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kötelességtudatát állítanám egymás
mellé. Azokat a régen ismert
elhivatottakat idézve fel, akik
zselléreknek járó pénzért szerettették
meg, illetve próbálták megszerettetni
a magasztosabb eszméket és az azokat
hordozó szép szavakat,
az anyanyelvet.

Nemrég egy szegényes
költségvetésû magyar tannyelvû iskola
igazgatója felkért, hogy legyek
zsûritag az intézetükben
megrendezendõ szavalóversenyen.
Majd hozzátette: Ugye, nem kérsz
gázsit? Hirtelen nem értettem
a mellbevágó kérdést. Majd
unszolásomra elmondta, hogy egyik
„nagy magyar” színészünk tartotta
a markát a kerek perec kikövetelt
összegért, ami mellé eszem-iszom is
dukált; majd egy másik helyszínen,
más alkalommal azon siránkozott,
hogy a ma felnövõ nemzedék nem
olvas irodalmi mûveket, nem jár
színházba, az egyetemek által ingyen
felajánlott bérletekre is alig akad
kereslet a hallgatók körében.

Nem tudom, más hogy van ezzel,
de azzal a bizonyos iskolaigazgatóval
mi már nem néznénk meg azt a
darabot, amelyikben e jegyzetet
belõlem kikívánkoztató színész játszik.
Még ha õ adna a közönségnek gázsit,
akkor sem.

| D. Mészáros Elek

égente is nyavalyogtak,
hogy az ifjúságot nem
érdekli kellõképpen
a magasztos kultúra,
a fennkölt gondolat.

Sokkal inkább a grundon rúgták
a labdát, vagy a préri megfilmesített
hõseinek bõrébe bújva délutánokon
keresztül játéknyilaikkal lõdözték
az ellenséget, fapisztolyaikból sosem
fogyott ki a golyó.

Manapság sincs ez másként. Sõt.
Már alig látni sportolni vágyó fiatalt,
többnyire az internet világában
rohangásznak gondolati síkon.
Nemhogy nem olvasnak veretesebb
mûveket, de lassanként írni is
elfelednek, legalábbis ami
a kalligrafikus betûhasználatot illeti.
Régente jellemolvasat volt az írás. Bár
lehet, ma is az, csak épp olyan, mint
amilyen a világ: szétszórt, zilált,
bábelien zavart.

A múltban akadtak istápolói
az elme pallérozásának, lelkes
tanítók, tanárok, papok,
vándorszínészek igyekeztek szépen
tanítani a szépet. Még
a sajtómunkások igényesebb része is
közéjük sorolható.

Az olvasás, a próza- és versszeretet
múltbeli és mai állapota között sokan
sokféleképpen vonnak párhuzamot
vagy akár mutatnak ki ellentétet.
Jelen estben én inkább a múltbeli
és a mai szépet hintõk

R
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|ifjúság

gé la el gon dol ko dott, mek ko ra ál dás, hogy vágy -
nak az egy há zi kö zös ség be, sze ret nek együtt
len ni. De hát ne ki nincs anya gi le he tõ sé ge ar ra,
hogy bár ho va el vi hes se õket. Amint a temp lom
hû vö sé ben ezek rõl el mél ked ve ke res te a meg ol -
dást, te kin te te az egyik pa don fe lej tett könyv re
irá nyult; a kö tet Bodgánffy Szi lárd éle té rõl szól.
Ez az! – gon dol ta. – Ha Is ten eme nagy em be -
ré nek szo ron gat ta tá sok kö ze pet te is si ke rült vi -
gaszt nyúj ta nia, ak kor ne ki is se gí te ni fog meg -
ör ven dez tet ni a gyer me ke ket. Imád koz ni kez -
dett. Bol dog Bogdánffy Szi lárd hoz, a vér ta nú
püs pök höz. Ol tal ma alá he lyez te a szán dé kot.

Mind ez még ta valy tör tént. A kán tor nõ el ha -
tá roz ta, ha pusz tán zsí ros ke nyér re és te á ra fut -
ja, ak kor is meg szer ve zi a tá bort. Hit tel vall ja,
Bogdánffy se gí tet te el ha tá ro zá sá ban, hisz a
sem mi bõl vált va ló ság gá a kez de mé nye zés. Az -
óta a nagy se gí tõ a fi a ta lok tá bo roz ta tá sá nak ál -
lan dó pat ró nu sa. Az idei nyár tá bor la kói az if jú -
sá gi köz pont egyik ter mé ben kis ol tárt ala kí tot -
tak ki tisz te le té re.

A gyü le ke zet tag jai ön zet len se gí tõ i vé vál tak a
kán tor nõ nek. A tá bor ban részt ve võ gye re kek
szü lei nem csak hogy tá bo ri sza kác  csá lép tek elõ,
de az ét kek hez va ló alap anya go kat is ös  sze ad -
ták. Má sok is be se gí tet tek.

A na pi prog ram szent mi sé vel kez dõ dött, egy-
egy meg hí vott plé bá nos be szélt az egész tá bor

Fõ ként nya ran ként pe zseg ott az élet, a fi a ta -
lok kü lön bö zõ hit erõ sí tõ, kö zös ség for má ló
prog ra mo kon vesz nek részt. Ezen a nyá ron egy -
he tes tá bo ro zás ra ver bu vá ló dott ös  sze több mint
száz fi a tal az együtt ör ven de zés je gyé ben. A szó -
ra koz va ta nu lás, a pi he nés, de leg fõ kép pen a
sze re tet fo gal má nak a meg be szé lé se, ér tel me zé -
se volt a cél. Kap cso ló dik mind ez az egy ház ál -
tal meg hir de tett sze re tet szol gá lat évé hez.

A szé kely hí di ka to li kus fi a ta lok tá bo roz ta tá sá -
nak fõ szer ve zõ je Csap lár An gé la kán tor, aki
má sod já ra to bo roz ta ös  sze a részt ve võ ket.
Amint el mond ta, az alap öt let a gyer me kek ál tal
meg fo gal ma zott igény bõl fa kadt. Egy temp lo mi
fog lal ko zás után be szél ge tett el ve lük. „De jó is
len ne több idõt együtt len ni, va la ho vá el men ni
tá bo roz ni” – áhí toz tak a gye re kek. Csap lár An -

Táboroztatás
szeretetbõl

Ahol már kifullad a macskaköves kaptató,
a Felsõváros nyitányaként magasodik
a város fölé a székelyhídi római katolikus
templom, a Stubenbergek hajdani
kastélyának szomszédságában. Az utca
túloldalán, jó száz méterrel odább
a katolikus ifjúság rezidenciája;
az évtizedekig iskolaként funkcionáló
ingatlan a visszaszolgáltatás után sem
nélkülözi a gyerekzsivajt.

Székelyhídi

táborozók

Csaplár Angéla a rögtönzött Bogdánffy-oltár elõtt
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alap gon do la tá ul szol gá ló sze re tet rõl, a csa lád
fon tos sá gá ról. Szûcs At ti la bihardió sze gi plé bá -
nos, if jú sá gi re fe rens több al ka lom mal is meg -
for dult a tá bor la kók kö zött, nem csak a szent
gon do la to kat hin tet te, de az ebéd nekva ló elõ te -
rem té sé ben is élen járt. A szol gá ló plé bá no sok
sa ját gyü le ke ze tük fi a tal ja it is ma guk kal hoz ták
az al kal mak ra, jó le he tõ ség nyílt ez ál tal az is mer -
ke dés re. A reg ge li szent mi sét vál to za tos prog -
ram kö vet te. Ma gyar or szág ról ér ke zett ven dé ge -
ik kéz mû ves fog lal ko zást tar tot tak, a kán tor nõ
pe dig szép éne kek re, bib li ai já té kok ra ta ní tot ta a
tá bor la kó kat. Ami kor Böcskei Lász ló me gyés
püs pök meg lá to gat ta õket, a lel kes fi a ta lok a ta -
nul tak ból ös  sze ál lí tott rög tön zött mû sor ral kö -
szön töt ték õt és kí sé re tét, va la mint plé bá no su -
kat, Du ma Fe ren cet. A dél utá nok több nyi re szó -
ra ko zás sal tel tek, csocsóztak, asz ta li te ni szez tek,
a ha gyo mány õr zõ íjá szok be mu ta tó ja iga zi cse -
me gé nek szá mí tott.

Ottjártunkkor Szûcs At ti la plé bá nos igen
nagy örö möt szer zett a fi a ta lok nak, akik er re az
al ka lom ra el hoz hat ták ked venc tár gya i kat, ami -
ket az ol tár elé he lyez tek, majd Szûcs At ti la és
Du ma Fe renc egyen ként meg ál dot ta va la meny -
 nyit. Volt, aki ked venc plüss ál lat ká ját hoz ta ma -
gá val, de olyan is akadt, aki mo bil te le fon já ra
kér te a pa pi ál dást. Mi u tán a gye rek zsi vaj alább -
ha gyott, Ko vács Ág nes, a Szent Fe renc Ala pít -
vány szé kely hí di ve ze tõ je az ala pít vány név adó
szent jé nek éle té bõl sze mez ge tett ér dek fe szí tõ
elõ adá sá ban.

An gyal Olí via, az An gyal fo gó cí mû gyer mek -
lap fõ szer kesz tõ je jól fel ta risz nyáz va ér ke zett
Szé kely híd ra, a ki ad vány szá ma it hoz ta aján dék -
ba. Is ko lák ban, sõt még a ha tá ron tú li ma gyar
te rü le te ken is meg vá sá rol ha tó a ki ad vány. A
lap el adás ból be fo lyó ös  sze get ka ri ta tív cé lok ra
szán ják, a szer kesz tõk, mun ka tár sak pe dig ön -
kén tes ként te szik a dol guk. An gyal Olí via még
egy raj zó ra meg tar tá sát is el vál lal ta, a gyer me -
kek fan tá zi á ja sza ba don csa pong ha tott, hisz a
meg adott té ma, a menny or szág, igen tág ér tel -
me zés re adott le he tõ sé get.

Csap lár An gé la örö me tel jes, hisz örö möt lát
ma ga kö rül. Meg an  nyi se gí tõ állt szán dé ka mel -
lé. Ál mai egy re me ré szeb bek, a zsí ros ke nye res
kez de ti pró bál ko zá so kat má ra már na gyobb lép -
té kû ter vek vált ják. Jö võ re na gyobb, akár tér sé -
gi tá bo roz ta tást szer vez ne, hisz a vi lág bár meny -
 nyi re is el lent mond en nek, a sze re tet re min dig
van ke res let.

| D. Mészáros Elek

Kovács Ágnes

Szent Ferencrõl

mesélt

Szûcs Attila és Duma Ferenc megáldja a táborlakók

kedvenc tárgyait

Angyal Olívia

és az Angyalfogók

Szûcs Attila

„civilben”

a gyerekekkel
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|gazdaság

A hely zet Ro má ni á ban is ugyan az, mint a
szom széd ban: Az euróban, il let ve sváj ci frank -
ban fel vett la kás hi te lek ha vi tör lesz tõrész le tei oly
mér ték ben nö ve ked tek, hogy na gyon so kan
kép te le nek fi zet ni. Má tyás Má ria nagy vá ra di ol -
va sónk még 2007-ben vett fel sváj ci frank ala pú
hi telt az OTP Bank tól. Ak ko ri ban mind fér jé -
nek, mind ne ki jó fi ze té se volt, el ad ták két szo bás
la ká su kat, és vá sá rol tak egy na gyob bat, eh hez
per sze köl csön re volt szük ség. 52 ezer sváj ci
fran kot (31 ezer eurót) kap tak a bank tól 25 éves
rész let re. Ak kor egy sváj ci frank két lej kö rül
moz gott, míg egy euró ke ve sebb volt mint 3,5
lej. Ma a sváj ci frank meg ha lad ja a 3,6 le jes ár -
fo lya mot, míg az euró 4,4 lej kö rül mo zog.

„Ab ban az idõ ben 650 lej volt a ha vi
törlesztõrészletünk, ez tény leg nem oko zott
prob lé mát – me sé li Má ria. – Csak hogy 2009-
ben ná lunk nem csak pénz ügyi, ha nem csa lá di
vál ság is volt, ma gya rul el vál tunk. Én ma rad tam
a la kás ban a fi am mal. A volt fér jem kül föld re
köl tö zött, ott pró bál ta új ra kez de ni az éle tét egy
hu szon éves lán  nyal. Szó val hir te len a nya kam ba
sza kadt a hi tel, s az óta egye dül fi ze tem. De nem

Devizahitelesek
reménysugara

Míg Magyarországon a kormány már négy
éve különbözõ tehermentesítõ
intézkedéseket hoz a devizahitelesek
megsegítésére, nálunk mostanáig nem
történt ez ügyben szinte semmi. Néhány
ügyfél beperelte a hitelezõ bankot, és nyert
is, de a kormány még nem lépett fel
a valutahitelesek terheinek enyhítéséért.

Többen tudnának

törleszteni, ha

átszámolnák lejre

a tartozást

ám 650 lejt, ha nem ma már ke re ken a dup lá ját,
1300 lejt. Hi á ba ke re sek 2000 lejt, ami ma rad
a rész let után, az épp a szám lák ki fi ze té sé re
elég, a gyer mek tar tás ból élünk. Se gít sé gem
nincs, a fi am ka masz, a hely ze tem egy sze rû en
ki lá tás ta lan. Hét éve fi ze tem a rész le te ket, és a
mi nap szá mol tam ki, hogy még kö rül be lül 34
ezer euróval tar to zom a bank nak. Pe dig 31 ezer
volt, ami kor fel vet tük. Nem be szél ve ar ról, hogy
2007-ben 55 000 euróért vet tük a la kást, most
meg jó, ha el tud nám ad ni an  nyi ért, hogy ki fi -
zes sem be lõ le a hi telt. S ha mond juk, vé gig vin -
ném a tör lesz tést, egy lu xus vil la árát ad nám a
bank nak egy há rom szo bás pa ne lért. Nincs ez
így rend ben” – pa na szol ja ol va sónk.

Má ria azt is el mond ja, hogy õ még sze ren csés
hely zet ben van, mert ed dig még min dig ki fi zet te
az ese dé kes rész le tet, de sok olyan is me rõ se
van, aki nek már ár ve re zik is a la ká sát.

Raj tuk se gí te ne az a tör vény ter ve zet, ame lyet
a sze ná tus már el fo ga dott, most már a kép vi se -
lõ kön a sor, hogy meg sza vaz zák. Az RMDSZ
még ta valy no vem ber ben nyúj tot ta be tör vény -
ja vas la tát, mely nek fõ ele me, hogy a 2005 és
2008 kö zött de vi zá ban fel vett hi te le ket át le hes -
sen vál ta ni lej re azon az ár fo lya mon, amely a hi -
tel szer zõ dés pil la na tá ban volt ér vé nyes. Egy má -
sik ja vas la tot is el fo ga dott a tör vény ho zás fel sõ -
há za, mi sze rint a hi te lek lej re kon ver tá lá sa min -
den fé le ban ki ju ta lék és ke ze lé si költ ség nél kül
tör tén hes sen.

Cseke At ti la Bi har me gyei RMDSZ-es kép vi -
se lõ sze rint a Szö vet ség ter ve ze te nagy
könnyebb ség len ne a de vi za hi te le sek nek, de a
ban kok sem jár ná nak ros  szul, hi szen az el sõ
évek ben ál ta lá ban úgy is csak a kü lön bö zõ ka ma -
to kat és ju ta lé ko kat tör lesz ti az em ber, te hát a
fel vett ös  szeg gel még ja va részt tar toz nak a hi te -
le sek a ban kok nak. S ha a pénz in té ze tek nem is
ke res nek egy-egy ügy fé len oly so kat, de sok kal
töb ben tud nák tör lesz te ni a ki sebb, nem annyi ra
meg ter he lõ rész le te ket.

Má tyás Má ria szá má ra is fel csil lant a re mény,
ez ál tal ne ki és sok ha son ló vagy még ros  szabb
hely zet ben lé võ tár sá nak nem kel le ne el ad ni uk a
fe jük fe lõl a la kást. Kér dés, hogy az ügy ben dön -
tõ kép vi se lõ ház mi kor és ho gyan ha tá roz majd.

| Both Abi gél

6|Biharország|2014. augusztus



Biharvajda a XIV. szá zad ban püs pö ki bir tok
volt. 1475-ben a ko ra be li ok le ve lek ben Woj -
woda né ven em lí tik. Az 1800-as évek ele jén a
Dobozy csa lád bir to kol ta, s Beck Hen rik nek volt
itt na gyobb bir to ka és két úrilaka, ame lye ket
még a Dobozyak épí tet tek. Az 1886-os nép -
szám lá lás ada tai sze rint a te le pü lés nek 708 la ko -
sa volt, kö zü lük 647 re for má tus ma gyar, 34 ro -
mán. Az 1992-es nép szám lá lás 598 la kos ta lált
a fa lu ban, kö zü lük 595 volt ma gyar. A leg utób -
bi, 2011-es fel mé rés kor Bi har vajdának 478 la -
ko sa volt, eb bõl 469 ma gyar, 5 ro mán, 4 ro ma.
Fe le ke ze ti meg osz lás sze rint: 456 re for má tus,
12 ró mai ka to li kus, 5 bap tis ta, 1 gö rög ka to li -
kus, 2 or to dox és 2 Je ho va ta nú ja. A fa lu köz -
igaz ga tá si lag Bi har fél egyházához tar to zik.

A ko ra dél elõt ti órák ban ér kez tem Vaj dá ra,
Félegyházáról Kerecsenyi Im re al pol gár mes ter
kí sért el. Kel le me sen hat a lá to ga tó ra, hogy
amint ko csi val be jár tunk szin te min den ut cát,

csak asz fal to zott uta kon köz le ked tünk. A te le -
pü lés domb ra épült, s át ha lad raj ta a Bihar fél -
egy házát Hegyközszentimrével ös  sze kö tõ or -
szág út, me lyet nem rég tel je sen fel újí tot tak. Mi -
vel sze ret tem vol na hi te le sen meg is mer ni az ot -
ta ni ak éle tét, hét köz nap ja it, több hely be li la kos -
sal is szót vál tot tam.

Év szá za dos temp lom fa lak

Kon dor End re re for má tus lel ki pász tor, aki
2007 óta szol gál Vaj dán, a re for má tus temp lom -
ba in vi tál, mi vel a pa ró kiát épp fel újí tják. Évek
óta nem jár tam a vaj dai temp lom ban. Mi u tán
1999 ka rá cso nyán a tûz mar ta lé ká vá vált, több -
ször is ír tam a fel újí tás ról, a négy fal kö zött tar -
tott is ten tisz te letek rõl. Ma már nem lát sza nak a
pusz tí tás nyo mai. Ér de kes ada lék: a tûzvész elõtt
sen ki sem tud ta, mi lyen ré gi az épü let. A fel újí -
tás kor ré gé sze ti fel tá rást vé gez tek, s ek kor ke rül -
tek elõ a kö zép ko ri alapok. A je len le gi is ten há zát
a XIX. szá zad ban épí tet ték, ak ko ri ban le bon tot -
ták a kö zép ko ri fal ré sze ket. A to rony a leg fi a ta -
labb épü let rész, de van egy 800 éves aj ta ja –
mond ja s mu tat ja is Kon dor End re lel kész. A szó -
szék sem a szok vá nyos mó don lett ki ala kít va, a
ré gi temp lom for má já hoz il lesz ke dik.

A re for má ció ha mar el ju tott Vaj dá ra. „Van
egy 1590-bõl szár ma zó mí ves úr va cso rai kely -

faluról falura|
BIhArVAjdA héTköznAPjAI

Méltóságát
nevében is hordja

Ha valaki autóval utazik a Nagyvárad–
Szatmárnémeti országúton, amint átkel
a Berettyó hídján, már látja a falu egyik
magas pontján épült református templomot.
Biharvajda nevét a krónikák 1285-ben
említik elõször, de temploma valószínûleg
már a XII. században állt, bizonyíthatóan
a tatárjárás elõtt épült, ezért feltételezhetõ,
hogy Vajda már akkor lakott település volt.

Jellegzetes

biharvajdai utca,

aszfaltréteggel

borítva

Ø

A tizenöt évvel ezelõtti nagy tûzvész után teljesen

felújították a református istenházát
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Kondor Endre

lelkipásztor

a 800 éves ajtó

mellett

|faluról falura

hünk, ami 1993 óta a nagy vá ra di Lorántffy
Zsu zsan na Re for má tus Egy há zi Köz pont ban
van ki ál lít va. Saj nál juk ugyan, hogy nem hasz -
nál hat juk, de örü lünk an nak, hogy így több em -
ber is megismerheti” – mond ja a tisz te le tes.

Az egy ház köz ség fenn tar tá sá hoz a re for má -
tu sok mint egy 70 szá za lé ka já rul hoz zá. Az is -
ten tisz te le ten va ló rész vé tel el fo gad ha tó, mint -
egy 15 szá za lé ka a hí vek nek rend sze re sen je len
van, ez jobb, mint az át lag, de ko ránt sem elég
– te szi hoz zá a lel ki pász tor. „Kon fir má ció ed dig
min den év ben volt, csak jö võ re nem lesz; akik -
kel most kez dünk szep tem ber ben fel ké szül ni,
azok 2016-ban kon fir mál nak. Ke resz te lõ át lag -
ban 3-4 van éven te, saj nos ta valy nem volt egy
sem, es kü võ egy-ket tõ szo kott len ni, te me tés 8-
10. Va ká ci ós bib lia hét volt a nyá ron 52 gye rek
rész vé te lé vel, en  nyi en nin cse nek Vaj dán, de
részt vet tek az it te ni ro ko na ik nál nya ra ló gye re -
kek is.

A re for má tus egy ház köz ség szo ci á lis kony -
hát is mû köd tet, több hely be li idõs sze mély nek,
a félegyházi nap kö zi nek és a hi va tal al kal ma zot -
ta i nak fõz nek ebé det hét fõ tõl pén te kig. „Ez át -

lag ban na pi 25 adag ételt je lent, né ha töb bet is.
A kis nyug dí ja sok 60-65 szá za lé kát fi ze tik az en -
ni va ló ér té ké nek, a töb bit tá mo ga tás ból gaz dál -
kod juk ki. Ná lunk egy két fo gá sos ebéd még
min dig csak 8 lej, ilyen ol csón ma már szin te
se hol nem tud nak fõz ni. Az éte lért a vaj da i ak el -
jön nek, Biharfélegy há zára ki vis  szük az ot ta ni
megrendelõknek”– tá jé koz ta tott Bar csa Já nos
gond nok, he lyi ta ná csos, akit ép pen fõ zés köz -
ben ta lál tunk.

Asz fal to zás, ara tás

Kiss Jó zse fet, a biharfélegyházi he lyi ta nács
tag ját, a köz ség egy ko ri pol gár mes ter ét ré gi is -
me rõs ként üd vöz löm, s ar ra ké rem, be szél ges -
sünk a fa lu min den na pi éle té rõl. „Ki ves  szük ré -
szün ket min den tár sa dal mi mun ká ból, mert
tud juk, hogy a te le pü lés ér de ké ben tes  szük. Az
el múlt idõ ben Nagy Zol tán ta ná csos kol lé gám -
mal együtt a hely be li ek kel le be to noz tuk az új
sort, mi vel oda már nem ju tott asz falt ré teg a
pro jekt bõl, most már ott is ki tû nõ az út mi nõ sé -
ge. Büsz kék va gyunk ar ra, hogy a fa lu szin te
ös  szes ut cá ja le van asz fal toz va. Elé ge dett va -
gyok nem csak a fa lu nép ének a hoz zá ál lá sá val,
de a köz ség ve ze tõ i vel is, so kat tet tek a kö zös -
sé gért” – ös  sze gez be szél ge tõ tár sam.

Nagy Zol tán vál lal ko zó csa lád já nak há za elõtt
vi rág min de nütt, ra gyo gó tisz ta ság, rend ural -
ko dik a por tán. Csa lá di me zõ gaz da sá gi vál lal -
ko zá suk van, édes ap ja, id. Nagy Zol tán a tér -
ség ben el is mert ag rár szak em ber. A vál lal ko zás -
nak a csa lád tag okon kí vül két fi ze tett me zõ gé   -
pész al kal ma zott ja van. 210 hek tá ron gaz dál -
kod nak, eb bõl mint egy 50 a csa lád tu laj do na, a
töb bit hely be li ek tõl bér lik. „A gép par kunk meg -
fe le lõ a mun ká la tok el vég zés hez. Még meg tud -

Készül az ebéd.

Barcsa János

gondnok

a szociális konyhán

Kelemen Zoltán, Biharfélegyháza polgármestere

Ø
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Kiss József egykori

polgármester,

jelenleg helyi

tanácsos, vajdai

lakos

Ifj. Nagy Zoltán

helyi tanácsos,

mezõgazdasági

vállalkozó

Kalákában épült

ez a csúszda

nánk mû vel ni to váb bi 200 hek tár nyi te rü le tet,
de már nincs hon nan föl det bé rel ni” – mond ja.

Van nak még ag rár vál lal ko zá sok a fa lu ban,
igaz, egy csõ döt mon dott, a te rü le te it egy má -
sik cég vet te át, mint egy 230 hek tárt, így most
ide gen gaz dák is dol goz zák a vaj dai föl det. Az
idei bú za ter més be ta ka rí tá sá val vé gez tek, 105
hek tá ron ve tet tek ka lá szost, hek tá ron ként 4,4
ton nát ta ka rí tot tak be. „Még nem sza bad ér té -
ke sí te ni a bú zát, hi szen nincs ára, 60 banit ad -
nak ki ló já ért, ezért egy elõ re a tel jes ter mést tá -
rol juk” – árul ja el Nagy Zol tán. Ar ra pa nasz ko -
dik, hogy a ter mé nyek el adá sa ne héz kes, a fel -
vá sár ló cé gek nem fi zet nek ele get, rá adá sul a
mû trá gya ára min dig nõ, így ne héz nye re ség gel
dol goz ni. „Hi á ba ter mesz tünk töb bet, ilyen kö -
rül mé nyek kö zött nem le het nye re sé ge sen gaz -
dál kod ni. Az utób bi évek szá raz sá ga is ne he zí -
tet te a dol gun kat, ha volt is va la men  nyi esõ az
utób bi idõ ben, nem volt ele gen dõ” – vé le ke dik
a fi a tal vál lal ko zó.

