita, Vajnági-Nagy Anikó
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Papírvirág 
krepp-papírból

Ez a változat igényel némi kézügyességet. A papírtekercsbõl
vágjunk le kb. 5 cm-es darabot. Bontsuk ki, és vágjuk el a felénél
(ennyi elegendõ egy virághoz). Vagdossuk be a papírt 5 millimé-
terenként majdnem egészen a másik széléig. A krepp-papír csík
alját az egyik szélén fogjuk ujjaink közé, és alul folyamatosan ösz-
szenyomva tekerjük fel a papírt virág alakúra. Ha lazábban teker-
jük, nyílott virágot kapunk, ha szorosan, akkor egészen kicsi bim-
bó is készíthetõ. Az alját rögzítsük szorosan rátekert átlátszó ra-
gasztószalaggal, a felül megmutatkozó 5 mm széles „szirmokat”

hajtogassuk kissé szét.
Az elkészült papírvirágot át-

látszó ragasztóval rajzlapra ra-
gaszthatjuk (érdemes a virág
tövét és a virágfej hátsó részét
is leragasztani), de pálcikára is
rögzíthetjük, ehhez a fanyárs
végét kenjük meg kevés ragasz-
tóval, és szúrjuk a virágba. Ha
papírra ragasztjuk a virágot,
rajzolhatunk hozzá szárat, leve-
let. Ha hurkapálcára ragaszt-
juk, akkor a pálcát tekerjük be
zöld kreppel.
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Népek meséibõl
Tea

Japánban idõsebb úriemberek egy csoport-
ja rendszeresen összejött, hogy megbeszéljék
a híreket és teázgassanak. Egyik szórakozásuk
az volt, hogy igen drága teafajtákat kutassa-
nak fel, hogy azokból újabb ínycsiklandó keve-
rékeket állítsanak össze.

Amikor a legidõsebbre került a sor, hogy
megvendégelje a többieket, a legnagyobb ün-
nepélyességgel szolgálta fel a teát: aranydo-
bozból mérte ki a leveleket. Mindannyian a
legnagyobb elragadtatással dicsérték teáját, és
tudni szerették volna, hogy milyen különleges

kombinációból
állította össze
ezt a keveréket.
Az idõs ember
mosolyogva így
szólt:

– Uraim, a
tea, amit önök
oly nagy élve-
zettel isznak,
ugyanaz a tea,
amit a parasztja-

im isznak a birtokomon. Az élet legfinomabb
dolgai egyáltalán nem drágák, és nem is ne-
héz õket megtalálni.

A két farkas

Egy este az öreg cseroki indián mesélni kez-
dett az unokájának arról a csatáról, ami min-
den emberben zajlik. Azt mondta:

– Fiam, a csata két farkas között zajlik, akik
mindannyiunkban ott lakoznak. Egyikük a
Rossz: a düh, az irigység, a féltékenység, a saj-
nálat, a szánalom, a kapzsiság, az erõszak, az
önsajnálat, a bûntudat, a harag, a kisebbren-
dûségi érzés, a hazugság, a hamis büszkeség,
a felsõbbrendûség és az ego. Másikuk a Jó: az
öröm, a béke, a szeretet, a remény, a nyuga-
lom, az alázat, a kedvesség, a jóindulat, az
empátia, a nagylelkûség, az igazságérzet, az
együttérzés és a hit.

Az unoka elgondolkozott egy pillanatra,
majd megkérdezte nagyapját:

– És melyik farkas gyõz?
Az öreg indián mosolyogva válaszolt:
– Az, amelyiket eteted.

Fenn lakom az égen,
Melegít a fényem.

Sugárból van bajszom!
Este van, ha alszom.

*

Nem láthatod,
Nem foghatod,

Nem eheted, nem ihatod,
Mégsem tudnál
Nála nélkül élni.

*

Nagy hidegben jég leszek,
Nagy melegben pára.

Szárazságban rálocsolnak
Fûre meg a fára.

*

Éjjel-nappal mindig forog,
Mégsem szédül el.

Össze-
kötõsdi
Ceruzával húzva a vona-
lat, kössétek össze nö-
vekvõ sorrendben a raj-
zon látható számokat.
Az így kialakult ábrát ki is
színezhetitek!

Találós kérdések

(Föld)

(Víz)

(Levegõ)
(Nap)



Sporttábor

A nagyvakáció elsõ heteiben az Arany János
Elméleti Líceum szervezésében a sporttábor vár-
ta a gyermekeket. A foglalkozásoknak a helyi
strand és a Peter Iskola adott otthont, a szóra-
koztató, egyúttal egészséges tevékenységeket
szakképzett pedagógusok irányították. Délelõt-
tönként a strandon közös bemelegítõ tornával
indult a nap, majd úszólecke, vizes és labdajáté-
kok, ügyességi próbák várták a táborozókat, dél-
után pedig, az ízletes ebéd elköltése után, hip-
hop és zumba táncórák, kézmûves- és meseszo-
ba közül választhattak a gyerekek.