Ös  sze vont osz tály vagy in gá zás

Ke le men Zol tán pol gár mes ter rel még ko ráb -
ban, a félegyházi hi va tal ban vál tot tunk né hány
szót. El mond ta, hogy ami ó ta le vál tak Bi har -
diószegrõl, s egy új köz ség ala kult Bihar vaj da és
Mihai Bravu rész vé te lé vel, ko moly vál to zá sok
tör tén tek. En nek bi zo nyí tá sá ra nem kell más,
mint vé gig men ni a Félegyházához tar to zó te le -
pü lé sek ut cá in, szin te mind le van asz fal toz va,
szenny víz el ve ze tõ csa tor nák van nak ki ala kít va,
az ivó víz há ló zat tel je sen be há lóz za a fal va kat.

„Az utób bi tíz év sok vál to zást ho zott a köz -
ség éle té ben, ez Biharvajdára is ér vé nyes. Új is -
ko lá ink, új óvo dá ink van nak, fel újí tott vagy tel -
je sen új köz épü le te ink, kul túr há za ink. Bi har -
vajdán új fúrott kút van, a ré gi is mû kö dik, de
az új jal az ivó víz el lá tás biz to sít va van a nap 24
órá já ban. A csa tor na há ló zat tel jes mér ték ben ki
van épít ve min den te le pü lé sen – így Vaj  dán
is –, a de rí tõ ál lo más kö vet ke zik még. Ez azt is
je len ti, hogy a te le pü lé sek ös  sze van nak köt ve,
min den ház tar tás ban le ál ló ak nát si ke rült ki épí -
te ni. A há ló zat ba majd ak kor lesz nek be köt ve,
ami kor a de rí tõ ál lo más is fel épül.”

Biharvajdán óvo dai és ele mi is ko lai ok ta tás
mû kö dik, va la mint elõ ké szí tõ osz tály. Ös  sze -
vont osz tály ban ta nul nak az elõ ké szí tõ sök tõl a
IV.-esekig, mert ke vés a gyer mek. Mi vel si ke rült
meg ol da ni, hogy az V–VIII. osz tá lyo so kat utaz -
tas sák min den nap Vaj dá ról Félegyházára, van -
nak szü lõk, akik már az ele mi osz tá lyok ba is így
já rat ják a gye re ke i ket.

Ar ról is be szélt Ke le men Zol tán, hogy Bi har -
vajda la ko sa i nak nagy ré sze el öre ge dett. Na -
gyon sok az üres por ta, mely el adás ra vár, s az
új vá sár lók mi att vál toz nak az et ni kai ará nyok.

faluról falura|
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ré szét az is ko lá ban töl ti. En nek olyan hely nek
kell len nie, ahol jól ér zi ma gát, leg in kább po -
zi tív ha tá sok kel le ne hogy ér jék itt, ahol si ker -
él mé nye le het, kel le ne hogy le gyen. Eh hez
nagy mér ték ben hoz zá já rul a pe da gó gus egyé -
ni sé ge, il let ve az, hogy mi lyen kö ve tel mény -
rend szert ál lí tunk fel an nak ér de ké ben, hogy a
di á kok tu dá sát gya ra pít suk. Em lé kez zünk ar ra,
hogy ami kor né hány év vel ez elõtt a tan ügyi
tör vény alap ján be ve zet ték az elõ ké szí tõ osz -
tályt, az mek ko ra port ka vart. Köz vi tá kat szer -
vez tek, min den ki han goz tat ta pró és kont ra az
egyé ni vé le mé nyét. Az óta el csi tul tak ezek a
han gok, és in kább ked ve zõ vis  sza jel zé se ket
ka punk, mi vel – hét köz na pi szó val él ve – ezek
az elõ ké szí tõ osz tá lyok be vál tak. Egyet len ta -
ní tó sem ok tat hat, ta nít hat ezek ben az osz tá -
lyok ban anél kül, hogy ne vé gez ne el egy tan -
fo lya mot. Az idõ seb bek új ra át is mé te lik, a fi a -
ta lok pe dig el sa já tít ják mind azo kat a kö ve tel -
mé nye ket, ame lyek az elõ ké szí tõ osz tály ban
va ló ta ní tás hoz szük sé ge sek. Az elõ ké szí tõ
osz tály tu laj don kép pen az óvo dai is ko la-elõ ké -
szí tõ cso port ma ga sabb szin tû vál to za ta, ami
már nem az óvo dá hoz, ha nem az is ko lá hoz
tar to zik. Itt nincs mi nõ sí tés, ja va részt já té kos
fog lal ko zá so kat tar ta nak, il let ve olyan po zi tív
lég kör ben kell dol goz ni a gye re kek kel, hogy
meg sze res sék az is ko lát. Azok nak a pe da gó -

– Ta pasz ta la tai alap ján zök ke nõ men te -
sen mû köd nek-e az elõ ké szí tõ osz tá lyok,
vár ha tók-e eset leg vál to zá sok?

– Nem ré gi ben a te le ví zi ó ban, az írott saj tó -
ban is mét a fi gye lem kö zép pont já ba ke rül tek a
kü lön bö zõ tan ügyi kér dé sek. Az érin tet tek –
már pe dig na gyon so kan érin tet tek, mert min -
den csa lád ban van gyer mek vagy uno ka, aki
is ko lá ba jár vagy is ko la kö te les lesz – fel fi gyel -
het tek ar ra, hogy is mét nagy vi ta fo lyik a tan -
ügyi tör vény kö rül. A 2011-ben szü le tett jog -
sza bály mos ta nig több mint ki lenc ven mó do sí -
tást ért meg. Egy ér tel mû en vi tat ha tó, hogy
ezek a mó do sí tá sok men  nyi re fe lel nek meg a
kor ki hí vá sa i nak, il let ve men  nyi re ered mé -
nyez tek ked ve zõ vál to zá so kat a di á kok min -
den na pi éle té ben. So ha nem sza bad el fe lej te -
ni azt, hogy a kis- vagy a nagy di ák éle te nagy

DR. PETÕ CSILLA egy éve ismét az óvodai
és elemi iskolai oktatásért felelõs
tanfelügyelõ a Bihar Megyei
Tanfelügyelõségen. A szakemberrel
a megyében létesült elõkészítõ és elsõ
osztályokról, valamint a pedagógus-
utánpótlásról beszélgettünk.

Minden elõkészítõ
osztály elindulhat

Nagyék pincéjében

szépen sorban

a boroshordók

Kö zel van Vá rad, az utak mi nõ sé ge ki tû nõ, a
há zak ol csók. „Sze rin tem ha ma rabb be érünk
mi in nen Vá rad ra, mint az ott élõk a Szõ lõs ne -
gyed bõl a Rogériusz ne gyed be” – jegy zi meg a
pol gár mes ter. Min den, ami a ci vi li zált élet hez
szük sé ges, az Biharvajdán meg ta lál ha tó, ezért
is ka pó sak a há zak.

Az ott élõk zö me té esz nyug dí jas, van egy pár
fi a tal csa lád, õk a gaz dál ko dást pró bál ják to -
vább vin ni, de ke ve sen van nak. Biharvajdán
nincs meg mû ve let len föld te rü let, a ga bo na mel -
lett szõ lõ vel is fog lal koz nak, s a vaj dai bo rok
szé pen sze re pel nek a kü lön bö zõ ver se nye ken.
A fi a ta lok egy ré sze Nagy vá rad ra in gá zik, több -
nyi re sa ját jár mû vel, mi vel Vaj dá ról nincs köz -
vet len au tó busz já rat a me gye szék hely re. Pró -
bál koz tak ez zel, de ke vés volt az utas, nem ér te

meg a vál lal ko zó nak a já ra tot mû köd tet ni. Ta -
lán ez a gond is meg ol dó dik: a dió sze gi busz
tesz majd ki té rõt Vaj dá ra.

| De ák F. Jó zsef

Ø
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Suciu is ko lák ban, de meg ol dód tak az RMDSZ
és a tan fel ügye lõ ség ma gyar szak em be re i nek
a hat ha tós tá mo ga tá sá val. Az ak ko ri ve ze tés
eze ket az osz tá lyo kat le vág ta, majd szé les kö -
rû alá írás gyûj tés kez dõ dött, az RMDSZ, a ma -
gyar al igaz ga tók, il let ve a tan fel ügye lõ ség
mun ka tár sai az ügy mel lé áll tak, egé szen a
szak mi nisz té ri um ki sebb sé gi fõ osz tá lyá ig ke -
rült a ké ré se ket, il let ve az alá írá so kat tar tal ma -
zó cso mag. Me gyénk ben 72 elõ ké szí tõ osz tály
in dul a kö vet ke zõ tan év ben, s ös  sze sen 1364
kis di ák jár majd ezek be – 731 a vá ro sa ink ban,
633 pe dig a fal va ink ban –, míg el sõ osz tály
72,51 in dul (a tö re dék szá mot az ös  sze vont
osz tá lyok ad ják). El sõ osz tály ba 1344 gyer -
mek megy majd szep tem ber ben.

– Em lí tet te a kis te le pü lé sek osz tat lan is -
ko lá it. Van-e ele gen dõ pe da gó gus?

– Je len leg Bi har me gyé ben 360 ma gyar ta -
ní tó és 240 ma gyar óvó nõ ok tat ja, ne ve li az
ele mis tá kat, il let ve az óvo dá so kat, le he tõ sé -
günk van az után pót lás ra. El kell mon da nom
azt, hogy a pe da gó gu sok nagy ré sze fi a tal
vagy kö zép ko rú. A ke re tek adot tak, a le he tõ -
ség adott, csak meg kell töl te ni a ke re te ket
tar ta lom mal, és jó mi nõ sé gû mun kát vé gez ni.
Na gyon fon tos a szak em ber kép zés, ezt meg is
va ló sí tot tuk a Nagy vá ra di Egye tem pe da gó gia
tan szé kén, ahol mû kö dik ma gyar ta ní tó-, óvó -
nõ- és ta nár kép zõ. Ez akk re di tált szak, min -
den év ben in dul egy 25-28 fõs cso port. Nem -
csak Bi har, ha nem Szil ágy me gyé bõl is van -
nak hall ga tó ink, akik itt sze rez nek pe da gó gu si
ok le ve let. Az egye te mi hall ga tó kat jól kép zett
szak em ber csa pat ok tat ja, egyéb ként jó ma gam
is ta ní tok ott, a mos ta ni cso por tom, ame lyik -
nek cso port ve ze tõ je vol tam, most vég zett, na -
gyon jó ered mén  nyel ál lam vizs gáz tak, úgy -
hogy el kép ze lé sem sze rint a kö vet ke zõ tan év -
ben is si ke rül majd be in dí ta ni egy cso por tot
ezen a sza kon. Ez az egyet len ma gyar szak a
Nagy vá ra di Egye te men, a tan szék ve ze tõ, dr.
Pé ter Karla hat vá nyo zot tan tá mo gat ja a ma -
gyar ta go za tot, gon do lok itt ar ra, hogy pél dá -
ul a ta va lyi tan év ben a 25-bõl tíz ösz tön dí jas
he lyünk volt, és eze ket az ösz tön dí jas he lye ket
si ke rül az el kö vet ke zõk ben is meg tar ta ni. Fel
sze ret ném hív ni a fi gyel met az óvo dai és ele -
mi kép zés fon tos sá gá ra, a mi nõ sé gi ok ta tás ra,
a szak mai tu dás ra, az igé nyes ség re, az egyé ni
jó pél dá ra, hi szen azok nak a pe da gó gu sok -
nak, akik akár nagy vá ros ban, akár vi dé ken él -
nek, min dig pél da ér té kû nek kell len ni ük an -
nak a kis vagy nagy kö zös ség nek a sze mé ben,
aho vá tar toz nak.

| Fried Noémi Lujza

gu sok nak ne héz a hely ze te, akik ös  sze vont ok -
ta tá si for má ban ta ní ta nak. Szá mos kis te le pü -
lé sen van ilyen, osz tat lan for má ban dol goz nak
az elõ ké szí tõ, il let ve el sõ és har ma dik osz tá -
lyok kal, de olyan osz tá lyok is van nak, ame -
lyek ben együtt van nak az elõ ké szí tõs, az el sõs,
a má so di kos, har ma di kos és ne gye di kes gye -
re kek. Ez óri á si fel ada tot ró a pe da gó gus ra,
hi szen itt is ugyan olyan ered ményt kell el ér ni,
mint a ho mo gén osz tá lyok ban. Ös  sze gez ve:
az elõ ké szí tõ osz tály be vál tot ta az el vá rá so kat,
ma már sen ki sem til ta ko zik el le ne, szer ves ré -
sze lett köz ok ta tá si rend sze rünk nek, az ele mi
ok ta tá si rend sze rünk nek, és el mond hat juk azt,
hogy mind a nagy vá ro si, mind a kis vá ro si,
mind a vi dé ki is ko lák ban jól mû köd nek ezek
az osz tá lyok.

– Hány ilyen osz tály van je len leg Bi har
me gyé ben?

– Ma gyar nyel ven mû kö dõ ma gán is ko lánk
nincs, ezért azok az ál la mi is ko lák, ame lyek a
be is ko lá zá si terv ben kér ték az elõ ké szí tõ osz -
tály be in dí tá sát, meg fe le lõ lét szám mal meg -
kap ták az eh hez szük sé ges jó vá ha gyást. Em lé -
kez zünk vis  sza ar ra, hogy gon dok vol tak
Nagy vá ra don a Bãlcescu, il let ve a Lucreþia

A Bihar Megyei

Tanfelügyelõség

Petõ Csilla

tanfelügyelõ,

egyetemi oktató
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Nagy vá ra don mind ed dig a szak is ko lák ban
8-9 ro mán osz tály mel lett in dult egy-egy ma -
gyar IX., így ba jos volt a ma gyar pe da gó gu so -
kat tel jes ka ted rá ra al kal maz ni – ma gya ráz ta
Sza bó Ödön, az RMDSZ Bi har me gyei szer ve -
ze té nek ügy ve ze tõ el nö ke. A re for má tus és a
ró mai ka to li kus püs pök ség gel egyez tet ve kör -
vo na la zó dott a meg ol dás, hogy a két egy há zi
tan in té zet ve gye át a szak is ko lai kép zést. Az
ön kor mány zat be le egye zé sé re is szük ség volt,
ezt egy han gú lag meg is ad ta a tes tü let a jú li us
ha vi ren des ta nács ülé sen. En nek ér tel mé ben –
a tan fel ügye lõ ség gel is le foly ta tott egyez te tés
alap ján – a 2015/16-os tan év tõl kez dõ dõ en a
mû sza ki szak ok ta tás (a Traian Vuia ed di gi osz -
tá lyai) a Lorántffy Zsu zsan na Re for má tus Kö -
zép is ko lá ban, a szol gál ta tó szak mai kép zés
pe dig (ed dig a Mihai Viteazulban volt) a Szent
Lász ló Ró mai Ka to li kus Is ko la köz pont ban

RMDSZ-es kezdeményezésre Nagyvárad
önkormányzata hozzájárult, hogy
a református és katolikus középiskolákba
koncentrálják a magyar szakiskolai
osztályokat. A tanügyminisztérium által
létrehozandó országos kisebbségi
pedagógus-továbbképzõ központnak is
találtak helyet a bihari megyeszékhelyen.

foly ta tó dik. A Lorántffyban már õsz tõl in dul
egy IX. mû sza ki osz tály.

A cél az, hogy min den ma gyar nyel ven is
ok ta tó váradi is ko lá ban év fo lya mon ként le -
gyen leg alább 3 osz tály, ez már „el tart” egy-
egy ta ná ri ka ted rát, erõ sí ti a pe da gó gus- és di -
ák kö zös sé get a tan in té zet ben – fo gal maz ta
meg Sza bó Ödön.

Az ügy ve ze tõ el nök ar ról a je len tõs lé pés rõl
is be szá molt, amit az ok ta tá si tár cá val és an -
nak ki sebb sé gi ügyek ben il le té kes ál lam tit kár -
sá gá val foly ta tott több for du lós tár gya lá sok
ered mé nye ként ér tek el. A 2011-es tan ügyi
tör vény elõ ír ja, hogy lét re kell hoz ni a ki sebb -
sé gi pe da gó gu sok or szá gos to vább kép zõ köz -
pont ját. Ez egy sé ge sen, meg ha tá ro zott kri té ri -
u mok sze rint te vé keny ked ne. Ed dig a Ro má -
ni ai Pe da gó gu sok Szö vet sé ge fog lal ko zott a
ma gyar ta ní tók, ta ná rok to vább kép zé sé vel a
szovátai köz pont já ban.

Az RMDSZ az el múlt két év ben szor gal maz -
ta a mi nisz té ri um ban a köz pont lét re ho zá sát,
most úgy tû nik, el jött az ide je. A szak ál lam tit -
kár ság – Ki rály And rás ál lam tit kár szig nó já val
– írás ban kér te a váradi ön kor mány za tot,
hogy ad jon he lyet az in téz mény nek. A ta nács
ugyan csak a jú li u si ren des ülé sen el vi be le -
egye zé sét ad ta ah hoz, hogy a mi nisz té ri um a
Ko lozs vá ri út 106. szám alatt (a Szõ lõs ut ca
sar kán) lé võ egy ko ri is ko lát 20 év re in gyen
bér be ve gye a köz pont szá má ra. Az épü le tet
há rom éve tel je sen rend be hoz ták, egy ide je
az íté lõ táb la irat tá rát tar tot ták ott. Mi vel az
igaz ság ügyi pa lo ta alag so rá nak re no vá lá sá val
már vé gez tek, vis  sza vi he tik az ar chí vu mot
oda, és leg ké sõbb 2015. ja nu ár el se jén át ve -
he ti a tan ügyi tár ca a szék he lyet – áll az egy -
han gú lag el fo ga dott ta ná csi ha tá ro zat ban.

Nagy lé pés len ne, ha a köz pont lét re ho zá -
sá val és mû köd te té sé vel az ál lam is részt vál lal -
na a ma gyar pe da gó gus kép zés ben – je gyez te
meg Sza bó Ödön. Ez len ne Vá ra don az el sõ
or szá gos ál la mi in téz mény, tet te hoz zá.

| Máté Zsófia

A Kolozsvári út

és a Szõlõs utca

sarkán álló egykori

iskolából lehet

a továbbképzõ

központ
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és pedagógusképzés
Váradon
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Költ sé ges vál lal ko zás egy ha rang új ra ön té -
se, rá adá sul nem kön  nyû ha rang ön tõ mes tert
ta lál ni. Monospetri plé bá no sa, Var ga Sán dor,
az egy ház ta nács és az egész fa lu vé le mé nye az
volt, hogy nem ma rad hat nak ha rang nél kül.
El ha tá ro zá su kat pél dát lan ös  sze fo gás kö vet te:
gyûj tés be kezd tek, jó té kony sá gi mû so ro kat
szer vez tek, ado má nyok után ki lin csel tek, így
rö vid idõ alatt ös  sze gyûj töt ték az ön tés hez
szük sé ges pénzt. A mun kát a ma gyar or szá gi
Far kas Ti tusz ha rang ön tõ mes ter vál lal ta el,
de mi vel az ön tés hez nem volt meg fe le lõ fel -
épít mé nye, ezért ezt Len gyel or szág ban vé gez -
ték el. A csi szo lás, han go lás és szé pí tés már a
mes ter mû he lyé ben tör tént.

Az új ha rang ugyan úgy szól, mint a ki lenc
év ti ze den ke resz tül meg szo kott ré gi, ál lít ják a
te le pü lés öreg jei. Szen te lé se jú li us 19-én volt.
Ün nep nek szá mí tott ez a nap az egész fa lu -
ban, a ha rang ugyan is min den kié, min den ki -
nek szól. Az egy há zi elõ írá sok sze rint a ha -
rang szen te lést ma ga a püs pök vég zi. A püs pö -
ki szent mi sét meg elõz te egy egy ház ze nei kon -

A monospetri római katolikus templom
nagyharangja 1928 óta szolgálta hívó
és figyelmeztetõ szavával a helyi – nem csak
katolikus – közösséget. Tavaly év végén
a féltonnás harang megrepedt. Újraöntött
utódját a múlt hónapban szentelték fel.

Lengyelországban
öntötték, Magyarországon
csiszolták, Biharban szól
a harang

Böcskei László

megyés püspök

felszentelés után

elsõként

szólaltatta meg

a harangot

A mise végére

került a toronyban

a helyére

A püspök gratulált Varga Sándor plébánosnak

Ø
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Arány lag fi a tal plé bá nia az érsemjéni, 1937-
ben ala pí tot ták. Ek kor ra da tál ha tó a temp lom
és plé bá nia épü let épí té sé nek el kez dé se is. Egy
öreg ház – a Szir mai Bé la-kú ria – át épí té sé vel
ala kí tot ták ki a mos ta ni for má ját. Az egy ház -
köz ség a püs pök ség tá mo ga tá sá val vá sá rol ta
meg a kú ri át a hoz zá tar to zó kö zel há rom hek -
tár föld te rü let tel együtt. A temp lom nagy fel újí -
tá sa 1957-ben tör tént, ek kor ala kí tot ták ki a
men  nye zet mos ta ni bolt íves rend sze rét és az új
te tõ szer ke ze tet. Ugyan ek kor épí tet ték a kar za -
tot és a temp lom tor nyot is. A temp lom és a
plé bá nia egy épü let tömb, így a pap lak ból köz -
vet len be já rás van az is ten há zá ba. A nagy fel -
újí tás óta a ’90-es évek ben zaj lot tak még a plé -
bá ni án mun ká la tok, mos tan ra vi szont szük ség -
sze rû lett egy át fo gó re no vá lás.

NAGY JÁNOS CSABA 2012 óta Érsemjén
plébánosa, azelõtt majdnem egy évtizedig
a monospetri katolikus közösséget
szolgálta. A tisztelendõ életpályáját,
monospetri mûködését, lapunkban már
bemutattam, ezért most az érsemjéni
katolikus közösséget és a plébános jelenlegi
tevékenységét tárom az olvasók elé.

Érsemjén római
katolikus közössége

|hitvilág

Az „új sep rû jól se per” köz mon dást iga zol va
az új plé bá nos még 2012-ben be sze rel tet te a
köz pon ti fû tést a temp lom ba és a plé bá ni á ra
egy aránt, majd le pad lóz tat ta a kar za tot. Ta valy
tel je sen fel újí tot ták a plé bá ni át, a meg ren de lés
ma gá ban fog lal ta a nyí lás zá rók és a pa do zat

Nagy János plébános

Øcert, ezt a ma gyar or szá gi Sillye Je nõ és ba rá -
tai aján dék ba ad ták a je len lé võ hí vek nek. A
kon cert után Böcskei Lász ló me gyés püs pök a
temp lom elõtt fel ál lí tott ha ran got meg szór ta
szen telt víz zel, meg töm jé nez te, és meg je löl te
szent krizmával, majd rá ütés sel meg szó lal tat -
ta. Ez után ke rül he tett a ha rang to rony ba, hogy
el kezd je re mél he tõ leg az elõd jé nél még hosz -

 szabb szol gá la tát. A mi se vé gén hos  szan szólt
az új ha rang. Az idõ sebb hí vek nem tud ták, de
nem is akar ták tit kol ni meg ha tó dá su kat. Hoz -
zá juk nõtt, éle tük ré szét ké pe zi a nagy ha rang
hí vó sza va, me lyet mos tan tól új ra hall hat nak.

Az egy há zi ün nep ség után a hí vek a temp -
lom kert ben meg épí tett idõ sek ott ho ná hoz vo -
nul tak, hogy részt ve gye nek ava tá sá nak pol -
gá ri ün nep sé gén. Az épü let uni ós pá lyá zat ré -
sze ként ke ve sebb mint két év alatt ké szült el.
Mél tó és meg fe le lõ kö rül mé nye ket te remt
majd szép ko rú la kó i nak. Így tu laj don kép pen
az nap ket tõs ün ne pet ül tek a monospetriek. A
han gu lat ün ne pé lyes sé té te lé hez hoz zá já rul tak
a he lyi fi a ta lok, ver sek kel, va la mint a monos -
petri és margittai ka to li kus kó ru sok, ének kel.

| Szõke Ferenc
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Az idõsotthonban

24 kétágyas

szobában 48 idõs

személyt tudnak

fogadni



Érsemjén római

katolikus

temploma

Az egyik filia,

Érselénd katolikus

temploma

A semjéni templom

oltára

sá ba be se gí tett az ön kor mány zat és a püs pök -
ség. Emel lett nem cse kély ön részt kel lett „ki -
ter mel ni ük”. Ez az egy há zi hoz zá já ru lás ból, a
per sely pénz bõl és a ki adott egy há zi ja vak bér -
le ti dí já ból jött ös  sze.

Ezen a nyá ron a lel ki épít ke zés te rén is nagy
mun ká juk lesz, hi szen egy mást kö ve tik majd a
fon to sabb nál fon to sabb ese mé nyek: elsõáldo -
zás, bér má lás, temp lom bú csúk. Az el sõ két
ese mény re va ló fel ké szü lés sel a plé bá nos be -
von ja a fi a ta lo kat az egy há zi élet be, re mél ve,
hogy meg sze re tik azt, és éle tük ré szé vé vá lik.
Az is ko lán kí vü li hit tan órá kat he ten te tart ja a
tisz te len dõ, és öt sze mélyt el vitt az egy ház me -
gyei if jú sá gi ta lál ko zó ra is. Re mé nyei sze rint
ezek nek a szép ün ne pek nek a szent mi séi meg -
fog ják majd a fel nõtt kor osz tályt is, és na gyobb
arány ban men nek temp lom ba év kö zi va sár na -
po kon is.

| Szõke Ferenc

cse ré jét is. A temp lom ban pe dig el ké szí tet tek
egy mel lék ol tárt – Jé zus Szí ve ol tár –, mely re
ka rá csony kor és hús vét kor van szük ség. Oda
he lye zik el a bet le he met, il let ve a szent sírt.