A sporttáborban mintegy 120 kisdiák barát-
kozott három héten át a különbözõ sportágak-
kal. A szervezõk lapunknak elmondták, hogy
szemmel láthatóan minden gyerkõc nagyon él-
vezte a foglalkozásokat, melyeknek fõ célja a he-
lyes testtartás, a helyes légzés technikájának
megtanulása volt. A záró napon bárki bepillan-
tást nyerhetett a tábori eseményekbe; az inter-
aktív programokkal tarkított nyílt napon a leve-
gõ, a víz és a nap jótékony hatásait kihasználva
a gyerekek szüleikkel együtt sportolhattak és ve-
hettek részt hatékony testedzésben.

vakáció

Néptánc tábor

Tõtõs Hortenzia szegedi néptáncoktató veze-
tésével az idei néptánc táborban 11 moldvai tán-
cot sajátíthattak el a hajdúváros táncos lábú fia-
taljai. Az egyhetes táborban 30 gyermek megis-
merkedett a serény magyaros, a hojna, a szerba,
a pálmáska lépéseivel, természetesen játékos
formában. Az idei tábor érdekessége volt, hogy
délutánonként a felnõtt néptánccsoport tagjai is
„táboroztak”, õk sárközi karikázót is tanultak.

A záró napon a gyerekek a nagyközönség-
nek is bemutatták a megtanult új lépéseket. A
felnõttek is nagyon élvezték a bemutatót, s egy-
két tánc erejéig még be is kapcsolódtak. A jó
hangulatú rendezvény végén Tõtõs Hortenzia
még meglepetéssel is kedveskedett a kis tanítvá-
nyoknak: a néptáncoktató mindegyiküknek át-
adott egy-egy csoportképet, a 2013-as táboro-
zás emlékére.

Kézimunkával fûszerezett angoltábor

Az elmúlt évek sikereinek folytatásaként Ba-
lázs Anita és Nagy Evelin idén is megszervezte a
kézimunka foglalkozásokkal tarkított angoltá-
bort. Az eseménynek helyet adó Magyar Ház-
ban napról napra mintegy 80 kisdiák vett részt
a játékos angolnyelv-órákon. Szebbnél szebb
mondókákat és dalokat sajátíthattak el, a foglal-
kozásokon pedig minden nap egy-egy új kézmû-
ves praktikával ismerkedhettek meg. A legkiseb-
bek 3 és fél évesek voltak, a legnagyobbak pe-
dig már 13 éves tinédzserek, azonban kortól
függetlenül mindenki megtalálta a kedvére való
elfoglaltságot.

Táborok minden
korosztálynak

Tartalmasan teltek a nyári vakáció hetei
a hajdúváros gyermekei számára, mert
a szünidõben egymást érték a változatos,
színes táborok, közöttük mindenki
megtalálhatta a kedvére valót.
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Nagyon jól
érezték magukat
a lurkók, új isme-
retségek, barát-
ságok születtek, az egyhetes tábort záró mûso-
ruk alatt pedig szüleik is meggyõzõdhettek arról,
hogy milyen sok új ismerettel gazdagodtak a
csemeték. Számot adtak kibõvült szókincsükrõl,
a minikiállításon pedig mindenki megcsodálhat-
ta a kezük munkájával készült könyvjelzõt, ceru-
zatartót, ablakdíszt és szemüvegtokot.

Kézmûves tábor

Természetesen az idei nyár sem múlhatott el
kézmûves tábor nélkül. A Sinka István Kézmû-
ves Kör szervezésében idén immár 15. alkalom-
mal megrendezett egyhetes táborban mintegy
50 fiatal ismerkedett meg a legérdekesebb kéz-
mûves technikákkal az Arany Palota nagygaléri-
ájában. Volt szalmafonás, gyöngyszövés, üveg-
festés, gipszkép-
készítés, mézes-
kalácssütés és
agyagozás, hogy
csak néhányat
említsünk a szí-
nes programok
közül. A délelõtti
kézmûveskedés
után délután szó-

rakoztató foglalkozások várták a táborozókat: le-
hetõség nyílt íjászkodásra, voltak ügyességi játé-
kok, tábori Ki mit tud?, illetve még a nagyvára-
di Gyermekvárosba is kirándultak egyet.

A rendezvény méltó lezárásaként kiállítással
egybekötött díjátadó ünnepségen vehettek részt
szüleikkel együtt a táborozók; a szervezõk min-
den kis résztvevõt emléklappal jutalmaztak.

Angoltábor

A Learning Enterprises nevû önkéntes prog-
ramba kapcsolódva három héten át egy fiatal
amerikai tanárnõ, Lourdes Ceja vezetésével is-
merkedhettek meg az angol nyelv alapjaival
Nagyszalonta kisdiákjai. A táborban kizárólag
angol nyelven kommunikáltak, ezáltal is igye-
keztek elõsegíteni a nyelvi készségek fejleszté-
sét, mondta el lapunknak Nagy Evelin, a prog-
ram helyi felelõse.

Az interaktív tevékenységekben bõvelkedõ tá-
borban 110 gyerkõc vett részt, s korosztályok
szerint 5 csoportban tanultak. Az órákon a gye-
rekek játékos formában sajátíthattak el új angol
nyelvi ismereteket, miközben az oktatónak arra
is volt gondja, hogy a nebulók jól érezzék magu-
kat és élvezzék a tanulást. A három héten át tar-
tó tábor egy kis búcsúbulival zárult, majd a mi-
elõbbi viszontlátás reményében váltak el egy-
mástól a gyerekek és az oktatók.

| B. A.

Rajzpályázat
Kedves Gyerekek! A Biharország

rajzpályázatot hirdet óvodásoknak,
iskola-elõkészítõsöknek és I–IV. osz-
tályosoknak.

Arra kérünk benneteket, hogy
egy A4-es lapra tetszõlegesen vá-
lasztott technikával rajzoljátok le ne-
künk, és szerkesztõségünk címére

küldjétek el, mi volt a legjobb móka,
amelyben a szüleitekkel közösen
részt vettetek.

A legszebb, legkifejezõbb rajzokat
ajándékokkal jutalmazzuk. A rajz
mellé csatoljátok az alábbi jelentke-
zési lapot is, amit kivágva töltsetek
ki a kért adatokkal, és küldjétek be a

címünkre: Biharország 410068 –
Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12.,
et. I. A borítékra írjátok rá: Nyári
rajzpályázat. Beküldési határidõ:
szeptember 1. A nyertesek nevét
és a legszebb rajzokat szeptemberi
lapszámunkban közöljük.

Jó munkát és jó szórakozást!

JELENTKEZÉSI LAP Közös móka a szüleimmel
Név: .......................................................... Cím: ...........................................................

Telefonszám: .................................... Életkor: ..................... Óvoda, iskola: ....................

....................................................... Óvónõ/tanítónõ neve: ............................................
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A Luceafãrul gárdája két év után mondta visz-
sza a másodosztályú szereplést (az elsõ idényben
a 6. helyen zárt, a másodikban a kiesés elkerü-
léséért küzdött, végül 11. lett a rangsorban), hi-
vatalosan azért, hogy a Bihar FC-t erõsítse játé-
kosaival (Sãlãjan, Achim, Haº, Mintaº, Ianc,
Ghilea), de a megfelelõ anyagi háttér hiánya is
sokat nyomott a latban a döntés meghozatala-
kor. A csapat edzõje, Florin Farcaº õsztõl a me-
gyei elsõ osztályban szereplõ Váradszentmártoni
Községi Sportklubot vezeti majd, míg a játéko-
sok többsége más csapatoknál (a Besztercei
Gloriánál, a Szatmárnémeti Olimpiánál, a Bihar
FC-nél) folytatja pályafutását.

A Bihar FC, amely két sikertelen évadon van
túl (mindkétszer az élvonalba jutást tûzte ki célul,
ám végül csak a középmezõnyben végzett), nagy
szemléletváltáson ment át, s az új idényben saját
nevelésû labdarúgókra (hét ilyen junior van a ke-
retben), illetve bihari származású, az élvonalból
hazatérõ, tapasztalt játékosokra alapoz a piros-
kék együttes. Miután véget ért az együttmûködés
a Nagyszalontai Libertyvel, amely az utóbbi há-
rom évben a játékosok bérét fizette, a költségek
csökkentése végett újratárgyalták a labdarúgók

fizetését, így az eddigiekkel ellentétben a legjob-
ban keresõ Bihar FC-játékos sem kap majd havi
2500 lejnél többet, ez kb. 600 eurót jelent az ed-
digi 800–1500 eurós átlaggal szemben.

Kéthetes alapozás után a Bihar FC 27 fõs ke-
rettel edzõtáborozott Félixfürdõn. Gheorghe
Ghiþ edzõ a következõ játékosokra számít a má-
sodosztályban: Smaranda, Fildan és Sãlãjan –
kapusok, Mihuþ, Letan, Fl. Lazãr, Þoca, Bactãr,
Ad. Petricãu, Lupu, Achim, Lõrincz – hátvédek,
I. Ban, M. Popa, Ov. Ghilea, Sorian, Haº, Ov.
Bic, Sas, Sfârlea, Nichita, Fl. Pop, Ianc – közép-
pályások, Lukács Raymond, Lukács Zsombor,
Ov. Popa, Hadãr – csatárok. A keret tagja még
a margittai származású Mintaº, aki azonban
még nem épült fel sérülésébõl, így csak az õszi
idény közepén állhat majd csatasorba. Érdekes-
ség, hogy a román élvonalat is megjárt, a csa-
pathoz két év után visszatérõ Lukács Rajmond
az öccsével, Zsomborral együtt alkothatja majd
a Bihar FC csatárpárosát. Utóbbi Olaszország-
ban járt próbajátékon az év elején, de egyelõre
a piros-kékeknél folytatja.

A román másod- és harmadosztályt uraló bi-
zonytalanság miatt a Román Labdarúgó-szövet-
ség egyelõre nem véglegesítette a két bajnokság
csoportbeosztását, sem a programját. A tervek
szerint a másodosztály 2 × 14 csapatos lesz.
Ami a váradiakat illeti, a csapatépítés lesz az el-
sõdleges cél, nem pedig a feljutás.

| Hajdu Attila

Egységben az erõ
Közösen folytatja a Bihar FC és a Luceafãrul

Összefogott a másodosztályban szereplõ
két bihari focicsapat, a Bihar FC
és a Luceafãrul, így õsztõl csak az elõbbi
gárda indul majd a bajnokságban.
A Luceafãrul több játékosának az
átengedésével erõsítette meg a Bihar FC-t,
az pedig új csapattal és új szemlélettel vág
neki a 2013–2014-es idénynek.

Lukács Rajmond
és öccse, Zsombor

lehet a Bihar FC
gólfelelõse az új

idényben

Átalakított kerettel
indul

a másodosztályos
bajnokságban

a csapat



Margittán rajtolt az Országos Kerékpáros Körverseny
A támogatóknak hála a Berettyó-

parti megyei jogú város kezd elõkelõ
helyet elfoglalni a román kerékpár-

sportban. Az országos körverseny júli-
us 1-jén délelõtt rajtolt a város központ-
jából, a startjelet Pocsaly Zoltán polgár-
mester adta meg. Az elsõ szakasz Mar-
gitta–Nagybánya között 140 km-es
volt. A rangos esemény igen sok nézõt
csábított a startvonalhoz. Indítás elõtt
a margittai menettáncosok szórakoz-
tatták a nézõket és a versenyzõket.