Ki ta ka rí tot ták, rend be tet ték az elég gé el ha -
nya golt plé bá nia ud vart és a ka to li kus te me tõt,
va la mint az ud va ron ke rí tést épí tet tek. Majd -
nem 100 ka mi on  nyi sze mét tõl, tör me lék tõl
sza ba dul tak meg. A te me tõ ben sze mét tá ro ló
és -égetõ bun kert ké szí tet tek, ez zel akar ják ele -
jét ven ni a sze mét fel hal mo zó dá sá nak. Sa ját
ku tat fú rat tak, hogy nagy szá raz ság ide jén ne
ter hel jék meg a fa lu víz há ló za tát. Két hoz zá juk
tar to zó filiában, Barantón és Selénden is meg -
ol dot ták a temp lo mok fû té sét, il let ve a pad lás
szi ge te lé sét. Azo kat a hõ su gár zó kat hasz nál ták
fel, ame lyek Semjénben a köz pon ti fû tés be ve -
ze té se után fe les le ges sé vál tak. Az em lí tet te ken
kí vül még Újsemjén tar to zik a plé bá ni á hoz.

Semjénben min den va sár nap 11 órá tól van
szent mi se, a filiákon pe dig két he ten ként 9 órai
kez det tel. A hí vek szá ma ös  szes sé gé ben majd -
nem 900 lé lek, leg töb ben, 600-an Sem jén ben
van nak. Kö zü lük nagy já ból 700-an anya gi lag
is tá mo gat ják az egy há zat. Saj nos a rend sze re -
sen temp lom ba já rók szá ma en nél jó val ki sebb;
ki vé telt ké pez nek a na gyobb ün ne pek.

A plé bá nos ter vei kö zött sze re pel a seléndi
temp lom ja ví tá sa, alap za tá nak meg erõ sí té se,
il let ve tel jes bel sõ fel újí tá sa. El kép ze lé se i ben
az egy ház ta nács tel jes mér ték ben tá mo gat ja,
és le he tõ sé gei sze rint se gí ti. Meg ér tõ, se gí tõ
és tett re kész a kap cso lat plé bá nos és egy ház -
ta ná cso sok kö zött, mond ta a tisz te len dõ, és
ha son ló kép pen vé le ked nek azok a ta ná cso -
sok, akik kel si ke rült ta lál koz nom. Két ha vi
rend sze res ség gel tar ta nak gyû lést, és egyez te -
tik el kép ze lé se i ket. Ma ga a ta nács fi a tal, mi vel
Semjénben 2012 elõtt nem volt ilyen tes tü let.
Ft. Nagy Já nos hoz zá szo kott az egy ház ta nács -
hoz, hi szen Monospetriben jól ös  sze ko vá csolt
tár sa sá got ha gyott ma ga után. Kap cso la tu kat
ott is a meg ér tés és a ten ni aka rás jel le mez te.
Az épít ke zé si mun ká la tok anya gi fi nan szí ro zá -

hitvilág|
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Érmihályfalván ne vel ke dett Csá ki And rea
Már ta, ott vé gez te is ko lá it érett sé gi ig, majd a
ko lozs vá ri Re for má tus Te o ló gi án foly tat ta. Le -
ány ként nem volt kön  nyû be jut ni oda, mi vel
sok kal ke ve sebb hely volt szá muk ra, mint a fi -
úk nak. Még is si ke rült, ezt õ égi jel ként köny vel -
te el an nak bi zo nyos sá ga ként, hogy he lyes dön -
tést ho zott. Az öt egye te mi év bõl egyet, a har -
mad évet ven dég di ák ként Szebenben töl töt te,
de a vizs gá kat Ko lozs vá ron kel lett le ten nie. A
kis pa pi idõ szak ban kü lön bö zõ to vább kép zé se -
ken vett részt. Két évet Érselénden szol gált,
köz ben 2003-ban fér jez ment, és 2004-ben
meg szü le tett el sõ gyer me kük, Abi gél. Fér je vaj -
da sá gi re for má tus csa lád ból szár ma zik, és kán -
to ri vég zett sé ge van. Öt év múl va újabb gyer -
mek ál dás kö vet ke zett, Áron sze mé lyé ben. A
kö vet ke zõ szol gá la ti hely a Nagy ká ro lyi Egy ház -
me gyé ben, Érkõrös és Pele keszi volt, va la mint
az Érkõröshöz tar to zó két szór vány te le pü lés. Itt
öt évig szol gál tak, majd 2011-ben meg hí vást
kap tak Érsemjén be. El fo gad ták, és az óta min -
den tu dá suk kal az ot ta ni re for má tus kö zös sé get
szol gál ják.

– Meg tud ná mon da ni, mi kor ér ke zett az
el hí vás a lel ké szi hi va tás ra?

– Igen. Már gyer mek éve im ben, 12 éves ko -
rom ban kör vo na la zó dott ben nem, hogy lel ki -
pász tor sze ret nék len ni. Ta lán ak kor még nem
tud tam, mit je lent, mi bõl áll ez a hi va tás, de
von zott Is ten igé je. Az út ke re sés, a bel sõ ví vó -
dás gond ja i ban min dig Is ten nél ta lál tam bé két
és me ne dé ket. Tel je sen vi lá gos volt szá mom ra,
hogy egész éle tem ben Õt kell szol gál nom. El -
ha tá ro zá som ra meg kap tam a „hi te le sí tõ pe csé -
tet” a si ke res fel vé te li vel. Eb ben a szü le im is tá -
mo gat tak, akik hí võ, temp lom ba já ró re for má -
tu sok vol tak.

– Me lyik fe le ke zet hí vei van nak több ség -
ben Semjénben, il let ve mek ko ra a re for má -
tus kö zös ség?

– Mi re for má tu sok va gyunk a leg töb ben. A
hoz zánk tar to zó szór ván  nyal együtt 1095 lel ket
szám lá lunk. Barantón a ró mai ka to li kus temp -
lom ban tart juk az is ten tisz te le te ket, Újsemjén -

Érsemjén, Újsemjén, Barantó és Érkenéz
lelkipásztori teendõit 2011 óta CSÁKI
ANDREA MÁRTA látja el. Szatmári gyökerû,
mivel Szatmárnémetiben született,
ahonnan egyéves korában költöztek el
az Érmellékre, Mihályfalvára.

A gyülekezeti ház

tetõszerkezete már

megújult
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egy nagy család

Az érsemjéni református istenháza



ben vi szont mi adunk le he tõ sé get ka to li kus test -
vé re ink nek a szent mi sék meg tar tá sá ra. Há la Is -
ten nek, az ökumené je gyé ben na gyon jól meg -
egye zünk. Öröm mel ta pasz tal tam, hogy ide ke -
rü lé sünk óta lé nye ge sen nõtt az egy ház fenn tar -
tók szá ma, má ra meg ha lad ja a 700 fõt.
Semjénben min den va sár nap két is ten tisz te le tet
tar tunk, ezen kí vül a bûn bá na ti al kal mak kor hét -
köz nap okon is. Barantón ha von ta egy szer,
Újsemjénben két szer, il let ve ta valy nyár óta Ér -
ke néz ben is el kezd tük az is ten tisz te le te ket ha vi
egy al ka lom mal. Utób bi he lyen bap tis ta test vé -
re ink fo gad tak be ima há zuk ba. Saj nos, mi is fo -
lya ma to san apa dunk. Ke vés a fi a tal.

– Van-e va la mi „cso da fegy ver”, ami vel
meg le het fog ni a fi a ta lo kat?

– Biz to san van rá mód szer. Mi fo lya ma to san
ke res sük, ta lán meg is ta lál tuk. Ed di gi ta pasz ta -
la ta ink sze rint a ze né vel, a kó rus ba va ló be hí -
vás sal és a ki rán du lá sok kal le het leg in kább hat -
ni rá juk. Bi zo nyos al kal mak kor a fi a ta lok fu ru -
lyá val és gi tár kí sé re tes éne kek kel szol gál nak a
gyü le ke zet ben, de még így is arány lag ke ve sen
ke re sik a temp lom kö zel sé gét. Saj nos a fi a tal -
ság je len tõs ré sze „ki kon fir mál”. Ezért, úgy
gon do lom, va la men  nyi re a szü lõk is fe le lõ sek,
hi szen nem vár ha tó el, hogy a gyer me ket csak
a ta ná rok és lel ké szek ne vel jék, s mi sok kal ke -
ve sebb idõt is töl tünk ve lük. Há la Is ten nek, van -
nak olyan fi a ta lok, akik gya ko rol ják hi tü ket, és
re mé lem, hos  szú tá von a töb bi ek is õket fog ják
kö vet ni. Az el múlt tan év tõl az is ko lai val lás ok ta -
tás is re ám há rult, és nagy sze re tet tel vé gez tem.

Úgy ér zem, ez jó al ka lom volt ar ra, hogy kö ze -
lebb ke rül jek a gyer me kek hez.

– Mit si ke rült meg va ló sí ta ni uk az itt töl tött
bõ há rom év alatt?

– Fo lya mat ban van a temp lom és a gyü le ke -
ze ti ház kor sze rû sí té se. A temp lom ban ki cse rél -
tük a nyí lás zá ró kat, és kor sze rû sí tet tük a fû tést.
Ez so kat se gí tett a gyü le ke ze ti éle ten, hi szen
kel le me sebb kö rül mé nyek kö zött hall gat hat ják
a hí vek az Igét. Sze rin tem ez mér föld kõ volt.
Nem kell fa gyos kod ni, kön  nyebb oda fi gyel ni a
lé nye ges dol gok ra. Fel újí tot tuk a mû em lék or -
go nát, mely nek ta valy volt a szen te lé si ün nep -
sé ge. A gyü le ke ze ti há zon si ke rült ki cse rél ni a
nyí lás zá ró kat és a tel jes te tõ szer ke ze tet oly mó -
don, hogy ké sõbb le het sé ges le gyen a te tõ tér
be épí té se. A költ sé gek na gyob bik fe lét a he lyi
ön kor mány zat ad ta, a me gyei ta nács és az ön -
ré szünk egé szí tet te ki. Lel ki té ren is van ered -
mé nyünk, mi vel si ke rült ös  sze to bo roz ni egy 25-
30 fõs, több szó lam ban ének lõ kó rust. Kor ban
és nem ben egy aránt ve gyes, gyer mek tõl nagy -
szü lõ ig min den kor osz tály meg ta lál ha tó ben ne.
Van olyan csa lád, me lyet há rom ge ne rá ció kép -
vi sel a kó rus ban. A ta gok nap ról nap ra fej lõd -
nek, és si ker él mé nyek kel gaz da god nak. Kü lön
öröm, hogy igen sok kö zöt tük a fi a tal.

– Mit sze ret né nek el ér ni a kö zel jö võ ben?
– Sze ret nénk be fe jez ni a gyü le ke ze ti ház tel -

jes fel újí tá sát. Lel ki té ren a gyü le ke zet lel ki élet -
re sar kal lá sa, éb resz té se a cél. Sze ret nénk meg -
fog ni a leg fi a ta labb ge ne rá ci ót. Ezért ala kí tot -
tunk egy val lás órás kó rust. Há la Is ten nek, van
rá ér dek lõ dés. A nyá ron gyü le ke ze ti ze ne he tet
ren de zünk, ahol fu ru lyáz ni, éne kel ni és gi tá roz -
ni ta nít juk a fi a ta lo kat. Meg tart juk a va ká ci ós
bib lia he tet, és egy há zi tá bo rok ba küld jük a gye -
re ke ket. Eze ken ke resz tül épít jük a kap cso la tot
Is ten és a gye re kek kö zött. To vább fej leszt jük az
együtt mû kö dést test vér gyü le ke ze tünk kel, a ma -
gyar or szá gi Bagaméri Re for má tus Egy ház köz -
ség gel. A leg fõbb cél azon ban az, hogy hí ve in -
ket lel ki leg az Is ten fe lé ve zes sük. Ez nem min -
dig kön  nyû, nagy ki hí vást je lent ez a fel adat.

– Sze ret nek eb ben a kö zös ség ben szol gál ni?
– A gyü le ke zet me leg sze re tet tel fo ga dott

ben nün ket, és az óta is nap mint nap ta pasz tal -
juk a sze re te tü ket. Má ra si ke rült so kak kal meg is -
mer ked nem a rend sze res csa lád lá to ga tá so kon.
A gyü le ke zet temp lom ba já ró ré sze igyek szik ér -
dem ben hoz zá já rul ni a gyü le ke ze ti élet hez. A
pres bi té ri um ra és a nõ szö vet ség re bár mi kor szá -
mít ha tunk, de el mond ha tom, hogy va la mi lyen
szin ten min den ki hoz zá te szi mun kánk hoz a ma -
gá ét. Ös  sze fo gunk, akár egy nagy csa lád.

| Szõke Ferenc

A Csáki család

2014. augusztus|Biharország|17

hitvilág|

A parókia

A felújított

mûemlék orgona



|zene

Ed dig a Nyí ló Akác Na pok egyik kul tu rá lis
szín folt ja volt az érmihályfalvi kó rus ta lál ko zó.
Egy-egy ilyen ran gos ese mé nyen vi szont a kó -
rus ta go kon kí vül elég ke vés volt a „ci vil” né zõ,
mi vel a prog ram döm ping meg osz tot ta a kö -
zön sé get. A szer ve zõk úgy ítél ték meg, hogy a
ta lál ko zó és a részt ve võ kó ru sok ki ér de mel ték
az önál ló, más ren dez vény hez nem kö tött kó -
rus fesz ti vál meg ren de zé sét. Ezt a lé pést né -
hány kör nyék be li ének kar már ko ráb ban meg -
tet te. Nos, a szer ve zõk nem csa lód tak, a várt -
nál is na gyobb kö zön sé gük volt jú li us ban.
Mond hat ni, hogy min den szék nek volt gaz dá -
ja a he lyi mû ve lõ dé si ház ban, a ran gos ese -
ményt meg tisz tel te je len lé té vel Nyakó Jó zsef
pol gár mes ter és he lyet te se, Karsai At ti la is.

A he lyi ek négy cso port tal lép tek szín pad ra:
a Da ra bont Aliz ta nár nõ ve zet te Csilinka

Gyer mek kó rus sal (I–IV. osz tá lyo sok) és Ve res
Lász ló Zsolt Vá ro si Kó rus sal, a Jubilate Deo
ka to li kus kó rus sal, va la mint a Bar tók Bé la Ci -
te ra ze ne kar ral. A mû sor ve ze tés fel ada tát az
évek so rán már bi zo nyí tott és jól be vált Bo ros
Jó zsef ta nár úr vál lal ta el. Õ emel lett a vá ro si
ve gyes kar nak és a szer ve zõi csa pat nak is ak -
tív tag ja. A gye re kek lép tek el sõ ként szín pad -
ra, szá muk ra ez volt a nagy kö zön ség elõt ti de -
bü tá lás. Nem val lot tak szé gyent, sõt át ü tõ si -
kert arat tak. Ke vés az olyan te le pü lés, ahol fi -
a tal kar éne ke se ket tud nak to bo roz ni. Sze ren -
csé re Érmihályfalva ezek kö zé tar to zik.

Meg hí vást ka pott a mihályfalvi ta lál ko zó ra a

Dalra fakasztotta a közönséget is a citerazenekar

Az Érmihályfalvi

Veres László Zsolt

Városi Kórus volt

az egyik házigazda

Érmihályfalván nagy múltja van a kar -
éneklésnek. A mezõváros mindenkori
énekkara szívesen vett részt kórus -
találkozókon, és õk maguk is szerveztek
ilyet. Az idén nyáron „függetlenedett”
a kórustalálkozó.

Önállósult Mihályfalván
a kórustalálkozó
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szalacsi Örök zöld As  szony kó rus – kó rus ve ze tõ
Sza bó Ir ma –, a margittai Hor váth Já nos Tár -
sa ság Ve gyes Kó ru sa Sza bó Pé ter kán tor ve -
ze té sé vel és a Szé kely hí di Fér fi kó rus. Saj nos
utób bi ak a kar ve ze tõ jük, Karancsi Bé la ha -
laszt ha tat lan prog ram ja mi att nem vol tak je -
len. Hi á nyuk ûrt ha gyott a ta lál ko zó ban.

Az érmihályfalvi vá ro si kar éne ke sek a tõ lük
meg szo kott ma gas szín vo na lon több szó la mú
kó rus mû ve ket ad tak elõ. A margittai kó rus ki -
sebb meg le pe tés sel szol gált „hib rid” re per to -
ár já val: nép dal ok után több szó la mú kar da lo -
kat éne kel tek. Ese tük ben sem ma radt el a si -
ker és az el is me rés. A Jubilate Deo mû so rá -
nak ge rin cét egy há zi éne kek al kot ták, ki egé -
szít ve pol gá ri mû vek kel. Fel lé pé sük új szín folt -
tal gaz da gí tot ta a mû sort, és na gyon tet szett a

kö zön ség nek. A szalacsi höl gyek pe dig a tõ lük
meg szo kott szín vo na las nó ta mû sor ral lép tek
szín pad ra. Kár len ne a jót boly gat ni. Õk di cse -
ked het nek az zal, hogy so ra ik ban tud hat ják a
ta lál ko zó leg idõ sebb kar éne kes ét: a 87 éves
Ker tész Vi o la né ni még min dig jó kedv vel és
fi a ta lo san éne kel. Ta lán ép pen a da lo lás fi a ta -
lít ja, rá adá sul jó ked vet ad, és ol csóbb, mint a
koz me ti kai ken cék. Höl gye im, fi gye lem! Ér de -
mes ki pró bál ni!

A ci te ra ze ne kar nagy sze rû han gu la tot te -
rem tett, idõn ként a né zõk is együtt éne kel tek
a ze né szek kel. Be fe je zés ként va la men  nyi kó -
rus egy szer re lé pett szín pad ra, és több szó lam -
ban együtt éne kel ték el a Szé kely asz ta li ál -
dást. A szö ve get és a kot tát min den kó rus elõ -
re meg kap ta.

A fel lé pé sek után a szer ve zõk ne vé ben Bo -
ros Jó zsef kö szön te meg a rész vé telt, és em -
lék ok le ve let adott át a kó rus ve ze tõk nek. A ta -
lál ko zó „má so dik fel vo ná sa” a Gö dör ne vû
ren dez vény ház ban zaj lott. Itt lát ták ven dé gül a
há zi gaz dák a fel lé põ ket. Az étel és jó fé le ita lok
meg hoz ták a ked vet, és éj sza ká ig együtt éne -
kel ték a szép ma gyar nó tá kat. A kí sé rõ ze nész
a margittai har mo ni kás, Tóth Dá ni el volt, aki -
nek nem le het olyan nó tát mon da ni, amit ne
is mer ne. A tér ség kö vet ke zõ kó rus ta lál ko zó ja
Margittán lesz szep tem ber 12-én, szer ve zõ és
há zi gaz da pe dig a Hor váth Já nos Tár sa ság.

| Szõke Ferenc

A kisiskolásokból

álló Csilinka kórus

tagjai elõször

álltak a nagy -

közönség elé

Szalacsi

a legidõsebb

kórustag

A margittai vegyes kórus lesz a következõ találkozó házigazdája

Új résztvevõ volt

a Jubilate Deo

katolikus kórus.

Nemrég ünnepelte

alapításának

15. évfordulóját
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Ér szõ lõs (Viiºoara) a tri a no ni bé ke szer zõ dés
elõtt Szil ágy vár me gyé hez tar to zott, ma Bi har
me gye te le pü lé se it gaz da gít ja. Né pes sé ge a
köz ség hez tar to zó te le pü lé sek re le bont va:
1078 fõ Ér szõ lõ sön, 214 Szolnokházán, 52
Cse kenyén, 1 Iharospusztán. La ko sa i nak dön -
tõ több sé ge (1057) ma gyar aj kú, a pol gár mes -
ter Beke Lász ló, aki egy ben a re for má tus pres -
bi té ri um ak tív tag ja is.

Szor gal mas, rend sze re tõ em be rek lak ják Ér -
szõ lõst, ez az ut cá kon és há za kon is lát szik. Az
elöl já ró a pol gár mes te ri hi va tal ban fo gad. Igen
el fog lalt em ber, ha nem sze mé lye sen ke re sik, a
te le fon ja csö rög. Szin te ál lan dó szol gá lat ban
van, de ez nem za var ja, mi vel sze re ti, ha min -
den rõl tá jé koz tat ják. El mond ta, hogy 1992 óta
ré sze se a te le pü lés po li ti kai éle té nek, elõ ször ta -
ná csos ként, majd al pol gár mes ter ként, 2008-tól
pe dig, im már a má so dik man dá tu mát tölt ve,
pol gár mes ter ként szol gál ja a kö zös sé get. Jó
kap cso la tot épí tett ki a he lyi egy há zak kal, is ko -
lák kal, ci vil szer ve ze tek kel. Az össz hang nak, a
kö zös mun ká nak kéz zel fog ha tó és szem mel lát -
ha tó ered mé nyei van nak.

Me gyé ket ös  sze kö tõ ka pocs

A tér ség egyik leg di na mi ku sab ban fej lõ dõ
köz sé ge Ér szõ lõs. Van mi re büsz ké nek len ni ük,
és van mit fel mu tat ni uk. A tel jes ség igé nye nél -
kül, csu pán a leg fon to sab ba kat em lí tem meg: új
köz sé gi óvo dát épí tet tek, gyö nyö rû en fel újí tot -
ták a köz sé gi is ko lát, Ér szõ lõs és Szolnokháza
mû ve lõ dé si há zát, Csekenyén pe dig újat épí tet -
tek. Ki épí tet ték a víz- és csa tor na há ló za to kat,
szenny víz tisz tí tót, par ko kat, sport pá lyát, ra va ta -
lo zó ká pol ná kat és pi a cot épí tet tek. A köz ség -
köz pont mû ve lõ dé si há zá nak eme le tén könyv -
tár és egy ven dég szo ba ka pott he lyet mel lék he -
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Látványosan fejlõdik
Érszõlõs község

Margittáról a 191-es úton Tasnád felé
haladva az elsõ jelentõsebb település
Érszõlõs. A község korábbi neve Nagypacal
volt, a múlt század elején „keresztelték át”.
Az új elnevezést szerette meg a lakosság,
a régi nevet már nem emlegetik.

Beke László polgármester elfoglalt ember

A református templomA templomkert gondos kezekrõl árulkodik

A mezei út

minõségét sok

megyei út is

„irigyli”
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lyi ség gel. Tel jes egé szé ben fel újí tot ták a köz vi lá -
gí tást. Ut cá kat asz fal toz tak, kö vez tek, de ezen -
fe lül EU-s pá lyá zat tal 18,6 km me zõ gaz da sá gi
utat épí te nek; ezek a bel te rü le te ken kí vü li vál lal -
ko zá so kat kö tik ös  sze a fõ út tal, s a gaz dák raj -
tuk tud ják meg kö ze lí te ni föld je i ket. Ezek az utak
kü lön le ges tech no ló gi á val ké szül tek, mi nõ sé gük
ve tek szik az asz fal tos uta ké val. Mi vel a Szatmár
me gyei Szilágypér is nyert egy ilyen pá lyá za tot,
már csak 700 mé ter hi ány zik ah hoz, hogy ez
az út me gyék köz ti „ös  sze kö tõ híd” le gyen. Ön -
erõ bõl ne ki lát tak, jó ütem ben ha lad nak a ki vi te -
le zés sel, s re mé nye ik sze rint a köz sé gi na pok ra
(au gusz tus 16–17.) át ad ják. A ter vek már el ké -
szül tek, így ha ma ro san el kez dik egy új köz ség -
há za épí té sét, a je len le git pe dig szo ci á lis cé lok -
ra fog ják hasz nál ni.

Mun ka he lyek szem pont já ból nem áll nak va -
la mi fé nye sen. Ipa ri te vé keny ség egy ál ta lán
nincs, ezért a leg töb ben Mar git tá ra in gáz nak.
Hely ben a me zõ gaz da sá gi tár su lá sok fog lal koz -
tat nak né hány em bert, il let ve töb ben meg dol -
goz zák a gaz dák föld je it ré sze se dé sért. A Mar -
gittán dol go zók is ott hon a ház tá ji val, ál la tok
tar tá sá val egé szí tik ki jö ve del mü ket. A gaz dál -
ko dás alól a pol gár mes ter csa lád ja sem ki vé tel.

Temp lo mok és is ko lák

Négy fe le ke zet van: re for má tus, bap tis ta,
pünkösdista és or to dox. A leg na gyobb kö zös -
ség a re for má tus 783 lé lek kel. Lel ki pász to ruk
Il  lyés Ta más. Né hány érszõlõsi ve gyes há zas -
ság ban ka to li ku sok is van nak, akik szin tén a re -
for má tus temp lom ba jár nak. Szolnokházán vi -
szont van nak ka to li kus csa lá dok – 62 fõ –, és
van ró mai ka to li kus temp lom is, ami Mo nos -
petri filiája, így a szent mi sé ket Var ga Sán dor
tisz te len dõ ce leb rál ja.

A bap tis ta gyü le ke zet 117 ta got szám lál, ve -
ze tõ jük Luczi Bar na ige hir de tõ. Sa ját ima há zuk
van, 2000-ben épí tet ték, az Egye sült Ál la mok -
ból ér ke zõ tá mo ga tást sa ját ado má nya ik kal ki -
egé szít ve. Va sár na pon ként két szer tar ta nak is -
ten tisz te le tet, csü tör tö kön pe dig ima órát. Van
egy di csõ í tõ cso port juk, tag ja ik hang sze res kí sé -
ret tel éne kel nek az is ten tisz te le te ken.

A pünkösdista gyü le ke zet 137 ta got tart nyil -
ván, ve ze tõ jük Hiri János, lel ki pász to ruk Ve res
Efrahim. Min den va sár nap két al ka lom mal tar -
ta nak is ten tisz te le tet és he ten te két bib lia órát, il -
let ve ima órát. Sa ját ima há zuk van, ön erõ bõl
épí tet ték. A fi a ta lok ból ál ló cso port juk éne kes
di csõ í tés sel szol gál.