Az országos verseny idõmérõ futamá-
val összefonódott a II. Margittai Kerék-

párkupa, ez a Margitta–Ottomány távon
zajlott, és a Berettyó-partiak elég szép
eredményeket értek el. Három elsõ díjat
– Dominic Farcaº (U17), Smidth Roland
(U23), Ecsedi Flóra (U18) –, egy másodi-
kat – Pop Petru (U19) – és két harmadik
helyezést – Bogdan Duca (U17), Nagy
Mátyás (U19) – gyûjtöttek be. Távlati ál-
muk az, hogy valamikor õk is részt ve-
hessenek az országos futamon.

| Szefi
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Az elsõ idényhez hasonlóan a román nõi ví-
zilabda Szuperliga második kiírásában is a
váradi és a marosvásárhelyi lányok küzdöttek
meg egymással az aranyéremért. Idén is há-
rom fordulóból állt a bajnokság, amelynek
mindegyik résztvevõje, a Bukaresti Karma
Brenntag, a Nagyváradi Körös SK és a Maros-
vásárhelyi Torpi is rendezett egy-egy fordulót.
A váradi lányok Bukarestben és itthon is le-
gyõzték legfõbb riválisukat, a Torpit, így a vá-
sárhelyi záró tornának már nem volt tétje. A
Torpi–Körös SK gólzáporos fináléban a haza-
iak egy góllal, 13–12-re megverték a váradia-
kat, ám utóbbiak vehették át a bajnokság
megnyeréséért járó serleget és aranyérmeket,
három ponttal megelõzve riválisukat.

A bajnokcsapat tagjai: Ioana Prodan
(kapus), Adriana Turla, Alafi Ingrid, Tóth Jo-
hanna, Bakó Anita, Alexandra Dorog, And-
reea Fãrcanea, Mãdãlina Voivod, Georgia Bo-
dog, Camelia Canalaº, Valentina Visarion,
Xenia Bonca, Oana Vidican, Nicoleta Cimpo-
ca. Edzõ: Orbán Zoltán.

A felnõtt nõi bajnokság végeredmé-
nye: 1. Nagyváradi Körös SK, 2. Marosvásár-
helyi Torpi SK, 3. Bukaresti Karma Brenntag.
Annak ellenére, hogy a Vízilabda-szövetség
nem sokat tesz a nõi válogatott megalakításá-

ért, a vásárhelyi és a váradi klub képviselõi
együtt ügyködnek azért, hogy létrejöjjön a Ro-
mániát nemzetközi versenyeken képviselõ
csapat, amelyben a Körös SK és a Torpi SK
legjobbjai kapnak majd helyet.

A felnõttek mellett idén az ifjúsági korosztá-
lyú vízilabdázó lányoknak is szerveztek bajnok-
ságot. Ebben négy romániai együttes vett részt,
a kisinyovi (Moldova Köztársaság) lánycsapat
pedig versenyen kívül kapott játéklehetõséget.
Az aranyérem sorsát itt is a Marosvá-
sárhely–Várad párharc döntötte el, ebben a
Torpi SK tagjai bizonyultak jobbnak, így a ro-
mán nõi vízilabdázás elsõ junior bajnokaként
kerülnek majd be a sportévkönyvekbe. A Körös
SK ezüstérme szintén dicséretes, ha azt vesszük
alapul, hogy a váradi csapat jóval fiatalabb,
mint az ellenfél, amely a felnõtt és a junior baj-
nokságban is ugyanazzal a kerettel játszott.

A junior bajnokság végeredménye: 1.
Torpi SK, 2. Körös SK, 3. Kisinyov (verse-
nyen kívül), 4. Bukaresti 1. Számú Sportisko-
la, 5. Bukaresti Rapid.

| Hajdu Attila

Címvédõ pólós lányok

A váradi pólós
lányok másodjára is

megnyerték
a román Szuperligát

Másodszor is a Nagyváradi Körös
Sportklub Prosper csapata nyerte meg
a román nõi felnõtt vízilabda Szuperligát,
míg az elsõ alkalommal kiírt ifjúsági
bajnokságban ezüstérmes lett Orbán
Zoltán edzõ csapata.
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Miután 2000-ben életre hívták a Máté Imre
költõ nevével fémjelzett irodalmi és képzõmûvé-
szeti kört, az alkotókedv még inkább megélén-
kült Érmihályfalván. Szalai Ilona és Gheri Ju-
dit könyvtárosok sorra szervezték a különbözõ
kiállításokat a homokvilág fõvárosában. Egy idõ
után úgy érezték, tovább kell lépniük, mélyebb
alkotói készségek, témamegközelítési módsze-
rek elsajátítására töreked-
tek. Megszületett az alko-
tótábor ötlete. Közben a
képzõmûvészet képviselõi
függetlenítették magukat
az irodalmi körtõl, és a
2007-es nyitótáborra, az
akkortájt elhunyt társuk
emlékének adózva, Mar-
csó József Képzõmûvésze-
ti Kör névvel jelentkeztek
be. Szalai Ilona az idén he-
tedik alkalommal fõszerve-
zõként vett részt a július-
ban megtartott alkotótá-
borban.

Az évek során egyre több szponzorra tettek
szert, mindvégig kiállt mellettük a városi elöljáró-
ság, de több magánszemély is értéket látott az
immár hagyománnyá nemesült kezdeményezés-
ben. A tábor helyszíne szinte évenként változott,
az érmellékiek mellett Nagyváradról és Magyar-
országról is érkeztek alkotók – sorolta Szalai, s a
tábort értékelve elmondta lapunknak, hogy az
eltelt hét év alatt érezhetõ fejlõdésen mentek át
az alkotók.

Az idei tíznapos közös teremtõmunkának a
Regina Panzió adott otthont, mely a nyírábrányi

határátkelõhöz vezetõ út mentén áll. A tulajdo-
nos, Rácz György amellett, hogy elszállásolta,
vendégül látta a táborlakókat, lelkes szponzor-
ként is bizonyított. Rajta kívül sokan odaálltak
még Szalai Ilona mellé támogatóként: a helyi
önkormányzat, a Marcsó József Képzõmûvé-
szeti Kör, a Máté Imre Városi Könyvtár és több
magánszemély.

A tábor fennállása óta a mûvészeti vezetõ a
hajdúnánási Patai István, a tiszadobi mûvész-
telep kurátora, aki a legjobb alkotások „elköve-
tõit” az általa alapított díjjal jutalmazza. Az idén
sem volt könnyû dolga a döntéshozatalkor, hisz
a képzõmûvészeti ágak széles sztyeppéin nyar-
galászott a kéttucatnyi csodateremtõ. Így az
ecsetfogók mellett az üvegfestõk, a fafaragók és
a fotósok is megméretkeztek. Patai minden tá-
bornak kihirdeti a témáját, amihez kap-
csolódnia kell a mûvészek fantáziavilá-
gának. Az idei tábor munkái Érmihály-

Megénekelték a várost,
számot bûvöltek
Érmihályfalván, ahol az érmelléki mocsár
és a nyírségi homok egymásnak megálljt
parancsol, mindig is pezsgett az alkotási
vágy. Volt, aki szóval, gesztusokkal
teremtett szépet, mások ecsettel
korbácsoltak érzelmeket, rímek bugyraiba
rejtve mondták ki a kimondhatatlant.
És ma sincs ez, szerencsére, másként.

A hajdúnánási
Patai István,

a mûvészeti vezetõ

A táborzáró
tárlatnyitón

Szalai Ilona
könyvtáros,

a fõszervezõ



falva városára, valamint a „bûvös hár-
mas számra” hangolódtak.

A táborzáró napon a helyi könyvtár-
ban kiállították az alkotásokat, s azok még egy
hónapig megtekinthetõk. A tárlatnyitón jelen
volt a város polgármestere, Nyakó József is,
aki messzemenõ támogatásáról biztosította a
rendezvényt, külön köszönetét és elismerését fe-
jezve ki a szervezõknek.

A VII. ÉRtékteremtõ Nemzetközi Alkotótábor
idei Patai-díját az érkeserûi Fekete Hajnal fes-
tõmûvész és a hajdúnánási Fûz László fotós ve-
hette át. Egyúttal a 2014-es alkotótábor témáját
is bejelentették: az alkotók a „Kik vagyunk, hon-
nan jöttünk?” kérdésre hegyezhetik a válaszadó
ecsetet, vésõt vagy éppenséggel a vakufény-pil-
lanatot.

| Mészáros
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Szemléltetésként ezt a rí-
mes „népköltészeti alkotást”
hallhattam: „Vonaton egy
õrült, / Mellette egy õr ült. /
És örült az õrült, / Hogy mel-
lette az õr ült.” Nyelvtanilag
elemezve e tréfás sorokat, ar-
ra kell figyelnünk, hogy az ö
hangnak röviden vagy
hosszan való kiejtése a szó je-
lentését megváltoztathatja. Az

örült múlt idejû ige azt fejezi ki,
hogy valaki örvendezett, vidám

lelki állapotba került. Ellenben ha
az elsõ magánhangzót hosszabban

mondjuk ki, a hallgató tudatában tüstént
egy kóros szellemiségû lény jelenik meg. Ha

ugyanezt a szót kettévágom, egy másik nyelvta-
ni jelenséggel szembesülünk: elõttünk terem egy
õr, aki kényelmesen, padon ülve utazik.

Megannyi példát sorolhatnék fel annak bizo-
nyítására, hogy édes anyanyelvünk egyik sajá-
tossága a hangok kiejtésének idõtartama. Ma-
radjunk a magánhangzóknál!

Falu – falú: Érolaszi egy kis falu. Egykor az
utcákon fehér falú házak sorakoztak.

Áru – árú: Az üzletben az árut polcokra he-
lyezik. Magas árúnak ítélem e szállodai szobát.

Irt – írt: Árpi a kertbõl gazt irt. Laci jeles dol-
gozatot írt.

Körös – Kõrös: A Partiumban három folyó
Körös néven szerepel. Petõfi Kiskõrösön szüle-
tett, Arany viszont Nagykõrösön tanárkodott.

A hosszú mássalhangzók kiejtése egy-két ti-
zedmásodperccel tovább tart, írásban pedig a
szóban forgó betût megkettõzzük.

Átal – átall: Átalmennék én a Tiszán ladikon.
A fiú átallotta, hogy csúnyán viselkedett.

Ülõ – üllõ: A barátom ülõ tevékenységet vé-
gez. A patkót az üllõn kalapálják ki.

Var – varr: Anyám új inget varr. Gyógyuló
sebemen var képzõdött.