Az érszõlõsi is ko lá ban 186 ma gyar anya -
nyel vû gyer mek ta nul. Eb bõl 40 óvo dás, 70
ele mis ta és 66 V–VIII. osz tá lyos, to váb bá
Szolnokházán 10 gyer mek ös  sze vont osz tály -
ban ta nul. Ezt a gyer mek se re get 3 óvó nõ, 6 ta -
ní tó nõ és 7 ta nár ok tat ja. Az óvo dá ban mû kö -
dik egy ro mán ta go zat is. Az in téz mény igaz ga -
tó ja Hover Gá bor test ne ve lõ ta nár. A gyer me -
kek ki tû nõ kö rül mé nyek kö zött ta nul hat nak,
hisz mind egyik épü let na gyon jó ál la pot ban
van, ami nagy mér ték ben a he lyi ön kor mány -
zat nak kö szön he tõ. Ál lan dó és szo ros a kap -
cso lat az is ko la ve ze tõ sé ge és az elöl já ró ság kö -
zött. Az épü le te i ket fo lya ma to san újít ják, bõ ví -
tik. Nem rég új rak tárt húztak fel a tû zi fa tá ro lá -
sá ra, az ele mi is ko lát ne mes va ko lat tal bur kol -
ták, és új be ton ke rí tést készítettek. A nyá ri
szün idõ alatt pe dig a tan ter me ket fes tik ki.

Moz gal mas sport élet

A ki tû nõ en fel sze relt mû ve lõ dé si ház rend -
sze re sen ott hont ad elõ adá sok nak, kul tu rá lis
ren dez vé nyek nek. Hi va tá so sok és ama tõr szín -
ját szók szó ra koz tat ják a nagy ér de mût. A he lyi
is ko lá sok is be mu tat hat ják itt meg ha tá ro zott al -
kal mak ra ké szí tett mû so ra i kat. Ci vil szer ve ze tük
is van, az Ér szõ lõ sért Egye sü let (Asociaþia Pro
Viiºoara), mely szí ne sí ti a te le pü lés kul tu rá lis, il -
let ve sport élet ét.

Az is ko la mö göt ti kör be ke rí tett, asz fal to zott
ké zi lab da pá lyán tart ják a tor na órá kat, de ez sok
más sport te vé keny ség hely szí ne is. Fa lu na po -
kon rend sze rint az Ér mel lék né hány ké zi lab da -
csa pa tát hív ják rang adó ra. Hover Gá bor im már
har ma dik éve szer ve zi meg a há rom pró bá ból
ál ló at lé ti kai ver senyt a he lyi di á kok nak. A leg -
ered mé nye seb be ket ku pák kal és ok le ve lek kel
ju tal maz za. Bár a pon tos dá tum még nincs le -
szö gez ve, idén a me gyei ön kor mány zat fel ké ré -
sé re Ér szõ lõ sön szer ve zik meg a Tu li pán Ku pát
is, er re ter mé sze te sen min den ed di gi részt ve võ
ké zi lab da csa pat meg hí vást kap. Ter ve ik kö zött
sze re pel még a fel nõtt ké zi lab da csa pat „új ra -
élesz té se” is, mi vel idén az érszõlõsi di á kok
nyer ték meg az Ér ku pát. Re mé nye ik sze rint a
fel nõtt együt tes nek is si ke re lesz.

| Szõ ke Fe renc
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A bá do gos mes ter ség kel lé kei kö zött szin tén
sok ma már az elõ re gyár tott ter mék, de ezek
fel sze re lé se szak mai tu dást, cél szer szá mo kat
és bi zo nyos fo kú bá tor sá got, rá ter mett sé get
igé nyel. Gon do lok itt a tor nyok, te tõk fe dé sé -
re, il let ve a nagy ma gas ság ban fel sze re len dõ
esõ csa tor nák ra. A ren de lés re ké szí tett ter mé -
kek pe dig – kür tõk, szel lõ zõk, dísz mun kák,
bur ko la tok – min den kép pen szak tu dást kö ve -
tel nek. En nek el le né re ke vés a bá do gos szak -
em ber, után pót lá suk pe dig nem lát szik biz tos -
nak.

El sa já tí ta ni egy szak ma for té lya it a ré gen ki -
ta lált és jól mû kö dõ rend szer ben le he tett a leg -
job ban: inas – se géd – mes ter fo ko za tok ban.
Luk ács Ti bor ilyen szem pont ból sze ren csés
volt, vé gig jár hat ta eze ket a szak ma i lag na gyon
fon tos ál lo má so kat. Rá adá sul az inas- és se -
géd éve it édes ap ja mel lett tölt het te, aki Mar git -

ta vá ros egyik leg el is mer tebb és leg meg bíz ha -
tóbb bá do gos mes te re volt.

Ré geb ben ma gá tól ér te tõ dõ volt, hogy egy
mes ter em ber fiú gyer me ke to vább vi szi a szak -
mát. A sok éves ta pasz ta la tot, a szak mai fo gá -
so kat, tit ko kat sa ját gyer me ké nek min den ki
szí ve seb ben ki ad ta, mint ide gen nek. Má ra vál -
to zott a hely zet, és a gyer mek nem min dig
ma rad a csa lá di szak ma mû ve lõ je, nem is kö -
te le zik rá.

Kez det ben Luk ács Ti bor sem bá do gos nak
ké szült. Az ál ta lá nos is ko la el vég zé se után a ci -
põ ké szí tõ (susz ter) szak mát vá lasz tot ta. Nagy -
bá nyán jár ta ki a szak is ko la el mé le ti ré szét, a
gya kor la tit pe dig Margittán, a he lyi ipa ri vál la -
lat nál. Nem nõtt a szí vé hez ez a szak ma, ezért
el vé gez te a hi va tá sos gép ko csi ve ze tõ is ko lát
is. Ka mi on so fõr ként dol go zott más fél évig.
Köz ben édes ap ja nagy sze rû ér zék kel, anél kül
hogy kényszerítette vol na, na pi ren den tar tot ta
tu dá sát a bádogosszakma te rén is. Kér te fi át,
hogy ami kor le het, se gít sen ne ki a mun ká ban.
Va ló szí nû leg a fõ cél az volt, hogy tel jes egé -
szé ben át ad ja szak mai tu dá sát a fi á nak. Az tán
el jött az idõ, ami kor meg be te ge dett, és 2000-
ben meg halt. Ek kor Ti bor vá lasz tás elé ke rült.
Egy sor mun ka fel volt vál lal va, eze ket er köl csi
kö te les sé ge volt be fe jez ni. A szak mát – há la
ap ja ki tar tá sá nak – már majd nem tel jes mér -

Apáról fiúra szállt
a mesterség

Az elõre gyártott termékek igen sok régi
szakmát már-már feleslegessé tettek, vagy
kevés munkalehetõséget hagytak meg
a szakembereknek. Ez a szakmai oktatás
hiányával súlyosbítva számos mesterséget
a megszûnéssel fenyeget. Talán kivétel
ez alól a bádogosszakma. Ennek egyik
képviselõjével, LUKÁCS TIBORRAL
beszélgettünk.
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ték ben is mer te, a szer szá mok adot tak vol tak,
és rá jött ar ra, hogy tu laj don kép pen sze re ti a
bá do gos sá got, csak ed dig ez nem tu da to sult
ben ne.

Úgy lát szik, a több éves mun ka édes ap ja
mel lett, meg ta lán a ge ne ti ka se gí tett ne ki ab -
ban, hogy meg ta lál ja élet út ját. Nagy vá ra don
el vég zett egy in ten zív szak mai kur zust, mely re
fõ ként azért volt szük ség, hogy tu dá sát ok le -
vél lel is alá tá mas  sza. Ki vál tot ta az ipar en ge -
délyt, és meg nyi tot ta sa ját vál lal ko zá sát. Rö vi -
de sen ke re sett és el is mert bá do gos lett. Csa lá -
di szem pont ból is ren det tett éle té ben, mi vel
2003-ban meg nõ sült.

– Ön nek há rom fia van. Lesz, aki foly tas -
sa a csa lád szak mai örök sé gét?

– Ezt most még nem tu dom meg mon da ni.
Az iker fi a im, Hu nor és Bo tond most nyolc -
éve sek, ta lán egy-két év múl va meg ké rem
õket, se gít se nek a mun ká ban. A ki seb bik fi -
am, Ár min még csak négy éves. Apám pél dá -
ját kö vet ve nem fo gom erõl tet ni õket, rá juk bí -
zom a dön tést. Ha szel le mi mun ká sok akar -
nak len ni, azt is tá mo ga tom, de ha két ke zi
mun kát vá lasz ta nak, ja va sol ni fo gom a csa lá di
szak mát. Bár mi elõ for dul hat, hi szen én is har -
ma dik ne ki fu tás ra let tem bá do gos mes ter,
amit, ál lít ha tom, so ha nem bán tam meg. Mint
min den más szak má ban, eb ben is min den nap
ta nu lunk va la mi újat. Fo lya ma to san ta nul má -
nyoz ni kell az új tech no ló gi á kat is. Ki csit ne -
héz mun ka, de be csü let tel meg le het él ni be lõ -
le. Gyá ri mun ká nál min den kép pen jobb, hi -
szen a sa ját idõ be osz tá som sze rint dol go zom,
és a ma gam ura va gyok.

– Mi lyen mun ká la to kat vé gez ma nap ság
egy bá do gos, il let ve mi re van leg in kább
igény?

– A mun kák leg na gyobb ré szét az esõ víz -
csa tor nák te szik ki. Emel lett épü let bá do gos -
ság, pár ká nyok, te tõ fe dés, te tõ bá do gos mun -
ka és ké mény sze gé sek a leg gya ko ribb kül sõ
mun ká la tok. Bel té ri mun kák ese té ben a gõz el -
ve ze tõk, csö vek, kö nyök csö vek a leg gya ko -
ribb ren de lé sek. Dí szí té sek re, szél ka kas ok ra,
szél irány jel zõ re, csúcs dí szek re ma már rit káb -
ban van igény. Utób bit ra va ta lo zó ká pol nák te -
tõ fe dé se kor még ké rik. A dí szí té sek hez szük -
sé ges szer szá ma im meg van nak, de eh hez a
kéz ügyes ség és a kép ze lõ e rõ a leg fon to sabb
kel lék.

– Igen sok a kész ter mék, eze ket ál lí tó lag
csak ös  sze kell rak ni. Men  nyi ben be fo lyá -
sol ja ez az Önök mun ká ját?

– Kü lö nö seb ben nem érint hát rá nyo san
ben nün ket, mi vel azok fel sze re lé se is szak tu -
dást, szer szá mo kat és bi zo nyos szin ten bá tor -
sá got igé nyel. Fel kell mász ni a ma gas ba, amit
nem szí ve sen vál lal min den ki. Ezek a ter mé -
kek rá adá sul elég drá gák, ezért aki meg ve szi,
nem resz kí roz za azt, hogy sa ját ke zû mun ká -
val eset leg el ront sa. Vé gül is a meg ren de lõ
meg ve szi a kész ter mé ket, és ve lünk fel sze rel -
te ti.

– Hal la ni, hogy né ha „ván dor bá do go sok”
hi he tet le nül ol csón aján la nak mun kát. Za -
va ró ez a szak ma szá má ra?

– Nem vet tem ész re, hogy mi at tuk ke ve -
sebb mun kám len ne. Kü lön ben is, ve lük na -
gyon ke ve sen, csak a leg bát rabb kli en sek dol -
goz tat nak. Mun ká juk sem az eti kai, sem a mi -
nõ sé gi fel té te lek nek nem fe lel meg. Mun ka
köz ben eme lik az árat, mun ka után el tûn nek,
és a hi bá kért nem le het fe le lõs ség re von ni
õket. Emel lett a leg több eset ben rossz mi nõ sé -
gû alap anyag ból dol goz nak. Mi ipa ro sok vi -
szont hely ben va gyunk, és min den nap szem be
kell néz nünk a meg ren de lõk kel. Ez és a szak -
mai be csü let jó mun ká ra kö te lez ben nün ket.

– Vé le mé nye sze rint van-e jö võ je a bá do -
gos szakmának?

– Úgy gon do lom, igen. Bá do gos ra még na -
gyon so ká ig szük ség lesz, a leg mo der nebb
épít ke zé si tech no ló gi ák nál is. Per sze, ha meg
aka runk él ni a szak má ból, nem kell fin  nyás nak
len ni, és min den szak má ba il lõ mun kát el kell
vál lal ni. Ha pél dá ul az elõ re gyár tott csa tor nák
vég leg ki szo rí ta nák a ké zi leg ké szí tet tet, még
min dig meg ma rad a fel sze re lés, a te tõ fe dés és
az olyan mun kák, me lyek kész ter mék ként
nem kap ha tók. Mind ezek el le né re a fi a ta lok
saj nos ezért a szak má ért sem to lon ga nak. Pe -
dig szép, és sok si ker él ményt tud ad ni.

| Szõ ke Fe renc

mestermunka|

Apjától örökölte a szerszámokat

Szélkakas és tetõ díszek – a bádogos

fantáziájának és kéz ügyességének

remekei
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A bú za az élet, ahogy né hány vi dé ken ne -
ve zik, ez is jel zi, mi lyen fon tos volt haj dan a
táp lál ko zás ban. A mai bi ha ri em ber sem fe led -
ke zik meg ró la, hi szen a bárándiak jú ni us vé -
gén tart ják a ko vász ta lan ke nyér ün ne pét; ezt
az ét ket a mai na pig így ké szí tik a fa lu ban. Az
idén tar tot ták a 3. Ke nyér fesz ti vált gaz dag,
ha gyo má nyos prog ra mok kal. Va la mi kor a
vas uta sok vol tak a leg jobb ter jesz tõi a bárándi
ke nyér nek: a fõ vá ros ban min den ne héz ség
nél kül tud ták ér té ke sí te ni.

Sár rét ud va ri, Biharnagybajom és Sze rep
egy más sal vál ta koz va tart ja az ara tó ver senyt
kö zel tíz esz ten de je; idén Sze rep a ren dez vény
há zi gaz dá ja. Föl de sen is szok tak ün ne pel ni, de
a jú li us 12-i idõ já rás nem fo gad ta ke gye i be a
Balásházy Já nos Kert ba rát Kör, a te le pü lé si
ön kor mány zat, a Ka rá csony Sán dor Kö zös sé -
gi Ház és Föl des ci vil szer ve ze tei ál tal ötö dik
al ka lom mal meg szer ve zett aratófesz ti vált. A
szom bat reg ge lig le esett több mint nyolc van
mil li mé ter égi ál dás meg hi ú sí tot ta az ara tó ün -
nep sza bad té ri prog ram ja it.

Nagyrábén ke gye sek vol tak az égi ek az ara -
tó nap szer ve zõ i hez. Jú li us 15-én reg gel az
Idõ sek Nap kö zi Ott ho na elõtt gyü le kez tek a
részt ve võk. A víz hor dó az in téz mény ve ze tõ je,

Miklósné Hegedüs Ka ta lin volt, a négy ka szás:
Gyen ge Kár oly, Bai Lász ló, Kö vér Elek, Bai
Fe renc, a ma rok sze dõk, kö tél ké szí tõk: Kö vér
Elekné, Bai Ferencné, Papp Imréné, Bai
Jánosné, Sza bó Sándorné, For gács Lászlóné,
Tarpai Zoltánné, Baj nok Jánosné, Var ga
Sándorné. Bai Kár oly is so kat se gí tett a szer -
ve zés ben, in gá zott a hely szí nek kö zött. Mé szá -
ros Ist ván meg ha gyott egy ke vés te rü le tet az
ara tók nak, hogy az idõ sek fel tud ják ele ve ní te -
ni a ré gi él mé nye ket. Tarpai Zoltánné Mar git
né ni a rang idõs az as  szo nyok kö zött: 13 éve -
sen ara tott elõ ször egy tíz ta gú ban dá ban:

– Haj nal ban kö te let ké szí tet tünk, amíg ned -
ves volt a bú za – em lé ke zik Mar git né ni –,
olyan csir ke fe jû kö te let, amit le tet tünk a föld -
re, és ahogy szed tük a mar kot, be le tet tük, és
ös  sze fon tuk. Két ma rok ból lett egy ké ve. Itt
arat tunk gyer mek ko runk ban is, a Füs ti ha tár -
ban, ilyen kes keny táb lák vol tak, mint ez itt,
csak jó val hos  szab bak. Haj nal ban kezd tünk,
dél ben édes anyám vagy va la ki más a csa lád ból
hoz ta az ebé det, amit el is fo gyasz tot tunk azon

Gyorsan halad

a kaszás,

a marokszedõk

csak gyõzzék

követni 

„Péter-Pálkor megszakad a búza töve, attól
kezdve fakul, s néhány nap múlva már
lehet aratni. Elõbb azonban vesznek egy
szemet, és foggal összenyomják.
Ha elroppan, jó, ha összemállik, várni kell
néhány napot” – írja Zsupos Zoltán
az Esztár néprajza címû könyvében.
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nyom ban. Rö vid pi he nõ után foly tat tuk a
mun kát nap le men té ig. A tar lón alud tunk, az -
tán reg gel kez dõ dött min den elöl rõl. Min den
ti ze dik ke reszt volt az aratóké…

A ka szá sok na gyon igye kez nek, ta lán túl sá -
go san is, még nem ké szül el a kö tél, mi re a

táb la vé gé re ér az elsõ… Szem mel lát ha tó lag
min den ki örül a haj da ni ara tá sok han gu la tát
vis  sza idé zõ le he tõ ség nek, hi szen húsz éve
nem volt ilyen al ka lom a fa lu ban. Még a fér fi -
ak is be áll nak kö te let fon ni. Az tán ös  sze hord -
ják a ké vé ket is. 4×4 ké ve, az tán rá a „kán tor
és a pap”, így lesz meg a 18.

Ha mar el fogy a bú za. „Leg kö ze lebb na gyobb
te rü le tet kell hagy ni” – dör mö gik az öre gek.
Rö vid pi he nõ után a mû ve lõ dé si ház ud va rán
foly ta tó dik a prog ram, ahol Czirják Imréné és
Herczeg Imréné íz le tes ke nyér lán go sá nak örül -
het tek a részt ve võk és az ér dek lõ dõk. Hat kg
liszt bõl és öt élesz tõ bõl gyúr ták, a fel tét je is
olyan volt, mint ré gen: egy kis sza lon na, li la
hagy ma és tej föl. „Ha kol bászt meg ku ko ri cát is
te szünk rá, az már nem ke nyér lán gos, ha nem
piz za” – mond ják mo so lyog va az as  szo nyok.

A ren dez vény a Fegy ver ud var ban zá rult,
ahol Vá nyai Gusz táv, a há zi gaz da kö szön töt te
az ér dek lõ dõ ket. Két ké vét csép ha da ró val, ti -
zen ket tõt pe dig a ké zi csép lõ gé pen csé pel tek ki
fel vált va. A ned ves ség mi att sok szem ma radt a
ka lá szok ban, de azt a ke ve set, ami ki jött, meg
is ros tál ták.

„Ha még meg le szünk, jö võ re is jö vünk!” –
kö szön tek el a ven dé gek, és lát szott raj tuk,
hogy nem csak ud va ri as ság ból mond ják, ha -
nem ko mo lyan gon dol ják.

| Kocsis Csaba

A Herczeg Imréné

kínálta lángos is

hagyományos volt

Ki is rostálták

a búzát

Csoportkép
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Tarpai Zoltánné és Bai LászlóEgy kis pihenés

Vízhordók. Jobbról Miklósné Hegedüs

Katalin, a nyugdíjasklub vezetõje
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Fel te he tõ en 1640 tá ján szü le tett egy sze gény
mol nár mes ter iva dé ka ként. Ta nul má nya it a nagy
hí rû váradi is ko lá ban kezd te, majd Deb re cen ben
fe jez te be, hogy mi lyen kö rül mé nyek kö zött, azt
köny vé nek elöl já ró szö ve gé ben „az nyo mo rú ság -
gal tel jes scholai ál la pot”-ként em lí ti. Egyi ke le he -
tett azok nak a di á kok nak, akik részt vet tek
Martonfalvi György rek tor ve ze té sé vel a Szejdi
Ah med bu dai pa sa se re ge ál tal ost rom lott vár vé -
del mé ben. Er dély leg fon to sabb vé dõ bás tyá já nak
el es te után a di ák ság ma ra dé ka, élén pro fes  szo -
ruk kal, Deb re cen ben ta lált me ne dé ket, s az ot ta -
ni tan in té ze tet erõ sí tet te.

Kol lé gi u mi évek, ki té rõ vel

A deb re ce ni re for má tus kol lé gi um a XVI. szá -
zad kö ze pén, né hány év vel a váradi illustris
schola ala pí tá sa elõtt kez dett mû köd ni. El sõ is -
mert is ko la mes te re, az az rek to ra Dézsi And rás
volt 1549 és 1551 kö zött. A két szom szé dos in -
téz mény kö zött gya ko ri volt az egész sé ges ver -
sen gés, az át já rás is mind az ok ta tók, mind a ta -
nu lók kö ré ben. Úgy tûnt, Vá rad meg elõ zi Deb re -
cent, hi szen az elõb bi a XVII. szá zad kö ze pé re
már-már fõ is ko lá vá fej lõ dött, az utób bi ban pe dig
ko moly gon dok ke re ked tek. A di ák köz tár sa ság
több ször ös  sze üt kö zés be ke rült a deb re ce ni vá ro -
si ta nác  csal, aho gyan ar ról az 1648-as di ák lá za -
dás is ta nús ko dik. Ak kor 110 di ák hagy ta el a vá -
rost. Tar tó san azon ban Deb re cen sem tu dott
meg len ni di ák jai nél kül, s már az év vé gén kár -

pót lást, a vá ros pénz tá rá ból fáj da lom dí jat fi ze tett
a meg se be sült di á kok nak. Így tud ha tó, hogy
men  nyit ért egy di ák fü le a XVII. szá zad ban:
Czeglédi And rás fü le el ve szí té sé ért 250 fo rin tot
kapott…

Deb re cen vá ro sá nak bi zony ta lan, ál lan dó an
vál to zó stá tu sa mi att nem sok kí mé let ben volt ré -
sze a tö rök vi lág ban. 1660. áp ri lis 30-án Szejdi
Ah med bu dai pa sa Vá rad alá vo nu ló se re ge sú -
lyo san meg sar col ta. En nek el le né re Vá rad 45
na pos ost ro ma után Martonfalvi György a meg -
ma radt di ák ja i val – köz tük Mol nár Fe renc cel – ott
ka pott me ne dé ket. Az er dé lyi szü le té sû
Martonfalvit I. Apa fi Mi hály fe je de lem a franekeri
egye tem re küld te ta nul ni, ahol 1659-ben a Bib -
lia ma gya rá za tá ból dok to ri cí met nyert. Vis  sza -
tér te után lett a nagy vá ra di re for má tus kol lé gi um
ta ná ra. Deb re cen be ér kez ve 1660. szep tem ber
1-jé tõl a hit és mér tan ta ná ra volt. Nép sze rû sé -
gét jel zi, hogy 1664 szep tem be ré ben a ta nu lók
ké ré sé re rek tor lett.

Örvéndi Mol nár Fe renc két évig volt a kol lé gi -
um tógátus de ák ja (nö ven dé ke), majd ki de rí tet len
ok ból Kecs ke mét re tá vo zott, és csu pán 1664-
ben tért vis  sza. Nem üres kézzel…

Egy könyv elõz mé nyei

Bár Kecs ke mét a hó dolt ság hoz tar to zott ek -
ko ri ban, a vi szony la gos nyu ga lom szi ge te volt. A
bu dai pa sá nak köz vet le nül adó zott ugyan is, így
an nak vé del mét is él vez te; ké sõbb a szul tá ni
kincs tár bir to ka lett. Mol nár Fe renc nem tét len -
ke dett itt. Fel jegy zé sei sze rint: „Hogy én is az
tiszteséges de á ki tu do má nyok után njomorgó
Propheták fi ai kö zött mél tat lan nak ne ta lál tat -
nám és ítél tet ném, Is ten nek el mém be adott aján -
dé ká nak kitsiny sengéjét akar ván meg mu tat ni,
kitsiny lel ki Tár há zi munkáts ká mat akarám a’ Sz.
Irásban öregbülni aka ró, Is ten hiveinek ked vek re
nap fény re botsátani és má sok kal is közleni.”

En nek a „kitsiny sengé”-nek a szár ba szök ke -
né se an nak kö szön he tõ, hogy Mol nár meg is -

Örvéndi Molnár Ferenc
lelkész,
iskolamester, poéta
A Sebes-Körös menti Örvénd szülötte sem
egyházi íróként, sem rímfaragóként nem
tartozott a XVII. század jeles szerzõi közé.
Érdekes pályakezdése, illetve egyetlen
fennmaradt mûve mégis arra érdemesíti,
hogy alakját kiemeljük a feledés
homályából.
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mer ke dett Bereghi Já nos volt kecs ke mé ti pré di -
ká tor ral, a jász be ré nyi schola mes te ré vel, aki nek
fél be ma radt pró bál ko zá sa in fel lel ke sül ve el ha tá -
roz ta, hogy a Bib lia egé szét „sum máz va”, an nak
rö vi dí tett vál to za tát vers be, rig mu sok ba fog lal ja a
jobb meg je gyez he tõ ség ér de ké ben. Deb re cen be
már kész terv vel tért vis  sza. Be val lá sa sze rint pro -
fes  szo ra is mun ká ra ösz tö nöz te: „Az el múlt
1664. esz ten dõ ben Jász-Berenybõl vis  sza jövén
a’ Debreczeni hír rel mes  sze fénlõ, ditsiretes
Scholában, T. Mar ton falvi György úr nak, en nek
a’ Scholá nak hasz nos ta ní tó já nak és igaz ga tó já -
nak, ta ní tá sá nak hall ga tá sá ra, be jö ve te lem után
csak ha mar, a’ meg ne ve zett esz ten dõ nek junius
ha vá ban, õ ke gyel me el kezde ta ní ta ni, né mellyi -
künk nek kí ván sá gá ra, a Ma gyar Bib li át. Melly
Bib li á nak könyeb úton va ló meg fo gá sá nak és
azok ban va ló dol gok nak el mém ben va ló meg
tar tá sá nak oká ért, énis leg ot tan, a’ Bereghi
Uram tól mu ta tott mód és út szerént, az el ol va -
sott ré szek nek sum má it el kezdém ver sek be fog -
lal ni. (…) Is ten se ge del mé bõl az el múlt Sz.
György ha vá nak 2. nap ján a Bib li át egésszen el
vé gez tem.”