A fentieknél nagyobb gondot okozó nyelvtani
jelenséggel búcsúzom. Ez a hal – hall szavaknak
a papírra vetése. Helyesen így: E tóban sok a
hal. Józsi bácsi már rosszul hall. Ám e vízben élõ
teremtményt olykor a -val raggal iktatom beszé-
dembe. A nyelvtani szabály szerint az elõtte lévõ
mássalhangzóhoz kell hasonulnia. Íme: A felesé-
gem hallal kínálta meg vendégeit. Noha az l-et
megkettõztük, senki sem gondol arra, hogy ven-
dégünk a fülével jól vagy rosszul hall. Ez a szö-
vegkörnyezetben világossá válik. Ámde itt egy
cifrább esetre bukkantunk: a hall a lakásban vagy
középületben a helyiségek elõterét jelenti. A szál-
loda elõcsarnoka a hall. Mi történik, ha e fõne-
vet a -val raggal kell kiegészítenünk? Föntebb
már leírtam: a v betû az elõtte lévõhöz hasonul.

Eszerint a mérnöknõ a megszépülõ hallal
foglalkozik. Ámde kedves olvasóim, valójában
itt halll alakot kellett volna használnom. Téved-
tem volna? Nem, mert egy szigorúbb helyesírá-
si szabály arra kötelez, hogy a mássalhangzók
megháromszorozása tilos, marad tehát a -ll.

De mi történik Széll Pistával, ha összefutunk
vele? A tulajdonnevekbõl nem csippenthetünk
le egyetlen betût sem, még a betûháromszoro-
zás elkerülése érdekében sem! Ezt helyesen te-
hát így foglaljuk írásba: Széll-lel találkoztam.
Remélem, sértõdés nem merül fel közöttünk.

| Dánielisz Endre

…és örült az õrült?
Gyermekkori emlékeim tárházából emelem
ki a fenti címmel jelzett versikét.
Édes szüleim ezzel a magyar nyelv ama
sajátosságára kívántak figyelmeztetni,
hogy a magán- és mássalhangzók röviden
vagy hosszabban történõ kiejtése egyes
szavak jelentését megváltoztatja.



69. A kakaó
(Theobroma cacao)

A mályvafélék (Malvaceae) családjába tarto-
zó, Dél-Amerika esõerdõibõl származó cserje.
Román elnevezése arbore de cacao. Gyümöl-
cse, a kakaóbab fontos élelmiszer-ipari alap-
anyag.

A maják kezdték el termeszteni i. e. 1500
körül, késõbb az aztékok és az inkák is ismer-
ték, kedvelték a belõle készült finomságokat,
például a csokoládét. A kakaót a spanyolok a
XVI. században hozták be Európába, innen
került tovább Afrikába, Ázsiába. Ekkor még
rendkívül drága csemegének számított, arany-
nyal kellett fizetni érte.

A kakaó fõ hatóanyaga a teobromin,
diuretikus (vizelethajtó) hatású, akárcsak ro-
kon vegyületei, a koffein és a teofillin. A hatás
intenzitása koffein–teobromin–teofillin sor-
rendben nõ. Az úgynevezett xanthin-szárma-
zékok a központi idegrendszert is befolyásol-
ják: serkentõ, izgató hatásúak, emelik a vér-
nyomást. Itt a hatás intenzitási sorrendje ép-
pen fordított: teofillin–teobromin–koffein.

68. A jázmin 
(Jasminum officinale)

Minden földrészen megtalálhatók a több
mint 200 fajt számláló nemzetség képviselõi.
Hazánkban védett fekvésû kertekben találkoz-
hatunk a Kínából származó, lombhullató téli
jázminnal (J. nudiflorum Lindl.), mely lomb-
fakadás elõtt hozza kis, sárga virágait. Román
megnevezése iasomie.

Illóolaja a parfümgyártás alapanyaga, de le-
velének és virágának gyógyhatása is ismert.
Kínában fertõzõ májgyulladás, májzsugor, vér-
has, idegrendszeri zavarok és köhögés ellen
használták, a japánok a szaporítószervek
gyengeségeire, a nõk urológiai problémáira
alkalmazták. Európában fájdalomcsillapító és
méhizom-összehúzó hatása miatt használják,
segíti a méhlepény kilökõdését, serkenti a tej-
termelést. Szülés utáni depresszió és a változó
kor panaszai ellen is jó hatású. Adható izom-
görcs és rándulás esetén, bõrbetegségek,
stressz okozta bõrgyulladás kezelésére, hidra-
tálásra. Az aromaterápiában a fehér jázmin il-
lóolaja feszültségoldó, nyugtató hatású.

Legközelebb a kakukkfüvet és a kálmost
mutatjuk be.

fûben-fában
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Gyógynövény-ábécé

A kakaó 

A jázmin 



verjük a tojások sárgáját. A maradék tejet a cu-
korral és a vaníliás cukorral felforraljuk, majd
hagyjuk hûlni. Beleöntjük a kikevert tojásos pu-
dingport, majd újra melegítve, kavargatva besû-
rítjük, s újra hûlni hagyjuk. Ezután beleforgatjuk
a felvert tojásfehérjét. Közben a babapiskótát
megkenjük a málnalekvárral, feldaraboljuk, és
szétosztjuk a poharak aljába. Meglocsolhatjuk li-
kõrrel vagy pálinkával, sherryvel. A piskótára
szétosztjuk a málnát, majd rákanalazzuk a kihûlt
krémet. Jól lehûtve, tejszínhabbal tálalhatjuk.

Epres trifle

Hozzávalók 6 pohárhoz: 3 szelet eperlek-
város piskótatekercs, 5 dl vaníliapuding, 6 evõ-
kanál eper- vagy málnalikõr, 40 dkg eper, 3 dl
tejszínhab.

Elkészítés: Mossuk meg az epret, 3 szemet
tegyünk félre díszítésnek, a maradékot kockáz-
zuk fel, majd szórjuk meg és forgassuk össze 3
evõkanál porcukorral. A poharak aljára te-
gyünk fél-fél szelet felkockázott piskótateker-
cset, locsoljuk meg egy-egy evõkanál likõrrel.
Osszuk el rajta a vaníliapudingot, szórjuk rá a
porcukros epret, majd kanalazzuk a tetejére a
tejszínhabot. Díszítsük az eperrel.

ínyenceknek
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Könnyû nyári édességek
A pohárkrém gyors és egyszerû,
kreativitásra ösztönzõ, mutatós, ráadásul
maradékokat is felhasználhatunk hozzá.

A pohárkrémek aljára általában tészta kerül,
például piskóta, vagy felhasználhatjuk a meg-
maradt mézeskalácsot. Tehetünk bele akár
müzlit vagy gabonapelyhet is. Felnõtteknek a
tésztát meglocsolhatjuk brandyvel, likõrökkel,
tokaji aszúval.

Fontos alapanyag a finom krém. Készülhet
fagylaltból, fõzött vagy hideg alapkrémbõl vagy
ezek kombinációjából, lehet ízesített mas-
carpone, de akár tejberizs vagy tejbegríz is. Az
édességhez jól illenek a friss vagy karamellizált,
megpárolt, kandírozott gyümölcsök, de hasz-
nálhatunk lekvárt vagy befõttet is. A tetején tej-
színhab, csokoládéreszelék, friss gyümölcs,
menta vagy citromfû mutat a legjobban.

Tálalhatjuk különféle poharakban, fagylaltke-
helyben, de még átlátszó, tiszta üveg mécses-
tartóban is, a lényeg, hogy behûtve kínáljuk.

Gyümölcsös pohárkrém

Hozzávalók 4 pohárhoz: 10 dkg babapis-
kóta, 10 dkg málna, málnalekvár, ízlés szerint
málnalikõr vagy sherry; a sárgakrémhez 2 to-
jás, fél csomag vaníliás pudingpor, 2,5 dl tej,
7 dkg kristálycukor, 2 csomag vaníliás cukor.

Elkészítés: A krémhez elõször szétválasztjuk
a tojásokat, a hideg tej kisebbik részével csomó-
mentesre keverjük a pudingport, majd hozzáke-



VÍZSZINTES: 13. Fogazott levelû fa. 14.
Enyhe hajlatú domb. 15. Üresen szól. 16.
Csehszlovák traktormárka. 18. Kozmetikai
márka. 20. Kossuth-díjas fizikus (Zoltán,
1900–1992). 21. Idegen Anna. 22. Spanyol-
országhoz tartozó sziget. 24. Kés betûi. 26.
Koltóban van! 27. Ütõvel játszott labdajáték –
névelõvel. 28. Északi folyónk. 29. Folyó Ázsi-
ában. 31. Görögország legnagyobb szigete.

32. Szájba vehetõ kis népi hangszer – névelõ-
vel. 34. Vegyileg roncsol. 36. … meg én –
Paul Géraldy verseskötete (1913). 37. Igekötõ.
38. Mágnesesség (rég.). 39. Hónap közepe.
41. Letakarásra szolgáló vékony vászon. 44.
Építõjáték. 45. Özönlik. 47. Ellenben. 48.
Román személyes névmás. 50. Ima betûi. 52.
Gyöngéden (adandó elõ). 54. Az egyik legna-
gyobb betûnagyság. 56. Hazafele! 57. Ez a
„hal” lárva. 58. Francia festõ, grafikus
(Edouard, 1832–1883). 59. A magnézium
vegyjele. 60. Kredenc eleje! 61. Mezõkövesd
és vidéke népcsoportja. 62. Jól hasadó ásvány.
63. A középkorban hódító arab nép. 65. Ma-
daraktól származó természetes trágya. 67.
Gyõztes. 69. Programmodul a hardverek ve-

zérlésére. 71. Utcai homlokzat. 73. Az ak-
tínium és a tallium vegyjele.

FÜGGÕLEGES: 1. Gyümölcsöt tartósít.
2. László király is ez volt. 3. Az utolsó ma-
gyar királyné. 4. Angol zenekar névbetûi
(1971-ben alakult). 5. Bosszús szócska. 6.
… Tikaram – angol popénekesnõ. 7. Virág-
áruslány Shaw Pygmalion c. vígjátékában.
8. Messze. 9. Ametisztdarab! 10. E, e, e.
11. Furfangos székely. 12. Szalonnavég!
17. Világbajnoki arany kupa, 1970-ben a
brazil focicsapat nyerte el. 19. Város Pest
megyében. 23. Délkelet-Ázsiában kedvelt
élvezeti cikk. 25. … Gott – cseh énekes, szí-
nész. 27. Arad megye betûjele. 28. Idõ-
sebb – röv. 29. Sikeres magyar zenekar.
31. A kinyomtatott mû fûzetlen ívei. 32.
Világos angol sör. 33. Nyers olajsav. 35.
Rövid, vidám történet. 37. Emésztõnedv.
40. Tolóajtó (ném.). 42. Szigligeti személy-
neve. 43. Hajadon. 46. Könnyedén hajla-
dozik. 49. Nemesgáz – névelõvel. 51. Te-
leönt. 53. Kínai hosszmérték. 54. Dráma-
író, költõ, mûfordító (József, 1791–1830).
55. Motolla része! 58. Massenet operája
(1884). 59. Flotow vígoperája. 60. Ke-
mény fém. 61. Evangélista. 62. Balszeren-
cse. 64. Ilyen írás az ogam. 66. Azonosítat-
lan repülõ tárgy (röv.). 68. Hányadrész!
70. Felás! 72. Páratlan téka!

| Barabás Zsuzsa

A helyes megfejtést szerkesztõségünkbe
eljuttatók között könyvjutalmat sorsolunk
ki. Beküldési határidõ: augusztus
31. Postacím: Biharország 410068 –
Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12.; e-
mail: biharmegye @gmail.com.A szeretetrõl

Bihari Klára Nagyszalontán született írónõ
(1917–1997), Barát Endre író felesége
volt. Egyik gondolatát idézzük: „Szeretni
tudni a legnagyobb boldogság, és …”
Folytatása a rejtvényben a vízszintes 1.
és a függõleges 30. alatt.