A Lel ki Tár-Ház

Mi u tán mun ká já val el ké szült, di ák tár sai ké ré -
sé re még egy szer át ír ta, új ra fa rag ta azt: „Mi vel
sok külömb külömb fé le nó tá jú Rhytmusokra
ment, úgy íté lem talám 25 külümbözõ nó ták ra
volt csi nál va, az ré gi Psalmusok nó tái sze rint, ezt
so kan a’ De á kok közzül, kik le akar ták ír ni, nem
javalván, ad ták tanátsul, hogy sok kal jobb és
hasz no sabb vol na, ha mind egyet len egy nó tá ra
csi nál nám, úgy könyv nél kül va ló meg ta nu lá sa is
kön  nyebb vol na, énis azért en nek en ged vén, az
ele jé tõl fog va mind vé gig, egy hol nap alatt
megint egy mó dú nó tá ra for mál tam.”

Mol nár ha ma ro san nyom dász ra lelt „Be tsü le -
tes Karancsi György Debreczeni Typo gra phus”
sze mé lyé ben. Karancsi könyv nyom ta tó ként nem
ex cel lált, de a tá mo ga tók to bor zá sá ban igen. Ha -
ma ro san, „1665. Karátsony ha  vá nak 4-dik nap -
ján” meg fo gal maz hat ták a kö szö  nõ le ve let és az
aján lást a kö tet pat ró nu sá nak: „Nem ze tes, ke -
gyes, élet tel és tu do mán  nyal tûndõklõ Bar kó Be -
ne dek uram nak; Kets kemét Vá ro sá nak eggyik
igaz tag já nak, s’ tisz te  le tes Tanátsának, az Is ten
ditsõsége mel lett fá ra do zók nak hû sé ges Pro mo -
to rának, né kem Böcsülletes jo akaro Uram nak
ez kis munkátskámat Ke gyel med nek aján lom.”

A szer zõ Elöl já ró be széd ben nagy aráz za el a
„Ke gyes Ol va sók nak”, hogy mi ként ke zel jék a
ke re sést és a me mo ri zá lást elõ se gí tõ, az ábé cé

be tû rend je sze rin ti ini ci á lék kal el lá tott, négy so ros
vers szak ok ra ta golt szö ve get. A mi de rék rím fa -
ra gónk vé ges-vé gig, 1189 sza ka szon, 4756 so -
ron ke resz tül be tar tot ta az „egy nó tá ra sza bás”
mû ve le tét: 13 szó ta gú, rag rí mes vers sor ok ba
gyö mö szöl te a Szent írás „summáját”…

Mu ta tó ba hadd idéz zünk egy rész le tet Mó zes
el sõ köny vé bõl, be tû hí ven tük röz ve Karancsi
mes ter nem túl zot tan pe dáns ti pog rá fi ai mun ká -
ját: „Bévivé Is ten õket Pa ra di csom kert ben, /
Ho lott egy fa gyü möl csöt meg tilta kö zép ben. /
Mond ván: mingyárt meg hal tok, ha ti esz tek
eb ben. / Osztán az há  zas sá gis szerezteték it -
ten. // Csa lárd ha zug ör dög nek be szé dét elhi -
 vék, / És a’ meg til tott fá nak gyü möl csét il le -
ték, / Me lyért mindgyárt az átok reájok ki om -
lék. / Az ál dott magis osztán né kik igirteték.”

Szó, mi szó – ta lán egy-két buz gó nyel vész ki -
vé te lé vel, akit be ha tó an ér de kel a XVII. szá za di
szó hasz ná lat, az írott ma gyar nyelv ak ko ri ál la po -
ta –, nap ja ink ban alig ha akad olyan ol va só, aki
ke resz tül rág ná ma gát ezen a betûtengeren…

Egyéb iránt szer zõnk ké sõb bi éle té rõl csu pán
an  nyit tu dunk, hogy deb re ce ni ta nul má nyai be fe -
jez té vel, 1666 el sõ fe lé ben a Bi har me gyei
Magyarkécre vá lasz tot ták lel kész nek, 1674-tõl
pe dig a szil ágy sá gi Krasznarécsén volt pap és is -
ko la mes ter.

Szil ágyi Ala dár ös  sze ál lí tá sa

2014. augusztus|Biharország|27

A krasznarécsei

református

templom. Molnár

Ferenc 1674-tõl

szolgált benne



ká vé há zam ban 32 csa lá di pá holy, 4 bi li árd asz -
tal áll ren del ke zés re. Ös  szes hely be li, fõ vá ro si
és vi dé ki la pok, fo lyó irat ok ol vas ha tók. Szo lid
pol gá ri árak mel lett szol gá lok fel szín há zi va -
cso rát fe hér asz ta lok nál. Min den es te Hamza
Gyu szi ze ne ka ra ját szik! A nagy ér de mû kö -
zön ség szí ves párt fo gá sát kér ve, va gyok ki vá -
ló tisz te let tel, Bürger Er nõ, a Vá ro si Ká vé ház
tu laj do no sa.”

A há bo rú má so dik éve egy sor meg szo rí tást
ho zott. Egye bek mel lett 1916. ja nu ár 10-tõl
az egész vá ros te rü le tén, a ká vé há zak ban és
ven dég lõk ben is be ve zet ték a ke nyér je gyet, ez
fõ leg az el sõ na pok ban oko zott za va ro kat. A
ven dé ge ket még ki szol gá lás elõtt az zal fo gad -
ta a pin cér: „Csak ak kor ad ha tunk ka lá csot,
kug  ló fot vagy ke nye ret a ká vé ház ban, ha ura -
sá  god nak van ke nyér je gye!” Nem volt elég a
ke nyér jegy, az egyik he lyi lap hír adá sa sze rint
„a nagy vá ra di el sõ ran gú ká vé há zak kö zön sé -
gét az a kel le met len meg le pe tés ér te feb ru ár
de re kán, hogy a ká vé árát 6 fil lér rel fel emel -

|a régi Várad

A ma gas föld szin tû, há rom eme le tes épü let
stí lu sa a ber li ni sze ces  szi ó val, a Jugendstillel
ro kon. A né met Jugendstil ko ránt sem egy sé -
ges stí lus, az új ele mek mel lett meg ha tá ro zó a
his to riz mus, a ko rai exp res  szi o niz mus és a kü -
lön fé le Heimatstil-motívumok sze re pe. Mind -
ez érez he tõ az Apol ló pa lo tán is. A ha tal mas
épü let négy szint jé re Rimanóczy 22 la kást és
10 üz let he lyi sé get ter ve zett. A la ká sok az ak -
ko ri nagy vá ra di szük ség le tek nek meg fe le lõ en
há rom-, négy- és öt szo bá sok let tek. A Fõ ut ca
és a Szaniszló (ma Eminescu) ut ca sar ká ra egy
nagy és dí szes ká vé há zat lé te sí tet tek, tel je sen
mo dern for má ban, a bu da pes ti New York ká -
vé ház min tá já ra, kü lön kár tya szo bák kal, lép -
csõk kel ös  sze kö tött bi li árd ter mek kel és fél -
eme le ti pá ho lyok kal.

Még ja vá ban tar tott az épít ke zés 1913 ok -
tó be ré ben, ami kor ár lej tést ír tak ki a ká vé ház
bér le té re, de egyet len je lent ke zõ sem akadt.
Ek kor már érez tet te ha tá sát a gaz da sá gi vál -
ság. Vé gül majd csak 1914 jú li u sá ban si ke rült
bér le ti szer zõ dést köt ni Bürger Er nõ vel. Az
1915. de cem ber 5-én meg nyílt új lé te sít mény
a Vá ro si Ká vé ház ne vet kap ta. A ká vé ház tá -
gas he lyi sé gét kö rös-kö rül csa lá dok, tár sa sá -
gok in tim ös  sze jö ve te lé re al kal mas dí szes pá -
ho lyok éke sí tet ték, ezen kí vül kü lön ter mek és
egy fes tõ i en szép eme le ti er kély is tar to zott
hoz zá. A ká vé ház Szaniszló ut cai ré szén ala kí -
tot ták ki a bi li árd ter met – ahogy azt az egyik
he lyi na pi lap ír ta a meg nyi tás al kal má ból. A
meg nyi tót a há bo rús kö rül mé nyek el le né re is
bé ke be li ün ne pé lyes ke re tek kö zött ren dez ték
meg Hamza Gyu szi ze ne ka rá nak kí sé re té ben,
amint az aláb bi hir de tés ben is ol vas ha tó: „Van
sze ren csém a nagy ér de mû kö zön sé get ér te sí -
te ni, hogy a vá ro si Apol ló pa lo tá ban le võ Vá -
ro si Ká vé há zat fo lyó évi de cem ber hó 5-én, a
mai na pon meg nyi tot tam. Nagy ál do zat kész -
ség gel, a leg mo der nebb be ren de zés sel ké szült

Száz éve, 1914 nyarára készült el a Fõ
utcai impozáns Apolló palota ifj. Rimanóczy
Kálmán terve nyomán. Ez volt a fiatalon
elhunyt tehetséges építész utolsó alkotása.

Az Apolló palota
centenáriuma

Az Apolló palota nem sokkal a felépítése után
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né át ad ta a bér le tét Herz Im ré nek és Ös terrei -
cher (Örlei) Jó zsef nek, akik rõl így írt az egyik
új ság: „A két új bér lõt is me ri és ki tar tó tisz tes
mun kás sá gá ért be csü li a váradi kö zön ség.
Herz Im re tö rek võ, de rék ke res ke dõ, Ös ter rei -
cher Jó zsef pe dig a váradi ká vé há zi kö zön ség -
nek év ti ze dek óta leg fi gyel me sebb, leg ked vel -
tebb is me rõ se. Mind két bér lõ nél meg van a ga -
ran cia, hogy ál do zat kész sé gük kel csak emel ni
fog ják a Vá ro si ká vé ház ed di gi köz ked velt sé   -
gét. 1918. áp ri lis 1-én ve szik át az új bér lõk a
Vá ro si ká vé ház ve ze té sét.”

A két új bér lõ a be szer zé si ne héz sé gek el le -
né re a leg jobb ita lok kal és leg íz le te sebb éte lek -
kel lát ta el a ká vé há zat. A bu da pes ti, bé csi,
ber li ni né met és sváj ci la po kon kí vül az ös  szes
vi dé ki új sá got is meg ta lál ta to vább ra is a pub -
li kum a Vá ro si ban. Két hó nap pal az után,
hogy Herz és Örlei (Österreicher) át vet te a
szó ra ko zó he lyet, már né zet el té rés pat tant ki
kö zöt tük. Herz az zal vá dol ta meg tár sát, hogy
az több rend be li bün te ten dõ cse lek ményt kö ve -
tett el, ezért fel je len tet te Örleit, s az er re visz -
 sza lé pett a ká vé ház bér le té tõl. Nem akart vagy
nem tu dott már együtt dol goz ni Herz Im ré vel.
A Herz és Örlei kö zöt ti af fér ban vé gül a bí ró -
ság az utób bi nak ad ha tott iga zat, ugyan is
1918. szep tem ber 27-én a Nagy vá ra di Nap -
ló azt kö zöl te, hogy a Vá ro si Ká vé ház bér lõ je
új ra Örlei (Österreicher) Jó zsef, aki „év ti ze de -
ken át a leg fi gyel me seb ben, leg buz gób ban
szol  gál ta a váradi kö zön sé get a legelsõ ran -
gúbb ká vé há zak ban, és olyan nép sze rû sé get
szer zett, mely dú san ka ma toz ni fog a Vá ro si
ká  vé ház ban is”.

Na gyon jó rek lám ja volt még 1918-ban is a
Vá ro si Ká vé ház nak. Az aláb bi bök vers a
Nagy vá ra di Nap ló ban je lent meg eb ben az
idõ ben: „Vá ro si ká vé ház. Az éj sza ká ban a vas -
út hoz / Vág tat ro han va száz ko csi, / S ezer
csil lár fé nyé ben úsz va / Ra gyog s ze nél a Vá -
ro si. / Kinn õszi éj jel, vad csa tak van / S benn
sza  mo vá ros, drá ga menny, / Egy ré gi dal szól.
Hív meg ejt ve, / Hogy fá zó lel ked del be menj.”

Min den rek lám el le né re a vál to zó idõk a
meg szo kott ká vé há zi éle tet is meg vál toz tat ták.
Az új vi lág ban új bér lõk ke zé be ke rült a pa ti -
nás hely, és ké sõb bi sor sa vi szon tag sá gos lett.
A kom mu niz mus el sõ éve i ben a ko ráb bi ká vé -
ház he lyét két szin tes ál la mi áru ház fog lal ta el,
majd a nyolc va nas évek ben át ala kít va, Unic
né ven élel mi szer bolt lett. A rend szer vál tás
után jó ide ig bér lõ re vár va üre sen állt, és csak
a leg utób bi idõ tõl vált a vá ros egyik exk lu zív
szó  ra ko zó hely évé.

| Péter I. Zoltán

ték. A fõ pin cér egy sze rû en be je len tet te: »Hja
ké rem, há bo rú van« – és ez zel hoz zá szá mít va
a ká vé árá hoz még 12 fil lér bor ra va lót, vi dá -
man to vább lej tett. A kö zön ség per sze ber zen -
ke dett az ár eme lés el len, mert ezt egy ál ta lán
nem in do kol ta a há bo rú.”

A Vá ro si Ká vé ház a há bo rú má so dik évé -
ben is meg ma radt a nagy vá ra di kö zön ség leg -
ked vel tebb szó ra ko zó- és ta lál ko zó hely ének.
„Az az ál do zat kész ség, ami vel Bürger Er nõ
oly fé nye sen be ren dez te az in téz ményt – gon -
dos ko dott a leg jobb ita lok ról, éte lek rõl, fi gyel -
mes ki szol gá lás ról, min den ké nye lem rõl –
meg hoz ta az ered mé nyét. A pol gá ri tár sa da -
lom min den ré te ge, a tiszt vi se lõk, ügy vé dek,
or vo sok, bí rák, ke res ke dõk, ipa ro sok és az if -
jú ság ott ta lál ko zott min den nap. És az az ál do -
zat kész ség, hogy a há bo rús drá ga ság da cá ra
sem emel te az ára kat Bürger Er nõ, ma gya ráz -
za, hogy a há bo rús idõk ben is a leg lá to ga tot -
tabb a kel le mes Vá ro si ká vé ház, hol es tén ként
a leg jobb ci gány ze ne kar ját szik” – ol vas ha tó
az egyik na pi lap gya nú san reklámízû cik ké -
ben.

Bürger 1916 õszén ez re dé vel a harc tér re
ment. Az üz let ve ze tést fe le sé ge vet te át, s Bür -
ger né a leg na gyobb igye ke zet tel ügyelt ar ra,
hogy a ma gas ní vó jú ká vé ház ven dé ge i nek az
el is me ré sét ki ér de mel je és meg tart sa. A há bo -
rús vi szo nyok el le né re to vább ra is
si ke res volt ez a ká vé ház, de az is
le het, hogy csak jó saj tó ja volt, ha
ar ra gon do lunk, hogy még 1917
ele jén is olyan hí rek je len tek meg,
mi sze rint: „A Vá ro si ká vé ház pom -
pás, ha tal mas he lyi sé ge es té rõl es -
té re meg te lik a leg elõ ke lõbb kö zön -
ség gel. Bebe Gyu szi jó hí rû ze ne ka -
ra ját szik ugyan ab ban az ös  sze ál lí -
tás ban, amel  lyel an nak ide jén meg -
sze rez te or szá gos hír ne vét.”

Nem volt kön  nyû fel adat a nagy
ká vé há zat fenn tar ta ni, ve zet ni a há -
bo rús évek ben, ezért Bürger Ernõ -

Az Apolló

és a Moskovits-

palota egyaránt

ifj. Rimanóczy

Kálmán alkotása

Az egykori Városi

Kávéháznak a Fõ

utcára nézõ

szárnya

a régi Várad|
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sem, / Vagy csak vé res és  szel, hom lok kal /
Ál mo dom és gon do lom? / Jaj, be ször nyû en
meg ri ad tam. // S még is most már vál tott a
ked vem: / Ré gi e ket ke re sek. / Pe dig ugy-e
nem tör tént nagy baj? / Tán egy ki csit meg za -
va rod tam / És a sza vam ke ve sebb / S csak
még hit bõl van ke ve seb bem. // Ugye azért
tart nak a har cok / S nem vál to zott a vi lág? /
Csak az én vén hom lo kom vér zik? / A Jö võt
is el csak én dob tam / S ta ga dom a mai
Mát? / Én, jaj, a ré gi ek kel tar tok. // Drá ga
Teg nap, se bet len hom lok, / Hajh, na gyon
sze res se tek, / Na gyon sze ress, él tem le élt je, /
Hát ha még is baj van a Föl dön / És iga zak a
se bek / S min den Le en dõ ös  sze om lott.”

Ady már öt éve ha lott, a há bo rú nak ugyan -
an  nyi ide je vé ge, a ká bult út- és bûn bak ke re -
sés ide jén, 1924-ben Ba bits jobb nak lát ja, ha
A gaz da be ke rí ti há zát és Ady hoz ha son ló
han gon uta sít ja el az új nak mon dott vi lá got –
a ré gi ja vá ra: „Jö het a vad tánc, té põ, ré szeg,
ál-bu ján / vet kõz ni cson tig a vi rá go kat; jö het /
a vak ka caj ápolt nö vé nye ink re; majd / a fe -
hér-csu hás ve zek lõ, a tél; te csak / ma radj a
ta valy õre! S ha a jö ve vény / le néz ve így szól:
»Én va gyok az Új!« – fe leld: / »A Ré gi jobb
volt!« – Hõ si lé ce id mö gött / mint kö zép ko ri
szer ze tes du gott a zord / si sa kos hor dák,
korcs no má dok, os to ros / kép ége tõk elõl pár
ré gi köny vet: úgy / dugd mag va id, míg, ta vasz
jõ ve, el esett / léc ka to ná id he lyén élõ or go na /
hív ja il lat tal a jö ven dõ mé he it.”

„Ó, bé ke! bé ke! / le gyen
béke már! Le gyen vé ge már!”

Kö zel két év nyi ál ló há bo rú után vál toz tak
meg az erõ vi szony ok, egy részt Olasz or szág át -
ál lá sá val, Ro má nia, majd ké sõbb az Egye sült
Ál la mok had ba lé pé sé vel – az an tant ja vá ra.
Nem vé let len, hogy Ba bits a már idé zett nagy
ere jû há bo rú el le nes ver se it, il let ve Ady egye -
bek mel lett az Em ber az em ber te len ség ben-t
1916-ban ír ta. A Hús vét elõtt „ajak szag ga tó”
el sõ ré szé ben Ba bits az egész ad di gi ér ték ren -

Teg na pi teg nap si ra tá sában ezt a té -
mát jár ja kö rül Ady, de még nem va -

ló di mély sé gé ben és fáj dal má ban,
in kább csak fel pa na szol va a meg -
vál to zott hely ze tet: „Néz tük: az

Em ber / Kü lönb je ma gas szi vár vány-hí don /
Is te nü lés nek amint ne ki vág / És gaz da go dik,
mind-gaz da go dó / Ké nyes sé gek kel, új in ge -
rek kel / S hogy még is-még is szép e hi val gó /
Jó szág, az Em ber: ma ga a vi lág. // Ön imá da -
tunk kely he ki csor dult / S min den ki ket meg -
itat ni akart / Ne héz ked vé bõl, e drá ga bor -
bul. // S a ma: di der gõ, gyá szos büsz ke ség: /
»Ne félj!«, »Ne osztozz!« – kis biz ta tá sok / Le -
mé  szá rolt, di csõ ter vek fe lett, / Kik élet vol tak
és töb bek vol tak, / Mint do bott, hul ló, ap ró
em be rek.”

A leg mé lyebb, leg fáj dal ma sabb val lo mást
ar ról, hogy a foly ton bí rált, ma ga mö gé uta sí -
tott, meg újí ta ni akart Teg nap ma radt csu pán a
gyá szos Ma és az ös  sze om lott Le en dõ he lyett,
a Vé res re zú zott hom lok kal cí mû ver sé ben
mond ja ki: „A Má ban él ni a Jö võ ért, / Az Új -
nak ten ni hi tet: / Va la mi kor csi nál tam én
ezt? / Mint ha va la mi baj ért vol na, / Do bá sa
va la ki nek, / hom lo ko mon éles, nagy kõ
ért. // Har cos va lóm ból ki sza kad tam? / Vé -
res-e a hom lo kom? / Igaz-e csúf me ne kü lé -

A
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det fel õr lõ ször nyû Ma lom jel ké pé be sû rí ti a
há bo rú bor zal ma it, a vers má so dik ré sze vi -
szont et tõl min den szem pont ból el té rõ. Víz -
esés hez ha son ló an, mi u tán le zú dult a ha tal -
mas víz tö meg, még vet né hány hul lá mot, az -
tán meg csen de sed ve in dul to váb bi út já ra. Az
in du lat hat sza kasz nyi zu ha ta ga után az em lí -
tett „hul lá mok” két sza kaszt ural nak, a dra ma -
tur gi á ban hasz nált kés lel te tõ ha tást al kal maz -
va: „de ha szét sza kad aj kam, ak kor is, / ma -
gyar dal már ci us éva dán, / szél nek tör a vé res
ének! / Én nem a gyõz test éne ke lem, / nem
a nép-gé pet, a vak hõst, / ki nek min den lé pé -
se ha lál, / te kin te té tõl ájul a szó, / kéz nyo má -
sa szol ga ság, / ha nem azt, aki lesz, akár ki, //
ki elõ ször mond ja ki azt a szót, / ki elõ ször el
me ri mon da ni, / ki ál ta ni, bá tor, bá tor, / azt a
va rázs szót, szá zez rek / vár ta, lélekzetadó,
szent, / em ber meg vál tó, vis  sza adó, / nem zet -
meg men tõ, ka pu nyi tó, / sza ba dí tó drá ga
szót, / hogy elég! hogy elég! elég volt! //
hogy bé ke! bé ke! / bé ke! bé ke már! / Le gyen
vé ge már! / Aki al szik, alud jon, / aki él az él -
jen, / a sze gény hõs pi hen jen, / sze gény nép
re mél jen. / Szól ja nak a ha ran gok, / szól jon
al le lu ja! / mi re jön új már ci us, / vi rul junk ki új -
ra! / egyik rész a mun ká ra, / má sik te me tés -
re / ad jon Is ten bort, bú zát, / bort a fe le dés -
re! // Ó, bé ke! bé ke! / le gyen bé ke már! /
Le gyen vé ge már! / Aki ha lott meg bo csát, /
Ra gyog az ég sát ra. / Test vé rek, ha túl le -
szünk, / soh se né zünk hát ra! / Ki a bû nös, ne
kérd jük, / ül tes sünk vi rá got, / sze res sük és
meg ért sük / az egész vi lá got: / egyik rész a
mun ká ra, / má sik te me tés re: / ad jon Is ten
bort, búzát, / bort a fe le dés re!”

Ba bits imá hoz ha son ló bé ke es dek lé sé vel el -
len tét ben Tóth Ár pád az 1917-ben írt Elé gia
egy re ket  tye bo kor hoz cí mû ver sé ben tõ le
szo kat lan sar kí tott han got hasz nál, vég kö vet -
kez te té se pe dig mell be vá gó: „És hát a
többiek?… a test vér-em be rek, / E há nyó dó,
tö rött vagy un dok, kap zsi bár kák, / Ki ket ko -
misz vi tor lák vagy bús vér ten ge rek / Ret ten tõ
sod ra visz: ka ló zok s kön  nyes ár vák, – / Ó, a
vér s könny mo dern özön vi zé be vet ve / Mily
szörnyü sors a sok sze gény em ber ha jóé: / Tán
mind el pusz tu lunk, s nincs, nincs kö zöt tünk
egy se, / Kit bol dog Ara rát vár hat na, tisz ta
Nóé. // Tán mind el pusz tu lunk, s az el csi tult
vi lá gon / Csak mi ri ád vi rág sze líd saj ká ja
leng: / Szi vár vány lenn a fû ben, szi vár vány
fenn az ágon, / Egy né ma ün ne pély, em ber-
utá ni csend, / egy bol dog re me gés, és fel pi -

heg sohajtva / A fá jó õs anyag: im már a kín -
nak vé ge! / S resz ket ve meg nyí lik egy ló tusz
szû zi aj ka, / S ki leng a bol dog lég be a hó szín
szár nyú Bé ke.”

Tóth Ár pád ke se rû sé gé hez ha son ló az Ady
hát ra ha gyott ver se i nek kö te té be, Az utol só
ha jók ba mint egy zár szó ként, ámen ként szer -
kesz tett Üd vöz let a gyõ zõ nek: „Ne ta pos sa -
tok raj ta na gyon, / Ne ti por ja tok raj ta na -
gyon, / Vér-vesz tes, sze gény szép szivün -
kön, / Ki, íme, szá gul da ni akar. // Bal jós la tú,
bús nép a ma gyar. / For ra da lom ban élt s ránk
hoz ták / Gyó gyí tó nak a Há bo rút, a Ré met /
Sír juk ban is meg át ko zott ga zok. // Tom pán
zúg nak a ka szár nyá ink, / Óh, men  nyi vér rel
em lé ke zõk, / Óh, ször nyû gyá szo ló krip ták, /
Ra va tal elõt te tek, ra va tal. // Mi vol tunk a
föld nek bo lond ja, / El hasz nált sze gény ma -
gya rok, / És most jöj je tek, gyõz te sek: / Üd -
vöz let a gyõ zõ nek.”