üdítõ

Júliusi rejtvényünk (Madách Imre gondolata) helyes megfejtése a
következõ: „Amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz, évmilliókra lesz
tulajdonod.” Könyvjutalmat nyert: Jámbor Elvira Irma és Kósa
Jolán (mindketten Nagyszalontáról).
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Biharország színe-java elnevezéssel kétna-
pos, értékteremtõ, hagyományõrzõ fesztivált
rendeztek a berettyóújfalui Morotva-ligetben,
a Pálfi István Sportcsarnok mellett. A rende-
zõk meghirdetett szándéka volt „újra össze-
hozni Biharország lakóit”, így természetes,
hogy Bihar megyei résztvevõk is bekapcsolód-
tak több programba. Az érsemjéni néptánco-
sok a színpadon jeleskedtek, a borsi és bihar-
szentjánosi „öregfiúk”, valamint a Biharor-
szág folyóirat vegyes csapata a kispályás foci-
bajnokságban tette próbára ügyességét és ál-
lóképességét. Utóbbi kapuját Szabó Ödön
parlamenti képviselõ védte, a mezõnyjátéko-
sok között volt Zatykó István, Nagy Attila,

Finta József, Szabó Krisztián, Szalai Ferenc,
Bakos Csaba, Botházy Nándor, valamint Sall
László költõ Göteborgból, illetve Szûcs László
lapszerkesztõ. A csapat a vasárnap déli káni-
kulában veretlenül zárta a csoportkört (1–1-es
döntetlenre játszott a szentjánosiakkal, s 2–1-
re legyõzte a derecskeieket), ám jobb gólará-
nyával a szentjánosi Frédi és társa csapat ju-
tott tovább, és végül meg is nyerte a kilenccsa-
patos selejtezõt. Jutalma az volt, hogy délután
megmérkõzhetett a ferencvárosi öregfiúkkal.
Mintegy fájdalomdíjként a biharországos csa-
patkapitány is beállhatott a szentjánosiak közé
a zöld-fehérek elleni meccsen.

Kispályán a biharországiak

Félsziget Fesztivál Kolozsváron
Több mint 140 fellépõje volt a 11. Félsziget

Fesztiválnak, melyet július 18–21. között új
helyszínen, a kolozsvári Gorbó-völgyben tar-
tottak meg. Gazdag programkínálattal várták
a fesztiválozókat, akiknek lehetõségük volt ki-
látogatni az eseményekre, de sátorral is érkez-
hettek, akiknek ez volt az egyszerûbb megol-
dás. Számtalan alternatív program várta a
koncertek mellett az érdeklõdõket a völgyben
napközben és esténként is. A bátrabbak kipró-

bálhatták példá-
ul a bungee jum-
pingot, õket 75
méter magasra
emelték fel, on-
nan ugorhattak
le a rugalmas
biztosítókötéllel.
A péntek este
legjobban várt
fellépõje kétség-
telenül Emir Kusturica és a The No Smoking
Orchestra volt. A filmrendezõként ismert Kus-
turica a kiváló zene mellett látványos show-val
is kedveskedett a közönségnek, a lányoknak
pedig, akiket a színpadra hívtak egy-egy dal-
hoz, valószínûleg felejthetetlen élmény marad
a remek hangulatú koncert.

F. N. L.

A Biharország
vezetõ gólja
fejesbõl született
a szentjánosiak
ellen

Szinte
áttörhetetlen
védelmet alkottak
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Az egykori bihardiószegi gõzmalom, mely ma már csak romhalmaz. Valamikor a térség legkeresettebb malma volt, még az
1989. decemberi változások elõtt is

A felvétel a XX. század elsõ felében készült, és az egykori neves érmihályfalvi fûszerüzlet látható rajta. Az épületben az
1960-as évektõl a 80-as évekig a híres-nevezetes Fényes vendéglõ mûködött, ma pedig ez a városháza


	BO08-01-c
	BO08-02
	BO08-03
	BO08-04-c
	BO08-05-c
	BO08-06
	BO08-07
	BO08-08-c
	BO08-09-c
	BO08-10
	BO08-11
	BO08-12-c
	BO08-13-c
	BO08-14
	BO08-15
	BO08-16-c
	BO08-17-c
	BO08-18
	BO08-19
	BO08-20-c
	BO08-21-c
	BO08-22
	BO08-23
	BO08-24-c
	BO08-25-c
	BO08-26
	BO08-27
	BO08-28-c
	BO08-29-c
	BO08-30
	BO08-31
	BO08-32-c
	BO08-33-c
	BO08-34
	BO08-35
	BO08-36-c
	BO08-37-c
	BO08-38
	BO08-39
	BO08-40-c
	BO08-41-c
	BO08-42
	BO08-43
	BO08-44-c
	BO08-45-c
	BO08-46
	BO08-47
	BO08-48-c
	BO08-49-c
	BO08-50
	BO08-51
	BO08-52-c