Jel ké pes nek is mond hat nók, hogy a Sza ra -
je vó ban el dör dült el sõ lö vést kö ve tõ kö zel öt -
éves öl dök lés, a XX. szá zad tu laj don kép pe ni
nyi tá nya Ady nak ez zel a fá jó üd vöz le té vel zá -
rul. Sa ját ja i nak szól va ló já ban ez a gyõ zõk nek
cím zett üd vöz let, mi vel ez egy ben Ady bú csú -
ja is az élet tõl. Nem mond ja ki épp an  nyi ra
nyíl tan, mint Tóth Ár pád, hogy iga zi bé ke
csak az em ber utá ni csönd ben jö het el, de so -
rai mö gül ki le het hal la ni mind an nak az elõ ér -
zet ét, ami a fegy ve rek „nyug vá sa” után kö vet -
ke zett: a hu sza dik szá zad nak ne ve zett „ször -
nyen-szép” ese mény sor. Ami nek épp mos ta -
ná ban, száz év el tel té vel lesz vé ge, ez út tal nem
Wa ter lo o nál vagy Sza ra je vó ban, ha nem a
Krím-fél szi ge ten.

| Mol nár Ju dit
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Ti zen egy év után a bu da pes ti for ga tag ból
az el múlt év ben tért ha za szü lõ vá ro sá ba, Szé -
kely híd ra Tóth Ti bor, új célt tûz ve ki ma ga elé.
Az ez red for du ló évé ben szer zett egész ség ügyi
as  szisz ten si ké pe sí tést, majd nya kon csíp ték, s
egy év re ka to nai szol gá lat ra vit ték. Az an gyal -
bõr le ved lé se után in dult el a ma gyar fõ vá ros -
ba sze ren csét pró bál ni. Jól ala kult az ot ta ni
pá lyá ja, az Or szá gos Ko rá nyi Tbc és Pul mo -
no lógiai In té zet la bo ra tó ri u má ba ke rült, majd
kór há zi osz tá lyon dol go zott. Azt, hogy med dig
ma rad ott, nem tud ta, de két sé gei sem vol tak
a va la mi ko ri ha za té ré se fe lõl.

Az ot ta ni évek so rán sze ren csé jé re el ve tõ -
dött a tiszadobi tá bor ba, s ott meg is mer ke dett
az agya go zás for té lya i val. Él mé nyei nem múl -
tak el nyom ta la nul, meg tet szett ne ki a sár for -
má zás. En nek okán be irat ko zott a bu da pes ti
Né pi Mes ter sé gek és Mû vé sze tek Szak kö zép -
is ko lá já ba, és 2008-ban fa ze kas ké pe sí tést
szer zett.

Szé kely hí di ott ho nát úgy ala kí tot ta ki, hogy
a mû he lyé nek is he lye le gyen ben ne. Több fé -
le meg szo kott hasz ná la ti tár gyat ké szít, de kre -
a ti vi tá sa meg mu tat ko zik az egye di al ko tá sok -
ban. A pol co kon sor jáz nak a kan csók, tá lak,

bög rék, kas pók, Mis ka-kor sók, de ke ze alól
agyag ból for má zott nõi ala kok, te tõ tor nyot dí -
szí tõ cserépkakas is ki ke rül tek már, aho gyan
pla ket tek ké szí té sé re is gyak ran ér ke zik hoz zá
meg ren de lés.

Mi u tán vé gig néz zük szebb nél szebb tár gya it
– ame lyek egy ré sze, túl mu tat va a fa ze kas mes -
ter sé gen, mû vé szi gon do la tot hor doz –, az
agyag ból va ló te rem tés fo lya ma ta i val is mer ke -
dem. Ré gen te a ki ásott agya got ne héz kes
mun ká val tisz tí tot ták meg az ide gen anya gok -

Az injekciózó
fazekasmester

Nem messze a Székelyhídon áthaladó
zajos fõúttól, enyhe magaslaton áll TÓTH
TIBOR háza. Messze ellátni a kapu elõl,
szinte az országhatárig. Az udvaron vén
faóriás ágai között csivitelõ madarak hintik
a vidék békességét.
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tól, ami tör tén he tett üle pí té ses mód szer rel is.
Ma nap ság sza ko so dott cé gek tõl szer zik be a
tisz tí tott agya got, leg in kább Ma gyar or szág ról.
A mun ka alap anya ga a szí nét te kint ve több fé -
le le het, a fel hasz ná lá si mód ja alap ján pe dig
lán go ló és tûz ál ló agya got kü lön böz te tünk
meg. Lán go ló agyag ból nem fõ zés re hasz nált
esz kö zö ket, tár gya kat fab ri kál nak, míg a tûz ál -
ló, amint ne vé bõl is ki tû nik, ma gas hõ fo kot is
el bír. A tûz ál ló agyag hoz samottport ada gol -
nak, ez zel te remt ve meg a maj da ni edény ké -
pes sé gét a hõ re va ló tá gu lás ra, il let ve zsu go ro -
dás ra. A hõ ál ló ke ve ré kes agyag jó val drá -
gább, akár negy ven szá za lék kal is töb bet kér -
nek ki ló já ért, mint a lán go ló tí pu sú ért.

A nyers agyag a ko rong ra ke rül ve a mes ter
ke ze ál tal kap ja meg a for mát, majd sza bad le -
ve gõn szá rít ják. Nem sza bad erõs nap sü tés re
ten ni, mert a hir te len szá ra dás kö vet kez té ben
meg re ped het. Ez a mun ka fá zis egy nap tól

akár egy hé tig is el tart hat, amit nagy ban be fo -
lyá sol a szá ra dó ter mék fa lá nak vas tag sá ga. A
meg fe le lõ szá rí tás után két sza kasz ban tör té -
nik a ki ége tés. Ma nap ság már több nyi re elekt -
ro mos ke men cét hasz nál nak, a he ví té si hõ fo -
kot – ami 800-1000 Cel si us-fok kö zöt ti – sza -
bá lyoz ni tud ják. El sõ re cse rép szí nû re ége tik az
agya got, ez az úgy ne ve zett zsengélés, az tán
majd a dí szí té sek és a máz ré teg fel vi te le után
is mé tel ten hõ ke ze lés nek ve tik alá. A ke men -
cé ben va ló ki ége tés tíz órát vesz igény be, majd
kö vet ke zik a vis  sza hû tés, ami to váb bi nyolc
órát tart. En nél a mun ka fá zis nál is ügyel ni kell
a fo ko za tos ság ra, a hir te len hû tés mi att az
edé nyek meg re ped het nek.

An nak el le né re, hogy Tóth Ti bor szûk esz -
ten de je van a „pi a con”, több nyi re már ha za -
jár nak hoz zá a meg ren de lõi, s egye di igé nyek -
nek is szí ve sen ele get tesz. Na gyobb bú csú kon
is meg mu tat ja por té ká it, vá ros na po kon ke re -
sik a Tóth-ter mé ke ket. Ta nonc ból pe dig im -
már mes ter ré avan zsált, Nagy vá ra don a Pro
Fa miliae Ala pít vány nál ok tat ja a mes ter sé get.
Bár nem szá mít „ré gi mo to ros nak” a szak má -
ban, õ a bu da pes ti He li kon Art Mû vé sze ti Ala -
pít vány ku rá to ra; fel ada tuk kez dõ al ko tók se -
gí té se ki ál lí tá sok és al ko tó tá bo rok szer ve zé se
ál tal. Hogy ala pít vá nyu kat köz is mert té te gyék,
ki ad vány ok, szó ró lap ok meg je len te té sét ter ve -
zik.

Az ér mel lé ki fa ze kas ság tör té ne té rõl is be -
szél ge tünk egy csip pen tés nyit. Ezen a vi dé ken
ke ve sebb fa ze kast tar tot tak szá mon, mint
más fe lé. Pe dig itt is ta lál ha tó meg fe le lõ alap -
anyag, jó mi nõ sé gû agyag – vé li Tóth Ti bor. A
hí res deb re ce ni fa ze kas mû he lyek le fed ték a
nád vi lág szük ség le tét is, gyak ran jár tak er re a
cí vis vá ros ból szõ lõt, bort vá sá rol ni. Az idõ tájt
dí vott az ef fé le cse re ke res ke de lem. Emel lett
bi zo nyí tott tény, hogy ke ve sebb szám ban, de
vi dé kün kön is mû köd tek fa ze ka sok. Tóth a bu -
da pes ti Nép raj zi Mú ze um ban rá buk kant egy
szak tér kép re, amely sze rint a 1900-as évek
ele jén Szé kely hí don is vol tak fa ze ka sok. Tu do -
má sa sze rint a kör nyé ken raj ta kí vül Albison
egy fi a tal pár ûzi még a mes ter sé get. Ter vei
sze rint fo ko za to san bõ ví te ni sze ret né vál lal ko -
zá sát, mun ka he lye ket te remt ve ez ál tal.

A fa ze kas ter mé kek egy re ke re set teb bek,
fõ ként a rend szer vál tás óta pör gött fel irán tuk
az igény. Bár a na gyi pa ri ter me lés ala csony
ár ral igyek szik le tör ni a ké zi fa ze kas sá got, az
egye di ter mé kek még is re ne szán szu kat élik.
Tóth Ti bor bi za ko dá sa pél da ér té kû, de élet -
szem lé le te ta lán még in kább kí ván ni va ló.

| D. Mészáros Elek

A mester keze adja

meg a cserép

formáját

a korongon

Cserépkakas

Nõalakok

Székelyhíd címere

is elkészül

agyagból
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Fel vil lant elõt tem az a kép, ami kor 1950 ta -
va szán itt, Nagy sza lon tán si e tõs lép tek kel mel -
let tem ha ladt el a re for má tus pa ró kia fe lé. A
benn fen te sek tud ni vél ték, hogy Grosics Gyu la,
a ma gyar nem ze ti vá lo ga tott si ke res ka pu sa
élet tár sul Ba goly Ber ta lan nagy tisz te le tû úr har -
ma dik le á nyát, Tün dét sze mel te ki. A me rész
kép ze let tel meg ál dot tak ar ra is es küd tek, hogy
a va sár nap dél utá ni mér kõ zé sen a szalontaiak
ka pu ját Grosics vé di. Ter mé sze tes, hogy e hiú
áb ránd nem tel je sül he tett. Azt vi szont né hány
idõs szur ko ló ma is ál lít ja, hogy ki sé tált a fut ball -
pá lyá ra, s az ös  sze csa pást vé gig néz te.

Bi zo nyá ra so kak ban föl ve tõ dik a kér dés: ha
már a „fe ke te pár duc” há za so dá sá nak el ér ke -

zett az ide je, mi ért nem Do -
ro gon vagy még in kább Bu -
da pes ten vá lasz tott meny asz -
 szonyt. Er re a csa lád be li ek
ha tá ro zott vá laszt ad nak. Ba -
goly nagy tisz te le tû úr nak há -
rom le á nya és egy fia volt.
Utób bi az apa ke reszt ne vét
örö köl te. Jó ma gam az 1940-
es bé csi dön tés után Ber ci nek
gim ná zi u mi tár sa vol tam, s
így meg ta pasz tal hat tam a
lab da rú gás irán ti ér dek lõ dé -
sét. Nem csak a di ák csa pat -
ban ját szott, ha nem a vá ro si
NSC-ben is.

1944 szep tem be ré nek vé -
gén, ok tó ber ele jén tíz nap ra
ter je dõ ös  sze csa pás folyt a
haj dú vá ros bir tok lá sá ért a tá -
ma dó szov jet–ro mán és a vé -
de ke zõ ma gyar–né met had -

erõk kö zött. Ok tó ber el se jén dél után a ma gyar
vá ros pa rancs nok el ren del te: a hely sé get min -
den ki hagy ja el, mert ut cai har cok ra ke rül sor!
Más nap a me ne kü lõk tõl fe ke tél lett a Gesz ti út.
A la kos ság nak mint egy két har ma da el hagy ta
ott ho nát. Kö zöt tük volt a két ve ze tõ lel kész,
Ardai Ala dár és Ba goly Ber ta lan csa lá dos tul.
Õk csak a kö vet ke zõ év te lén tér tek ha za.

A har cok vég ered mé nye köz is mert. A vá ros
ve ze té sét az il le gá lis kom mu nis ták és a fris sen
be irat ko zot tak vet ték át. Ta vasz kez de tén õk
nem en ge dé lyez ték az NSC új já a la kí tá sát az zal
az in do ko lás sal, hogy ez az urak csa pa ta volt.
Vé le mé nyem sze rint ez hoz zá já rult Ber ci dön -
té sé hez: át szö kött Ma gyar or szág ra, és ott egy
si ke res klub bal kö tött szer zõ dést. Ez ép pen ség -
gel az volt, ahol Grosics vé dett. Egy ko rú ak és
mind ket ten kez dõk lé vén, ba rá ti kap cso lat szö -
võ dött kö zöt tük. En nek so rán szó esett csa lád -

A „fekete

párducként”

emlegetett

legendás hálóõr

az Aranycsapatnak

is tagja volt

Grosics Gyula 

Az érzelmek fûtötte emlékezést,
a közismert személyiségek iránti tiszteletet
gyakorta egy-egy tõlünk távoli esemény
szüli. Velem is ez történt, amikor –
a televíziónak köszönhetõen – Grosics
Gyula e világból való elbúcsúztatásának
lehettem részese.

Amikor Grosics
Szalontán idõzött
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juk ról. Ber ci bi zo nyá ra be mu tat ta a hon ma ra -
dot tak fény ké pét. Kö zöt tük volt a nagy lán  nyá
lett Tün de, aki in do kol tan kap ta ezt a ne vet:
tet sze tõs ar cú, bar na ha jú szé pecs ke volt. Nem
cso da, hogy a jó ba rát nak meg tet szett. Kö vet -
ke zett a le ve le zés, a köz vet len meg is mer ke dés,
a le ány ké rés, majd az egy be ke lés.

Nagy sza lon ta egy ház köz ség ének há zas sá gi
anya köny ve az aláb bi ada to kat õr zi: az úr asz tal
elõtt „1951. jan. 16-án meg je lent Grosics
Gyu la fõ had nagy, 1926. febr. 4., r. kat., Bu da -
pest. – Ba goly Tün de, 1930. nov. 30., ref.,
Sza lon ta. Ta núk: Méznert Fe renc, Pál Lász ló.
Es ke tõ lel kész: Ba goly Ber ta lan.” – A Meg jegy -
zés ro vat ban ez áll: „Mind két nem be li gyer me -
kek a re for má tus val lást fog ják kö vet ni.” –
Eme ígé ret Grosics nagy lel kû ség ének (vagy
igaz sze rel mé nek?) a bi zo nyí té ka, hi szen tud -
ván tud juk, hogy édes any ja ka to li kus lel kész -
nek szán ta, õ ma ga pe dig hi té hez éle te fo lya -
mán szí vó san ra gasz ko dott.

El sõ le ány ká juk még ez év õszén vi lág ra jött;
Ju dit név re ke resz tel ték. Esz ten dõ múl tán egy
kis húg kö vet te, aki édes any ja ne vét örö köl te.

Az új pár éle té nek be mu ta tá sát itt meg kell
sza kí ta nom, mert a pro le tár dik ta tú ra be avat -
ko zott az após sor sá ba. Az idõs nem ze dék
tag jai em lé kez nek az 1950 elõt ti és utá ni évek
bor zal ma i ra, a köz tisz te let ben ál ló sze mé lyi sé -
gek meg hur co lá sá ra. Az egy há zak te vé keny -
sé ge el vi sel he tet len szál ka volt az új ha ta lom
sze mé ben. Már ton Áron be bör tön zé sét az is -
te ni hi tet val lók és ter jesz tõk in ter ná lá sa kö -
vet te. A ko ros Ba goly Ber ta lant is el len ség nek
te kin tet ték, és 1952-ben a Du na-csa tor na
mun  ka te le pé re irá nyí tot ták.

Eb ben az év ben a Hon véd fut bal lis tái Bu ka -
rest ben lép tek pá lyá ra, a ka pu ban a már eu ró -

pai hí rû „fe ke te pár duc cal”. Az új don sült võ az
al kal mat meg ra gad va Groza Pé ter nek le ve let
írt apó sa ki sza ba dí tá sa ér de ké ben. Ké ré sét az
ál lam el nök tel je sí tet te. Ha za tér te után a lel kész
le mon dott ál lá sá ról, és ha tó sá gi en ge déllyel
Ma gyar or szá gon te le pe dett le, hi szen már két
gyer me ke ott élt. En nek kö vet kez té ben  a
szalontaiak ké sõbb már nem szá mít hat tak
Grosics it te ni meg je le né sé re.

A jég 2004. ja nu ár 31-én tört meg. A hely -
be li Bocs kai Ala pít vány – Nagy vá rad pél dá ját
kö vet ve – az Arany csa pat Ala pít vány tól né -
hány tag nak a ki kül dé sét kér te is mer ke dés,
be szél ge tés szán dé ká val. A meg hí vás ra Gro -
sics Gyu la, dr. Feny ve si Má té és Kû La jos
igen nel vá la szolt. A ta lál ko zó ra a mû ve lõ dé si
ház nagy ter mé ben, szép szá mú hall ga tó ság
elõtt ke rült sor. Fö löt tébb saj ná lom, hogy az
ese mény nek – egyéb el fog lalt sá gom mi att –
ré sze se nem le het tem. Ám sor som meg le põ -
en kár pó tolt.

Esz ten dõ múl tán meg hí vást kap tam a Hon -
vé del mi Mi nisz té ri um bu da pes ti klub já ba, a
Ste  fá nia pa lo tá ba. Be lép ve, a föld szint egyik
ka  na pé ján Grosics Gyu lát pil lan tot tam meg.
Várt va la ki re. Mi u tán az eme le ten ele get tet -
tem je lent ke zé si kö te les sé gem nek, vis  sza tér -
tem az „arany csa pat” egy ko ri ka pu sá hoz. Be -
mu tat ko zás kor hang sú lyoz tam szalontaisá -
gom. Ba rát ság gal fo ga dott, és az zal kezd te,
hogy Arany szü lõ föld jét is me ri, ked ve li. Ezt kö -
ve tõ en a szót utób bi lá to ga tá sá ra te rel te, di -
csér ve a kul túr ház ban meg je len tek ér dek lõ dé -
sét, reá fi gye lé sét. Be val lom, hogy en gem in -
kább ma gán élet ének egy moz za na ta fog lal koz -
ta tott. Ro ko ni for rás ból tu do má som ra ju tott,
hogy né hány év ti zed del ko ráb ban Tün dé tõl el -
vált. En nek oka fe lõl il let len lett vol na kér de -
zõs köd nöm. Ezért így fo gal maz tam: van-é né -
mi kap cso la ta el sõ fe le sé gé vel és két le á nyá -
val? Igen lõ vá la sza meg nyug ta tott. Föl ke re si
õket, és gond ja i kat meg oszt ják egy más sal.

Eköz ben meg ér ke zett a várt jó ba rát, Bu -
zánszky Je nõ. Az eme let ová lis ter mé ben az el -
sõ sor ban fog lal tak he lyet. E meg tisz tel te tés
azo kat il let te meg, aki ket már ko ráb ban a Ma -
gyar Kul tú ra Lo vag já vá ütöt tek. (Saj ná la tos,
hogy az interneten kö zölt élet raj zá ba e ki tün te -
tést nem ik tat ták be.)

El sõ fe le sé ge már ko ráb ban, 2010-ben el -
hunyt. Jú ni us de re kán õ is az örök élet út já ra
lé pett. A Szent Ist ván-ba zi li ká ban tar tott bú -
csúz ta tá son fe le sé ge és har ma dik le á nya, Edi -
na kö ze lé ben lát hat tuk ko ráb bi gyer me ke it csa -
lád ja ik kal együtt.

| Dánielisz Endre

Nagyszalonta

református

temploma,

apósának
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A nyá ri tá bo rok so rát a haj dú vá ros ban az
Arany Já nos El mé le ti Lí ce um szer ve zé sé ben a
sport tá bor nyi tot ta, ott szá mos re mek te vé -
keny ség vár ta a gyer kõ cö ket. Mint egy 150
gyer mek vett részt a fog lal ko zá so kon, szak ok -
ta tók és ön kén tes se gí tõk irá nyí tá sá val szó ra -
koz tak és spor tol tak együtt. A szí nes prog ra -
mok kö zött volt úszó lec ke, lab da já ték, ügyes -
sé gi pró bák, né pi já té kok, ro mán nyel vi já té -
kok, zumba, tár sas já ték, ma te ma ti kai és lo gi -
kai já té kok, va la mint kézmûveskedés.

A nyár in dí tó sport tá bor után a lel ki fel töl te -
ke zés je gyé ben va ká ci ós bib lia hét re vár ták a 6
éves nél idõ sebb gyer me ke ket. A Vá lasz-út
cím mel meg hir de tett bib lia hé ten min den nap -
nak volt egy ve zér gon do la ta, amely hez kap -
cso lód va nap ról nap ra más-más bib li ai tör té -
net tel is mer ked het tek meg a gyer me kek. A
prog ra mot ter mé sze te sen sok más elem is szí -
ne sí tet te, volt pél dá ul reg ge li tor na, rö vid áhí -
tat és kö zös ének, majd a bib li ai tör té net hez
kap cso ló dó an arany mon dást is ta nul tak az ap -
ró sá gok, és a na pi té má nak meg fe le lõ ké zi -
mun ka-te vé keny sé ge ken is részt vet tek.

Az idei nyá ri tá bo ri kí ná lat ból sem hi ány zott
ter mé sze te sen a tán cos fog lal ko zás. A Tol di
nép tánc cso port égi sze alatt meg hir de tett tá -
bor ba két hé ten át vár ták mind azo kat a gyer -
kõ cö ket, akik sze ret tek vol na meg is mer ked ni
a né pi ha gyo má nyok nak ez zel a tár há zá val.
Sze ge di ok ta tók ve ze té sé vel me zõ föl di tán co -
kat sa já tít hat tak el a tá bo ro zók, de volt meg le -

pe tés ki rán du lás is a prog ram ban, mely nek
so rán a cséffai táj vé del mi park ba, va la mint
Sze ged vá ro sá ba lá to gat tak el a kis tán co sok.

Au gusz tus má so dik fe lé ben a már meg szo -
kott, év rõl év re nagy si ker nek ör ven dõ, ké zi -
mun ká val fû sze re zett an gol tá bor is új ra ki tár ja
ka pu it. Idén még egy ér de kes ség gel bõ vült a
tá bor, ugyan is az an gol nyel vi fog lal ko zá sok és
a kéz mû ves te vé keny sé gek mel lett sport órák
is vár ják a gye re ke ket.

A nyelv ta nu lás fon tos sá gát szem elõtt tart -
va a nyá ri tá bo ro kat idén is az im már má so dik
al ka lom mal meg ren de zett ro mán nyel vi tá bor
zár ta, ezt a IV–V. osz tá lyos di á kok szá má ra
hir det ték meg a szer ve zõk. Az Arany Já nos
El mé le ti Lí ce um égi sze alatt élet re hí vott tá -
bor ban kom mu ni ká ci ós is me re te ket sa já tít hat -
tak el a gye re kek, de volt in te rak tív já ték és
sport te vé keny ség is a na pi prog ram ban.

Az em lí tett szer ve zett prog ra mok mel lett a
Shotokan Ka ra te Sport klub csa pa ta fo lya ma -
to san vár ta a spor tol ni vá gyó gyer kõ cö ket a
szün idõ ben is, de ter mé sze te sen az is ko la kez -
dés után is foly ta tód nak majd az edzé sek, és
bár mi kor szí ve sen vár ják az új ta go kat a csa -
pat ba. A ka ra té sok edzé se it az Arany Já nos
kö zép is ko la tor na ter mé ben tart ják hét fõn,
szer dán és pén te ken 18–19 óra kö zött.

| Ba lázs Ani ta

Táborozva vakációztak
A nyári vakáció tartalmas eltöltéséhez
számos programot kínáltak a kisebb
és nagyobb gyerekeknek Nagyszalontán.
Az elmúlt hetekben változatos táborok közül
válogathattak, ahol számos új ismerettel
gazdagodtak, miközben remekül
szórakoztak, nevettek együtt kis pajtásaikkal.
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A haj dú vá ros egyik leg for gal ma sabb sza ka -
szán, a fõ ut ca men tén né hány he te ar ra le het -
tek fi gyel me sek az ar ra já rók, hogy egy ügyes
ke zû fi a tal em ber idõ rõl idõ re el lá to gat az egyik
tömb ház sort sze gé lye zõ fal hoz, és va la mit
festeget… A nagy sza lon tai szü le té sû Buz gó
Sán dort mi is meg ke res tük, és meg tud tuk tõ -
le, hogy az ön kor mány zat fel ké ré sé re ké szít
fal fest ményt az em lí tett út sza ka szon.

Az al ko tó Nagy sza lon tán él és dol go zik,
fog lal ko zá sa gra fi kus. A nagy vá ra di Mû vé sze ti
Lí ce um ban vég zett gra fi ka sza kon, az tán
egye te mi dip lo mát szer zett de sign sza kon
2006-ban. 2007–2008-ban a nagy sza lon tai
Snow Queen Kft.-nél dol go zott vitrail-kivite le -
zõ ként és -festõként. Még ab ban az év ben le -
he tõ sé get ka pott a ta ná ri pá lya ki pró bá lá sá ra
is, és 2013-ig mind a ro mán, mind a ma gyar
kö zép is ko lá ban ta ní tott. Ked venc el fog lalt sá ga
– nem meg le põ – a fes tés és raj zo lás, hob bi ja
a ker tész ke dés, a mo del le zés és a spor to lás.

– Mi ó ta fest?
– Gye rek ko rom óta von zott en gem ez a pá -

lya, min dent, amit a té vé ben lát tam és hal lot -
tam, pa pír ra ve tet tem. Leg több ször kép ze let -
bõl raj zol tam, ké sõbb, ötö di kes ko rom ban az

osz tály tár sa im ja vas la tá ra be irat koz tam a
nagy sza lon tai Gyer me kek Klub já ba, Bagosi
Im re Ti bor kép zõ mû vész órá já ra. Tõ le sa já tí -
tot tam el a rajz tech ni ká ját.

– Mit gon dol, hon nan ered a fes té szet
irán ti sze re te te?

– A fes té szet in kább a hobbiim kö zé tar to -
zik. A rajz az alap ja a kép zõ mû vé szet nek és a
fes té szet nek is. Én eb ben ta lál tam meg a sa ját
ki fe je zé si esz kö zö met, akár egy di na mi kus
em ber, aki a tánc ban fe je zi ki ma gát és az ér -
zel me it. Úgy ér zem, ez zel a ké pes ség gel szü -
let tem, aho gyan egy ré gi, vi lág hí rû fes tõ is
mond ta: A raj zo lás és a fes té szet ne kem a
min den, a töb bi szá mom ra sem mi, per sze ha -
tal mas szen ve dél  lyel fû sze rez ve.

– Mit le het tud ni a most ké szü lõ fal fest -
mény rõl?

– Egy nap fel kel tés me zõ ké pe ké szül, ren -
ge teg vi rág gal. Már kül föld ön és az or szág ban
is ké szül nek eh hez ha son ló fal fest mé nyek,
ame lyek a vá ros szé pí té sé re al kal ma sak. A
ter vek sze rint lesz nek még ilye nek Nagy sza -
lon tán is, per sze csak ha meg lesz nek elé ged -
ve ve lem az em be rek.

– Vál lal fes tést meg ren de lés re is?
– Ter mé sze te sen, fo lya ma to san van nak ha -

son ló mun ká im, az el múlt négy év ben so kan
ke res tek meg fal de ko rá ció el ké szí té sé ért,
egyé ni és csa lá di port ré ké szí té sé re is fel kér -
nek, de szí ve sen fes tek ál lat port ré kat és még
ren ge teg mást. Je len leg is dol go zom egy csa -
lá di port rén és egy elõ szo bá ba ké szü lõ fal fest -
mé nyen. Szí ve sen vál la lok ilyen fel ké ré se ket.

| Ba lázs Ani ta

Szivárványszínek
a betonfalakon

Különleges „köntöst” öltenek Nagyszalontán
a kihasználatlan, az összképet csúfító falak.
Az ügyes kezû BUZGÓ SÁNDOR
ecsetvonásai nyomán megélénkül a szürke
beton, tájképek vetülnek a tágas felületekre.

Buzgó Sándor

Kellemes látvány

a szürke betonfal

helyett

Így készül a napsütötte mezõ
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zemétre szán ták. Ez nyil ván va ló volt.
Ott állt az öreg ház elõtt, lyu kas
edé nyek és a má zát vesz tett zsí ros -
bö dön szom széd sá gá ban. Csak szi -
tált rá az esõ és a víz csep pek vé gig -

pe reg tek egy kor ara nyo zott, má ra már itt-ott
rozs dá so dó ci kor nyá in.

Ab ban a kor ban ké szült, amit bol dog bé ke -
idõk nek ne vez nek, ami kor a leg egy sze rûbb
hasz ná la ti tár gyat is úgy ter vez ték, hogy ne
csak esz té ti kus, ha nem sze met gyö nyör köd te -
tõ is le gyen. Mert olyan volt „õ” is új ko rá ban,
sze met gyö nyör köd te tõ, fe ke te-arany szí ne i vel
diszk ré ten pom pá zó.

Ami kor új ott ho ná ba ke rült, a szo ba leg jobb
he lyét néz ték ki ne ki, az ab lak elõtt állt, ahol
min dig be özön lött a fény az el hú zott klöp li füg -
göny mel lett. Sze ret te, ha a gye re kek han cú -
roz tak kö rü löt te, s bár édes any juk til tot ta, õk
ti tok ban meg for gat ták ke re két, és cso dál ták a
tû ezüs tös za ka to lá sát. Igaz, ilyen kor meg tor -
lás ként egy da ra big nem lép het ték át a var ró -
szo ba kü szö bét, de az a pár pil la nat, amíg
ámu ló sze me ik elõtt a ke rék bû vös man da -
laként for gott, min den bün te tést meg ért.

Gaz da as  szo nya sze ret te, vi gyá zott rá, pe -
dál ja leg ap róbb nyik ka ná sá ra arany szí nû
olajcsöppek hull tak rá ja a kis csõ rös ola jo zó -
ból. Õ meg is há lál ta a gon dos ko dást, min dig
pre cíz, pon tos mun kát vég zett, el vég re csa lád -
fenn tar tó volt.

Az évek száll tak, és fel vil lant egy-egy meg -
hitt dél után em lé ke, ami kor kinn hullt a hó,
benn a kály há ban pat to gott a tûz, és a var ró -
nõ ügyes ke ze alatt a se lyem bõl ru ha lett, a vá -
szon ból pó lya és ki tud ja, mi min den. Õk ket -
ten sza vak nél kül is meg ér tet ték egy mást, s ha
a min den nap ok buk ta tói mi att az as  szony ki -
csit in ge rül teb ben haj tot ta pe dál ját, elég volt
ap rót nyik kan nia, már is sze lí dült a tem pó.

Egy na pon las sab bak let tek a moz du la tok,
és té to va a kéz, amely haj tot ta. Nem a mun ka
lett ne he zebb, csak a lé lek.

Fur csa, sár ga csil la gok ké szül tek. Jó pár da -
rab egy más után. A csil la gok fel tûn té vel mint -
ha meg szûnt vol na az élet, mert nem volt
mun ka és nem volt töb bé ne ve tés. Az tán el jött
a bú csú is: a jól is mert kéz utol já ra si mo gat ta
vé gig, és a ház la kói örök re el men tek.

A ma gány és a kény sze rû pi he nés ide je kö -
vet ke zett. Az una lom tól ki ütött raj ta a rozs da,
és in dái ara nyát por és pók há ló fa kí tot ta.

Egy na pon új gaz dát ka pott, de nem sok
örö me telt ben ne. Már nem kel lett az öreg
var ró gép sen ki nek. Az íté let gyors volt és kí -
mé let len: ócs ka vas, sze mét re va ló. Pe dál ja és
ke re ke re ked ten til ta ko zott, ami kor a kí mé let -
len kéz el moz dí tot ta. Lá ba i nak ara nyo zott dí -
szei dics te le nül me rül tek a sár ba. Kinn a ház
elõtt vár ta a sor sát a töb bi ka cat tal, a csen de -
sen szi tá ló esõ ben.

A vé let len hoz ta úgy, hogy ar ra vitt az
utam. Meg ba bo ná zott rom ja i ban is ele gáns
íve i nek szép sé ge. Mi kor meg si mo gat tam,
meg szó lí tott, és én nem tud tam el len áll ni.

Az öreg var ró gép áll vány itt áll a szo bá ban
az ab lak elõtt, ahol a fél re hú zott füg göny mel -
lett be özön lik a fény. Te te jé re asz tal lap ke rült,
író asz tal lá lé pett elõ. Szebb, mint va la ha, fe ke -
te-arany szí nei új ra él nek. S ha gyer me ke im
szi la jul meg hajt ják öreg pe dál ját, õ en ge del -
me sen hin táz tat ja ki csiny lá bu kat.

| Szil ágyi Perjési Ka ta lin

|lektûr

Íróasztalom
hiteles története

S
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Az Arany Já nos köl té sze tét ke vés bé is me -
rõk ké tel ked ve ol vas sák ama ál lí tá so mat, hogy
a tra gi kus bal la dák szer zõ je szí ve sen szer zett
bök ver se ket, más kor sza -
va ink szo kat lan cso por to -
sí tá sá val kész tet te mo -
soly ra a kö ze lé ben lé võ
csa lád ta got vagy az õt
meg lá to ga tó ba rá tot. Pél -
da ként ide ik ta tom egyik
sír vers ét, ame lyet ce ru za -
raj zá val tett ér de kes sé. Ez
két pa raszt em bert áb rá -
zol, amint ás nak; ve lük
szem ben pe dig né hány be -
tû a ta lány meg fej té sé hez.
A rig mus pe dig így hang zik:
„Vé ge Víg And rás nak, / Mert
ne ki sírt ás nak. / Ma ás nak And -
rás nak, / Hol nap ás nak más nak.”

Idõs ko rá ban, lá tá sa gyen gül vén, rejt -
vé nyek ki gon do lá sá val töl töt te ide jét Arany.
Fia, Lász ló öt le té vel kí ván ta se gí te ni ap ját, és
a kö zép kor ból re ánk tes tá ló dott szó kap cso la -
tot he lye zett elõ: sátor–rotás, arepo–opera.
Ha e szópárokat meg vizs gál juk, egy ha mar rá -
jö vünk, hogy a má so dik azo nos az el sõ vel,
csu pán vis  sza fe lé kell ol vas ni. Ám oda fir kan -
tott egy ma gá ban ál lót: tehet; ha vis  szá já ról ol -
vas suk, ugyan azt kap juk: tehet. Más nap az
idõs köl tõ ezt ad ta La ci nak: ta kar, jobb ról
kezd ve: ra kat, ado ma–amo da, ko nok: bal ról,
jobb ról in dít va egy azon szó ke re ke dik ki.

Ked ves nya ra lók és szó ra koz ni vá gyó ne bu -
lók! Idõ töl tés ként ke res se nek ha son ló sza va -
kat! Biz ta tás ként ide ik ta tok né há nyat a ma -
gam gyûj té sé bõl: An na, Aba, Imi, Ili, szász,
tót, so ros, apa, anya. – Ha nem megy, köny -
 nyeb bet aján lok, ami cso por to san is játsz ha tó.
Al kos sunk szó lán cot! Eh hez ös  sze tett sza vak ra
van szük sé günk, ame lyek utó tag ja a kö vet ke -
zõ nek az elõ tag ja lesz. Ilyen for mán: láb fej, fej -
te tõ, te tõ le mez, le mez ját szó, ját szó tér – és így
to vább.

Ezt kö ve tõ en is mer ked jünk meg iker test vé -
ré vel, a szó tag cse ré vel! Olyan, két ma gán -
hang zós sza va kat vá las  szunk, ame lyek nek tag -
jai egy más sal föl cse rél he tõk, de más ér tel met
kap nak. Íme: csó ka–ka csó, csa tár–tár csa, ka -
ró–ró ka, ha mar–mar ha. Ezt ke reszt ne vek kel is
meg cse le ked het jük: Aliz–Li za, La ci–Ci la. Így a

kis di ák játsz va meg ta nul szó -
ta gol ni, sõt szó kin cse új egye -
dek kel gya ra pod hat.

Ha meg un tuk a sza vak kal,
szó tag ok kal va ló bí be lõ dést,
foly tas suk mon da tok kal.
Gyer mek ko rom ked ves em lé -
ke, ami kor több gye rek ve rõ -
dött ös  sze, olyan mon da to kat
al kot tunk, ame lyek elöl rõl,
há tul ról ol vas va azo nos gon -
do la tot kö zöl tek: in dul a pap

alud ni, go rom ba rab mo rog.
Vá las  sza nak egy tõ mon da tot!

Tud juk: ez csak alany ból és ál lít -
mány ból áll. Ezt min den részt ve võ -

nek egy-egy újabb elem mel kell bõ ví te -
nie. Ad dig foly tat hat ják, amed dig még ér tel -

mes ma rad az ala po san ki bõ ví tett mon dat.
Mond juk, az el sõ ezt ajánl ja: Il di kó raj zol. A
tár sak igye kez nek az alany hoz több jel zõt, sõt
a jel zõk csok rát il lesz te ni, majd az ál lít mány -
hoz tárgy(ak)at, ha tá ro zó kat (hol?, mikor?,
miért?, ho gyan? stb.). Vé gül ki ke re ke dik egy
agyon bõ ví tett mon dat, amely ar ra is jó, hogy
fej les  szék em lé ke zõ te het sé gü ket.

Ha son ló anya nyel vi já té kok kal a ked ves
szü lõk is szó ra koz tat hat ják va ká ci ó zó gyer me -
kü ket.

| Dánielisz End re

Nyári 
nyelvészkedés

Ne játssz a szavakkal! – intjük
a könnyelmûen ígérgetõt, handabandázót,
elvárva, hogy ígéretét, fogadalmát
megtartsa. Ámde a nyári szabadságot
élvezõknek, vakációzó diákoknak
éppenséggel ennek ellenkezõjét ajánlom:
játsszunk a szavakkal, mert a tréfálkozás
elviselhetõvé teszi a felbukkanó gondokat,
az iskolások pedig szórakozva gyarapítják
szókincsüket.



Szer vusz tok, gye re kek! Ugye mond tam nek -
tek, hogy ha ma ro san ta lál ko zunk? Hogy te lik
a va ká ció? Ne kem úgy tû nik, egész
jú li us ban na gyon sok dol go tok
akadt, hi szen rám már nem
ma radt idõ tök. Pe dig tud já -
tok, én olyan vi rág va gyok,
ame lyik csak ak kor él, ha
ti táp lál já tok ver sek kel,
me sék kel, raj zok kal. Na -
gyon vá rom már, hogy
ked vet kap ja tok a ve lem
va ló együtt mû kö dés re,
meg lát já tok, jó lesz. Eh hez
pe dig nem kell egyéb, mint
hogy ír ja tok, raj zol ja tok.

Le het, hogy csak egy ki csi se gít ség re van
szük sé ge tek. Hát jó, ol vas sá tok el a meg kez dett

me sét, és foly tas sá tok. Ha még csak
most is mer ked tek a be tû ve tés sel,

ak kor raj zol já tok le, sze rin te tek
ho gyan foly ta tó dik Pan na és
Zsömi tör té ne te. Vá rom a le -
ve le ket a kö vet ke zõ cím re:
Biharország (Mák  vi rág nak)
410068 Oradea Piaþa 1
Decembrie nr. 12 et. I.

Azt is el me sél he ti tek, mi -
vel te lik a va ká ció, mer re jár -

ta tok, mit ját szot ta tok. Vá -
rom a le ve le ket!

| Mák vi rág

|gyereksarok

Pan na és Zsömi
Pan na ha za fe lé tar tott az
is ko lá ból, ami kor egy bo -
kor ból fur csa vin  nyo gást
hal lott. Nem is ha bo zott,
meg néz te, mi le het az.
Hát egy zsem le szí nû kis -
ku tya volt, aki nek vér zett

a bal hát só lá bacs ká ja.
Nem is tu dott sze gény ke

men ni. Pan na dön tött:
nem hagy hat ja sor sá ra a
ku tyust, ezért öl be vet te és
ha za vit te. Ami kor édes -
any ja meg lát ta, …

Foly tas sá tok a me -
sét! Sze rin te tek mi tör -

tént a két fõ hõs sel?
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Mákvirág jelentkezik

TÓTH ÁGNES

Gördeszka
Márk a gördeszkának hódol,

Azzal gurul már otthonról.

Nem fog jól a gördeszkafék,

Dõl az asztal, borul a szék!

Hasra essen, netán hanyatt,

Még kidönti a házfalat.

Egyensúlyoz, fordul-pördül,

Ijedtében fel is hördül.

Semmi vész, nem folyik vére,

Ráesik a tortakrémre.

Találós kérdések
Fák és bokrok zuhanyoznak,
nem kell nekik tusfürdõ.
Emberek meg bosszankodnak,
nem tetszik a rossz idõ.
Mi az?

Tengert, tavat, folyót szeret,
víz nélkül nem sokra mehet,
szárazon nem bír megélni,
nem hall, és nem tud beszélni.
Mi az?

Nagyot ugrik, mint a bolha,
úszik, mintha ember volna,
csücsül, szemét nagyra nyitja,
nem lehet más, mint a …

(esõ) (hal) (béka)



á rom tün dér ül dö gélt a kris tály vi zû he -
gyi ta vacs ká nál. Jó cse le ke de te ik rõl
be szél get tek.

– Egy sze gény kis le ány nak, ott a
túl par ton, meg hal tak a szü lei. Most

ma gá ra ma radt há zi kó já ban. Igyek szik meg áll ni a sa ját
lá bán, de azért bi zony gyak ran fel ko pik az ál la. Ta lál koz -

tam ve le két hét tel ez elõtt. Se gí tet tem raj ta! Ha lat fog tam
ne ki a tó ból, meg sü töt tem, oda ad tam. No, hogy mi lyen jó

ét vág  gyal et te! Öröm volt néz ni! – mond ta az egyik tün dér.
A má sik tün dér cso dál koz va kap ta fel a fe jét:
– Ó! Egy he te én is ta lál koz tam ez zel a kis lánnyal! Én is

ad tam ne ki sült ha lat, de lá tod, én ar ra is gon dol tam, mit
eszik majd más nap. Ott hagy tam ne ki egy szép ha sú pon -
tyot a kö vet ke zõ napra…

A har ma dik tün dér mo soly gott:
– No teg nap én is ugyan ezt tet tem, de va la mi vel még

töb bet is: meg ta ní tot tam ar ra, mi ként fog hat ki ha la kat a
tó ból!

A kö ze li fe nyõ ágon pi ros szár nyú kis ma dár hall gat ta a
be szél ge tést, és így csi cser gett:

– Ked ve sek, jó szí vû ek vagy tok mind a hár man, de sze rin -
tem most a har ma dik tün dér cse le ke dett kö zü le tek a leg oko -
sab ban. Éle tünk ben nem csak ma van és hol nap, a hol nap -

utánokra is szá mí ta ni kell!
– Mi lyen igaz! – reb ben tek fel a tün dér kék a

le ve gõ be. – Gye rünk, ta nít suk meg ezt a kis le -
ányt min den fé le hasz nos do log ra!

Szí nez zé tek ki a tün dért és a vi rág ját!

gyereksarok|
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LELkES MIkLÓS

A legokosabb cselekedet

BArkÁcSoLjunk

Mire jó a száraztészta?
Ha túl nagy a me leg vagy zu hog az esõ, és nem me het tek ki

ját sza ni, kér je tek anyu ká tok tól több fé le for má jú szá raz tész tát,
meg egy üres üdí tõs vagy te jes do bozt. A do bozt jól mos sá tok ki,
majd hagy já tok szá rad ni. Mi u tán jól ki szá radt, vág já tok le kö rül -
be lül a két har ma dá nál. Vá las  sza tok vi rág- és ke rék min tá jú, eset -
leg be tû tész tát, eze ket ra gas  szá tok rá a do boz ra, majd víz fes ték -
kel fes sé tek ki. Le het egy szí nû re, de ha úgy tet szik, akár min den
egyes vi rá got más-más szí nû re is fest het tek.

Ha pe dig a ce ru zá i to kat is fel sze ret né tek dí szí te ni, ak kor egy
vas ta gabb csõ tész tá ra ra gas  sza tok ke reszt be egy ke rék min tá jú
tész tát, majd ar ra is mét ke reszt be egy vi rá got. A csõ tész tát húz -
zá tok rá a ce ru zá ra, de elõt te ki is fest he ti tek. Jó bar ká cso lást!

H



|portré

A ma gyar or szá gi me tál ze ne kar jú ni us kö ze -
pén a White Wolves MC motorosklub ál tal szer -
ve zett püs pök für dõi motorostalálkozón nem
akár mi lyen kon cert tel bol do gí tot ta a „po kol né -
pet”, aho gyan ra jon gó i kat ne ve zik a ze né szek.
Kon cert után al kal munk adó dott be szél get ni egy
ki csit Kukovecz Gá bor ral (gi tár, vokál), aki az
egyik ala pí tó ja a ze ne kar nak.

A Po kol gép együt tes jú ni us 8-án ju bi le u mi
nagy kon cert tel ün ne pel te meg a ze ne kar 30.
szü le tés nap ját a bu da pes ti Pe tõ fi Csar nok ban.
Fel lép tek, együtt mu zsi kál tak, éne kel tek ré gi és
új ta gok, mint Ka la pács Jó zsef, Rudán Joe, Pak -
si End re. A ju bi le u mi bu li val kap cso lat ban
Kukovecz Gá bor el mond ta: ha ne he zen is, de si -
ke rült ös  sze hoz ni a há rom és fél órás ün ne pi
nagy kon cer tet, ami nem kis öröm szá muk ra. A
kö zön ség jól érez te ma gát, az egész ese mény
nyu ga ti szín vo na lat ka pott. Au gusz tus 23-án
Agár don is lesz egy ju bi le u mi kon cert, úgy mond
há zi bu li, va la mi vel ki sebb, mint a jú ni u si bu da -
pes ti ren dez vény.

Meg tud hat tuk to váb bá, hogy ha ma ro san új
do bo sa lesz a ze ne kar nak, ugyan is Ve ress Már -
ton Ame ri ká ba megy. A szép re mé nyû fi a tal do -
bos be ke rült az ex-Arch Enemy gi tá ro sá nak,
Chris Amottnak az új ra szer ve zõ dõ New York-i

ze ne ka rá ba, az Armageddonba. Kukovecz kö -
zöl te: „Ez nem ál lít meg min ket. Már ki vá lasz tot -
tuk az új do bost, Kleineisel Már kot, aki be áll
Mar ci he lyé re.”

És hogy mi min dent je lent Kukovecz Gá bor -
nak a Po kol gép? „Nem vol tam ván dor ma dár.
Meg ma rad tam a ze ne kar ban, amit ala pí tot tam
Nagyfi Lász ló val. Az élet mû vem a Po kol gép, ha
le het ne ezt mon da ni. Bár csu pán egy em ber va -
gyok, aki na gyon sze ret gi tá roz ni. A ma gam út -
ját pró bá lom jár ni.”

A püs pök für dõi kon cert jük elõt ti na pon még
a vaj da sá gi Zentán ját szot tak. Sok meg hí vás nak
kell ele get ten ni ük, ren ge te get utaz nak.
Kukovecz Gá bor hang sú lyoz ta: „Minden nek az
elõ nye az, hogy a mun kánk ból, a mu zsi kánk ból
fönn tart juk ma gun kat. Nem kény szer ze né szek
va gyunk. Azt csi nál juk, amit sze re tünk. A ze né -
lés ki kap cso ló dás, a ne ga tív im pul zu so kat is fe -
lül ír juk ál ta la. A ze ne min den. A ze ne ma ga a
sza bad ság.”

Még idén, az év vé ge fe lé meg je le nik az új Po -
kol gép-al bum. Dup la le mez lesz, hi szen a ra jon -
gók meg ta lál hat ják az új da lok mel lett a bu da -
pes ti nagy kon cert rõl ké szült fel vé telt is. Azt még
nem tud ni, mi lesz a cí me. Jö võ re meg je le nik
majd egy le mez, amely re meg ze né sí tett ver sek,
ma gyar nép dal fel dol go zá sok ke rül nek. An nak
va ló szí nû leg Tisz ta szív vel – Po kol gép lesz a cí -
me. Kukovecz Gá bor ter ve zi egy olyan al bum
meg je len te té sét is, amely re az õ ked venc Po kol -
gép-da lai ke rül nek „új ra fû sze rez ve”. Hoz zá fûz -
te: „Ki pró bá lom ma gam eb ben is.”

Életmûve a Pokolgép
Beszélgetés kukovecz Gábor gitárossal

A Pokolgép együttes harminc éven át
megõrizte varázserejét, mágikus hatását,
s bár voltak tagcserék, küszködések, képes
volt a megújulásra, megerõsödésre.
Mondhatnók azt is: „Mindhalálig rock’n’roll”
vagy azt, hogy: „Így szép az élet”.

Ø

Kukovecz Gábor 

A Pokolgép remek

koncertet tartott

Püspökfürdõn 
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Be szélt to váb bá ar ról, hogy igyek sze nek
olyan kon cer te ket ös  sze hoz ni, s úgy ját sza ni,
hogy az to vább ra is ran got ad jon a ze ne kar ne -
vé nek. „Nem deg ra dál juk sem ön ma gun kat,
sem a kö zön sé get. 120 szá za lé kon mû köd ni, a
ma xi mu mot ki hoz ni min den bõl – ez a lé nyeg.
Ze nél ni így le het, így ér de mes. Jó cucc, jó ze ne -
kar, jó kö zön ség – ha ez a há rom meg van, és ez
a há rom har mó ni á ban van egy más sal, ak kor
nem le het gond.” A püs pök für dõi kö zön ség
na gyon jó és lel kes volt. A ze né szek is ki tû nõ -
en érez ték ma gu kat. Kukovecz Gá bor vis  sza -

– Mi lyen in dít ta tás ból hir det ték meg idén
is mét a tan fo lya mot?

– Az úszás nak köz tu dot tan ren ge teg fon tos
po zi tív élet ta ni ha tá sa van, gon dol junk csak a
bel sõ izom zat fej lesz té sé re, a szív egész sé ges
mû kö dé sé re vagy a ge rinc bán tal mak eny hí té sé -
re. Sze ret tünk vol na idén is le he tõ sé get ad ni a
gyer me kek nek ar ra, hogy meg ta nul ja nak úsz ni.
Ta valy már nagy si kert ara tott a tan fo lyam, és
sze ren csé re most is re mek fo gad ta tás ra ta lált.

– Hány éves gye re kek je lent kez het nek?
– Az úszás min den ki nek aján lott kor tól, nem -

tõl füg get le nül, sõt a szak em be rek sze rint már ki -

csi kor ban ér de mes a gyer me ket úszás ok ta tás ra
vin ni. Mi azon ban most a 6 évet be töl tött gyer -
me ke ket vár juk, akik sze ret né nek meg ta nul ni
úsz ni, itt hon, hely ben, ugyan is a ter mál für dõ re -
mek hely szí ne az úszás ok ta tás nak, nem kell a
gyer me ke ket ma gyar or szá gi für dõk be vin ni.

– Mi lyen idõ tar ta mú a tan fo lyam?
– So kat szá mít a gyer mek egyé ni ké pes sé ge,

egyé nen ként vál to zó, hogy ki men  nyi idõ alatt
ta nul meg úsz ni, de ál ta lá ban 10 al ka lom elég
az úszás el sa já tí tá sá ra. He ten te há rom szor van
ok ta tás, ked den, szer dán és csü tör tö kön.

– Mi lyen fel sze re lés szük sé ges az úszó tan -
fo lya mon va ló rész vé tel hez?

– Tu laj don kép pen csak für dõ ru hát kell hoz -
ni uk a gyer me kek nek, il let ve aki tud, az eset leg
hoz hat úszó szem üve get is, de azt egyéb ként mi
is tu dunk ad ni, va la mint bé ka lá bat is, te hát
ezek re ne le gyen gond juk a szü lõk nek. A für dõ -
be uta zás ban is se gí tünk, te hát a szü lõk nek nem
kell Nagy sza lon tá ról Ma da rász ra ki hoz ni uk a
gyer me ke ket, ha nem mi a sa ját au tó ink kal
igyek szünk min den kit el hoz ni és vis  sza vin ni.

– Mi lyen úszás ne me ket ta nul hat nak meg a
gye re kek?

– Szá munk ra az az el sõd le ges, hogy a gyer -
kõ cök ala po san sa já tít sák el az úszás sal kap cso -
la tos tud ni va ló kat, ezért el sõ sor ban nem a
men  nyi sé get, ha nem a mi nõ sé get tart juk szem
elõtt. Ez zel együtt azon ban el mond ha tom,
hogy aki be irat ko zik az úszó tan fo lyam ra, biz to -
san meg ta nul hat ja a gyors úszást, a hát úszást és
a mell úszást, emel lett a he lyes lég zés tech ni kát
is el sa já tít ják a tan fo lya mot ki já rók.

| Ba lázs Ani ta

em lé ke zett ar ra, hogy – még a nyolc va nas
évek ben – ami kor elõ ször jöt tek Ro má ni á ba, a
rockerek há tán még csat tog tak a gu mi bot ok,
a ha ta lom szem mel tar tot ta a ze né sze ket is.

A püs pök für dõi kon cert vé gén Kukovecz Gá -
bor és Tóth At ti la, a Po kol gép éne ke se a kö zön -
ség gel kö zö sen éne kel te el a Him nuszt. Bú csú -
zó ul a gi tá ros el mond ta: „Azért éne kel tük a
Him  nuszt, mert itt át ér zik a sú lyát, je len tõ sé gét.
Vál lal ni kell a ma gyar sá gun kat. Ha érez tet jük,
hogy ös  sze tar to zunk, az fon tos.”

| Tóth Hajnal

Úszóleckék a madarászi
fürdõben
Két ambiciózus nagyszalontai fiatalember
vezetésével idén ismét úszótanfolyamot
hirdettek gyermekeknek a madarászi
termálfürdõben. DANI ZSOLT és POPESCU
MARIUS tavaly vállalkozott elõször arra,
hogy a kedvezõ élettani hatást
eredményezõ úszásmódokat oktassa. Dani
Zsolt nyilatkozott lapunknak.

Ø
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A 2011-es tor na mér kõ zé se it az Antonio
Ale xe Sport csar nok ban és az ál la mi egye tem
sport csar no ká ban ját szot ták, s a szer ve zés sel
olyan elé ge det tek vol tak a nem zet kö zi szö vet ség
(FI BA) kép vi se lõi, hogy a ro mán szak szö vet ség
il le té ke sei Vá rad nak aján dé koz ták az Eb-re köl -
csön zött pad ló za tot, ame lyet az egye te mi csar -
nok ban hasz nál tak. A 2014-es kon ti nens tor na
B cso port já nak küz del mei szin tén Ro má ni á ban
zaj lot tak, ez út tal vi szont a mec  cse ket Vá ra don és
Te mes vá ron ját szot ták. Elõb bi hely szí nen az A
és B, utób bin a C és D cso port ba so rolt vá lo ga -
tot tak meccsel tek. A cso port kör vé gén a leg jobb
nyolc csa pat Vá ra don foly tat ta a küz del met az
Eb-cí mért, míg a fenn ma ra dó ki lenc vá lo ga tott,
köz tük a há zi gaz da ro mán csa pat, a Béga-parti
vá ros ban ját szot ta a hely osz tó kat.

A cso port mec  csek so rán igen csak gyér volt a
mec  csen kén ti né zõ szám, ám a kö zép dön tõ ben
a ma gyar vá lo ga tott Vá rad ra ér ke zé se ja ví tott a
mu ta tón. A te mes vá ri cso por tot száz szá za lé kos
tel je sít mén  nyel meg nye rõ ma gya rok ott hon ra
ta lál tak az Antonio Ale xe Sport csar nok ban,
ahol lel kes szur ko lók buz dí tot ták õket. A ma gyar

vá lo ga tott a cso port kör ben Mon te neg rót, Uk raj -
nát és Ro má ni át uta sí tot ta ma ga mö gé, majd a
ne gyed dön tõ ben az F jel zé sû né gyes be ke rült Iz -
ra el, Ang lia és Mon te neg ró tár sa sá gá ban. A
má sik ágon Finn or szág, Észt or szág, Bul gá ria és
Lett or szág küz dött a gyõ ze le mért. A 9–17. he -
lye kért Te mes vá ron foly ta tó dott a küz de lem há -
rom cso port ban, Né met or szág, Lu xem burg,
Svájc, Bosz nia-Her ce go vi na, Ro má nia, Iz land,
Uk raj na, Ír or szág és Dá nia rész vé te lé vel.

A ma gyar vá lo ga tott aláb bi tag ja it lát hat ták a
váradi sport ked ve lõk: Aho Nina, Solymosi No é -
mi, Tóth Tí mea, Böröndy Do mi ni ka, Kuttor
Eni kõ, Weninger Vi rág, Dubei De bó ra, Hor váth
Ber na dett, Kaposi Pál ma, Nagy Do rot  tya, Ge -
re ben Dor ka, Ki rály Li li. Ve ze tõ edzõ: Mészá ros -
né Ko vács And rea, edzõ: Szent end rei Áron.

Az Eb-ren de zés nem csak a vá ros nak, ha nem
a ro mán ko sár lab dá zás nak is fon tos volt, hi szen
Ro má nia és Ma gyar or szág kö zö sen kap ta meg
2015-ös nõi kon ti nens tor nát, s bár nem dõlt el,
hogy me lyik ro má ni ai vá ros ad majd ott hont a
cso port küz del mek nek, Nagy vá ra dot és Te mes -
várt fõ esé lyes ként tart ják szá mon. Még ak kor
is, ha a két sport csar nok be fo ga dó ké pes sé ge
(2200, il let ve 2000 fõ) el ma rad a nem zet kö zi
kö ve tel mé nyek tõl (leg ke ve sebb 5000 fõs csar -
no kok ban kell meg ren dez ni a ta lál ko zó kat). Ha
a FI BA kép vi se lõi is jó vá hagy ják majd a két
hely színt, ak kor az if jú sá gi után alig egy év vel fel -
nõtt Eb-mec  cse ket is lát hat nak majd a váradi ko -
sár lab da-ked ve lõk.

| Hajdu At ti la

Három éven belül másodszor látta
vendégül az öreg kontinens korosztályos
nõi kosárlabda-válogatottjait Nagyvárad.
2011 nyarán a Pece-parti Párizs egyedül
kapta meg az U18-as Európa-bajnokság
rendezési jogát, idén Temesvárral közösen
adott otthont a megmérettetésnek.
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A magyar válogatottat szépszámú váradi kosárlabda-

kedvelõ buzdította

Tizenkét ország

válogatottjai léptek

pályára a váradi

sportcsarnokban

Korosztályos kosárlabda
Eb-t rendeztek Váradon



sport|

A lo vag lás nak szá mos jó té kony ha tá sa van,
pél dá ul a lo vas nak ja vul az egyen súly ér zé ke, a
test tar tá sa, erõ sö dik a comb- és hát izom za ta.
Lel ki leg is na gyon hasz nos a lo vag lás, hi szen a
lo vas össz hang ba ke rül a há tas sal, ez ha tal mas
si ker él ményt ad, ugyan ak kor tü rel mes ség re, a
má sik ra va ló oda fi gye lés re is ta nít ez a sport. A
nagy sza lon tai, 27 éves Vígh Szabolcsot is, aki
„ci vil ben” a ma lom ban dol go zik, ma gá val ra -
gad ta a lo vasspor tok irán ti sze re tet.

– Az iga zi el hi va tott sá gom nak a lo vag lást tar -
tom, ez az iga zi szen ve dé lyem, és ez töl ti ki el -
sõ sor ban a min den nap ja i mat. Gye rek ko rom
óta kö zel áll hoz zám a lo vag lás, rend sze re sen
részt ve szek kü lön bö zõ ver se nye ken, díj ug ra tá -
son és fo gat haj tá son is. Ami kor csak tu dok,
me gyek a lo vas pá lyá ra edze ni. Sze ren csé re ma
már Nagy sza lon tán is le he tõ ség van a lo vag lás -
ra. Én a vá ros ha tá rá ban lé võ Euro Buffalo Kft.
lo vas te le pén szok tam gya ko rol ni, de több kö -
ze li ta nyán is van le he tõ ség ki pró bál ni ezt a
sport ágat.

– Mi lyen ver se nye ken vett már részt?
– Ki emel ném, hogy há rom éve Sar ka don lo -

va gol tam a Nem ze ti Vág ta elõ fu ta mán Far kas
Sán dor lo vá val. Ez volt az el sõ na gyon em lé ke -
ze tes ver se nyem, elõt te ilyen ran gos pró bán
még nem sze re pel tem. Né hány he te a Par tiu mi
Vág tán vet tem részt, amely a bu da pes ti Nem ze -

ti Vág ta elõ fu ta ma volt. Er re több Bi har me gyei
te le pü lés is el küld te csa pa tát, Nagy sza lon ta szí -
ne i ben ne kem volt le he tõ sé gem be mu tat koz ni.
Az Euro Buffalo Kft. Fá raó ne vû lo vá val in dul -
tam. Fá raó egy 5 éves fe ke te pa ri pa, hol land
fél vér, nó ni usz ke ve rék, az utób bi két év ben
Bán tó At ti la irá nyí tá sá val már lát hat tuk a bu da -
pes ti Nem ze ti Vág tán tel je sí te ni, most pe dig ne -
kem volt le he tõ sé gem lo va gol ni raj ta. Bár nem
gyõz tem a ver se nyen, még is óri á si él mény volt
szá mom ra egy ilyen egye dül ál ló lo vas ün ne pen
részt ven ni.

– Mit je lent ön nek a lo vag lás?
– Tu laj don kép pen min dent. Az éle tem meg -

ha tá ro zó ré sze. Na gyon tet szik a hu szár élet -
mód, min den nap ja im fon tos ré szét ké pe zi a lo -
vag lás, a lóspor t.

– Men  nyi re drá ga sport a lo vag lás?
– Saj nos va ló ban a drá gább spor tok kö zé tar -

to zik, fõ leg ha va la ki sa ját lo vat akar, hi szen
nem csak a ló árát és tar tá sá nak költ sé gét kell
néz ni, ha nem szá mol ni kell egyéb ki adá sok kal
is, mint a ru hák, kü lön fé le esz kö zök, szer szá -
mok, vé dõ fel sze re lés – a ko bak, a láb szár vé dõ
és kesz tyû – ára, az ál lat vé dõ ol tá sai, a nye reg,
a kan tár, a fül vé dõ és még so rol hat nám. Bér lo -
vas ként vi szont nem an  nyi ra vé szes a lo vag lás
költ sé ge, an  nyi szor megy lo va gol ni az em ber,
ahány szor meg en ged he ti ma gá nak.

– Mit üzen azok nak, akik még nem pró bál -
ták ki a lo vag lást?

– Te gyék meg mi nél ha ma rabb! Olyan él -
ményt ad, amit nem le het el mon da ni, azt át kell
él ni. Biz to san ál lít ha tom, sen ki sem bán ja meg,
ha ló ra ül.

| Ba lázs Ani ta

Az egyik legszebb, leghasznosabb,
de sajnos az egyik legdrágább sport
a lovaglás, amely egyre népszerûbb.
Ma már Nagyszalontán is sokan hódolnak
e szenvedélynek, köztük VÍGH SZABOLCS,
aki versenyszerûen is ûzi ezt a sportágat.

Vígh Szabolcs

Fáraó nyergében
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A lovaglás a szenvedélye



|egészség

Ma nap ság Ro má ni á ban is egy re több fi a tal
kezd drasz ti kus fo gyó kú rá ba, hogy el ér je az
áhí tott ala kot, mi vel azt gon dol ják, hogy így
majd job ban ér vé nye sül nek, és a kö zép pont ba
ke rül het nek. A nem meg fe le lõ táp lál ko zás kö -
vet kez té ben szá mos ti né dzser nél ala kul hat nak
ki ét ke zé si za va rok, s ezek nek olyan kí sé rõ je -
le ik van nak, mint a pá nik za var, vi sel ke dés za -

var, han gu lat za var. Az
ét ke zé si prob lé má kat te -
hát nem sza bad kön  nye -
dén ke zel ni, hi szen akár
vég ze tes kö vet kez mé -
nye ik is le het nek.

– Me lyek a leg ve szé -
lye sebb ét ke zé si za va -
rok?

– Az egyik olyan ét ke -
zé si za var, amely leg in -
kább okoz hat nagy
prob lé má kat, az ano re -
xia nervosa. Az ano re -
xiás be teg szán dé kos fo -
gyás ra tö rek szik, s ez

olyan szél sõ sé ges mér té kû, hogy az egyén a
leg ki sebb nor má lis sú lyá nak leg alább 15 szá -
za lé kát el ve szí ti. Na gyon ko moly be teg ség,
ami re oda kell fi gyel ni, ugyan is né me lyik
anorexiás be teg a ren des sú lyá nak még a fe lét
is alig éri el. A be teg ség kön  nyen ész re ve he tõ,
hi szen az egyé nek kó ros so vány sá ga szem be -
tû nõ, azon ban ezek a be te gek nem is me rik el,
hogy bár mi lyen ba juk len ne, és hal la ni sem
akar nak ar ról, hogy né hány ki lót fel szed je nek.

Sok kal in kább fé le lem ér zet ural ko dik el raj tuk
ami att, hogy eset leg el híz hat nak. Ez a be teg -
ség hús  szor na gyobb va ló szí nû ség gel je lent ke -
zik nõk nél, mint fér fi ak nál, az érin tet tek több -
sé ge 10 és 30 év kö zöt ti fi a tal nõ.

– Mi lyen ered mén  nyel gyó gyít ha tó az
anorexia?

– Bár az or vos hoz ke rü lõ be te gek kö zül a
leg töb ben si ke re sen fel épül nek, még is 2-10
szá za lé kuk ese té ben a kop la lás mi att fel lé põ
tes ti el vál to zá sok olyan sú lyos ra for dul nak,
hogy saj nos el ke rül he tet le nül be kö vet ke zik a
ha lál. Az anorexiás be te gek több mint fe lé nél
gyak ran bulimiás tü ne tek is ki ala kul nak, va la -
mint ez vis  sza fe lé is igaz, te hát kez det ben a
bulimiás be te gek kö zül so kak nál anorexiás tü -
ne tek ala kul hat nak ki.

– Mit kell tud ni a bulimiáról?
– Ez egy má sik, szin tén na gyon ko moly

evés za var, amely nek a jel lem zõ je, hogy a be -
teg ro ham sze rû en fal, va gyis rö vid idõ alatt
na gyok sok ételt fo gyaszt el, majd utá na ön -
hány ta tást vé gez, vagy has haj tó kat al kal maz,
hogy a test sú lya ne nö ve ked jen. En nek kö vet -
kez té ben egyéb ként a test sú lya vi szony lag
nor má lis is ma rad, vi szont sú lyos élet ta ni kö -
vet kez mé nyei le het nek a be teg ség nek, hi szen
a há nyás és a has haj tók hasz ná la ta kön  nyen
fel bo rít ja a szer ve zet egyen sú lyát, ki szá ra dást,
szív rit mus za vart okoz hat. Ez szin tén a fi a tal
nõk be teg sé ge, és saj nos egy re gya ko ribb.

– Ho gyan le het ke zel ni az evé si za va ro -
kat?

– A ke ze lés köz vet len cél ja el sõ sor ban a be -
teg egész sé gét ve szé lyez te tõ pa to ló gi ás evé si
szo ká sok mi nél elõb bi ren de zé se. Az ano re xi -
ás prob lé mák kal küz dõ be te gek ese té ben ez
az ét vágy nö ve lé sét és a súly gya ra po dás elõ se -
gí té sét je len ti, a bulimiás be te gek nél pe dig a
fa lá si ro ha mok és az ön hány ta tás, il let ve has -
haj tó hasz ná la tá nak le ál lí tá sát vagy leg alább is
mér sék lé sét. A te ra pe u ta, aki se gít a be teg -
nek, fel tár ja az evé si za va rok hát te ré ben ál ló
pszi chés té nye zõ ket, azo no sít ja a ki vál tó oko -
kat, és a be teg gel együtt meg ol dást ke res a
prob lé mák ra. Fon tos tud ni, hogy a csa lád és a
ba rá tok na gyon so kat tud nak se gí te ni a be teg -
ség le küz dé sé ben.

| Ba lázs Ani ta

Étkezési zavarok
Veszélyben a tinédzserek

Napjainkban a szépségkultusz egyre
nagyobb jelentõséget kap, a médiának
betudhatóan mindenhol szembesülünk egy
divatosnak mondott kinézettel, egy olyan
képpel, aminek az eléréséért még
egészségkárosító módszerektõl sem
riadnak vissza fõként a fiatalok. Az evési
zavarokkal kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókról VARGA IMOLA pszichológust
kérdeztük.
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A haj meg fe le lõ ápo lá sa min den év szak ban
fon tos, nyá ron azon ban kü lö nö sen ér de mes
oda fi gyel ni haj szá la ink ra, kö vet ni né hány
hasz nos ta ná csot és kö rül te kin tõ en meg vá -

lasz ta ni a haj ápo ló ter -
mé ke ket.

– Mi ként le het meg -
õriz ni ha junk szép sé -
gét?

– El sõ sor ban a hid ra -
tá lás ra kell fi gyel nünk.
Fo gyas  szunk na pi 2-2,5
li ter fo lya dé kot kü lö nö -
sen nyá ron, ez el sõ sor -
ban szén sav men tes ás -
vány víz le gyen, il let ve
gyü mölcs- és gyógy te ák
cu kor nél kül. Ez zel meg -
véd jük tes tün ket és ha -
jun kat a ki szá ra dás tól.

– Mi árt a haj nak?
– Ál ta lá nos sza bály,

hogy ne mos sunk túl
gyak ran ha jat, ele gen dõ
he ten te két szer. Haj mo -
sás után ne dör zsöl jük a

ha jat erõ sen, fi no man tö röl jük át tö rül kö zõ vel.
Hasz nál junk ter mé sze tes anya gok ból (fá ból,
sza ru ból) ké szült fé sût, mert ezek ke vés bé tö -
rik meg a ha jat, mint mû anyag tár sa ik, rá adá -
sul hos  szú éle tû ek. Ke rül jük a haj va sa ló, haj sü -
tõ hasz ná la tát, mert ezek drasz ti ku san ki von -
ják a haj víz tar tal mát. He lyet tük hasz nál junk
haj csa va rót, és ter mé sze tes mó don hagy juk a
ha jun kat meg szá rad ni. To váb bá nem aján la tos
a gya ko ri haj fes tés és egyéb ké mi ai be ha tá -
sok, nyá ron fo ko zot tan ér zé keny a haj ko ro -
nánk az ef faj ta ke ze lé sek után.

– Ke rül jük a nap su gár zást?
– A ha jat hos  szan érõ nap su ga rak ké pe sek

be ha tol ni a haj szer ke ze té be és ká ro sí ta ni azt.

A vegykezelt, fõ leg a szõ kí tett haj fo ko zot tabb
ká ro so dás nak van ki té ve. Ma már na gyon szé -
les azok nak a ter mé kek nek (sam pon, bal -
zsam, olaj) a ská lá ja, me lyek ki fe je zet ten UV-
szûrõ ös  sze te võ ket tar tal maz nak. Elõny ben ré -
sze sí te ném a haj ban ma ra dó sprayket, ezek
nya ra lás kor igen prak ti ku sak.

– Van-e va la mi lyen pa ko lás, amit eb ben
az idõ szak ban ér de mes hasz nál ni?

– A dro gé ri ák ban kap ha tó mind egyik pa ko -
lás meg fe lel a cél nak nyá ron is, de a leg jobb
és egy ben leg ol csóbb a há zi pa ko lá sok hasz -
ná la ta, ezek men te sek a ké mi ai ada lék anya -
gok tól. Né hány pél da: méz + to jás sár gá ja ke -
ve ré ké vel 60 per ces „dunsz to lás” tö rül kö zõ és
fó lia alatt, majd ala pos öb lí tés, le ve gõn szá rí -
tás; fél ba nán + fél érett avokádó ös  sze tör ve,
el ke ver ve egy-egy evõ ka nál na túr jog hurt tal és
olí va- vagy ri ci nus olaj jal, majd az elõbb em lí -
tett el já rás.

– Ho gyan óv juk a hos  szú ha jat?
– Erõs nap su gár zás kor vi sel jünk va la mi lyen

la za fej fe dõt. Hos  szú ha jun kat hord juk be fon -
va in kább, mint ös  sze gu miz va. Hasz nál junk
min den kép pen haj bal zsa mot a haj hossz ra és
hajvégápoló ola jat a haj vé gek re, és ha csak te -
het jük, hagy juk meg szá rad ni ha jun kat ön ma -
gá tól.

– Ho gyan vi gyáz zunk a fes tett haj ra?
– Hasz nál juk a fes tett haj ra ki fej lesz tett ter -

mék csa lá do kat, ezek a haj színt is se gí te nek
meg õriz ni. Min den képp ke rül jük el a haj sü tõt,
haj va sa lót, mert fa kít. Ha so kat tar tóz ko dunk
kló ros vagy sós víz ben, va gyis ha für dõ he lyen
vagy a ten ge ren nya ra lunk, min den für dõ zés
után mos sunk ha jat, és hasz nál junk bal zsa -
mot. Ha junk szép sé gé nek meg õr zé sé re szám -
ta lan prak ti ka lé te zik, de vé le mé nyem sze rint
va ló di szép sé gün ket bel sõ leg kell táp lál nunk.
Tö re ked jünk az egyen súly ra, ta nul juk meg ke -
zel ni a stresszt, mo so lyog junk so kat. Fi gyel -
jünk az egész sé ges táp lál ko zás ra, mo zog junk,
spor tol junk so kat, ugyan is a moz gás sti mu lál -
ja a haj hagy má kat is, ser ken ti a vér ke rin gést,
ez ál tal a haj nö ve ke dés is fel gyor sul. Sza kít -
sunk idõt a pi he nés re, s az egész ség te len éte -
lek, ita lok és nas sol ni va lók vá sár lá sa he lyett
ér de mes be fi zet ni egy la zí tó mas  százs ra vagy
sza u ná ra. Ha mind ezt igyek szünk be tar ta ni,
haj ko ro nánk is tel jes fé nyé ben és egész sé gé -
ben fog tün dö köl ni.

| Ba lázs Ani ta

Hajápolás nyáron
A szép haj legtöbbünk számára nagyon
fontos, ezért kortól, nemtõl függetlenül
igyekszünk minden óvintézkedést
megtenni hajkoronánk szépségének
megõrzéséért. GÁLL ÉVA ANITA
nagyszalontai fodrásznõ adott néhány
hasznos tanácsot.
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|fûben-fában

92. Len (Linum
usitatissimum L.)

A len fé lék (Linaceae) csa lád já ba tar to zik.
Rost já ért és mag já ért ter mesz tett, egy éves nö -
vény, 30–80 cm ma gas. Csak Kö zép-Eu ró pá -
ban ter mesz tik. Ro mán ne ve in. Szá ra leg -
több ször egye ne sen áll, és csak a vi rág zat nál
ága zik el. Ég szín kék vi rá gá nak szir mai 12-15
mm hos  szú ak. A ma gok to jás ala kú ak, la po -
sak, fé nyes bar na szí nû ek, 5-6 mm hos  szú ak,
az egyik vé gü kön he gye sek.

A len mag meg aka dá lyoz za a test ben a ko -
lesz te rin le ra kó dá sát, ha ki zá ró lag ezt a nél kü -
löz he tet len zsír sa vat fo gyaszt juk a kö zön sé ges
zsí rok he lyett. Meg aka dá lyoz za a ka pil lá ris
erek el du gu lá sát az agy ban és a ve sék ben.
Csök ken ti a degeneratív be teg sé gek okoz ta
fáj dal mat. Ki tû nõ el len sze re a lég utak gyul la -
dá sos meg be te ge dé se i nek. A hörg hu rut le fo -
lyá sát, a gör csös ös  sze hú zó dást kön  nyí ti a len -
mag vagy len olaj fo gyasz tá sa.

A máj meg be te ge dé se it is gyó gyít ja. Epe-,
ve se- és húgy hó lyag-kõ és -homok, va la mint
gyul la dás ese tén is fo gyaszt ha tunk len mag te -
át. A ma got ön ma gá ban kró ni kus szék re ke dés
meg szün te té sé re, ös  sze tett ké szít mé nyek ben
gyo mor- és nyom bél fe kély, fe ké lyes vas tag bél -
gyul la dás és a vas tag bél fo ko zott in ger lé keny -
sé gé nek ke ze lé sé re; a len mag lisz tet (és az ösz -
 sze tört ma got) ke lé sek ér le lé sé re és a gyul ladt
bõr fe szes sé gé nek csök ken té sé re; a zsí ros ola -
jat az ér el me sze se dés fo lya ma tá nak las sí tá sá ra
és a pik kely sö mör gyógy ulá sá nak elõ se gí té sé -
re al kal maz zák. A szív mû kö dés re is gyó gyí tó -
an hat az olaj, il let ve a len mag. Rész ben ko -
lesz te rin csök ken tõ ha tá sa mi att az izom rend -
szer re, így a szív izom ra is van gyógy ha tá sa.
Koz me ti kai ké szít mé nyek bõr pu hí tó al ko tó ré -
sze ként is al kal maz zák.

93. Lestyán (Levisticum
officinale)

A zel ler fé lék csa lád já ba tar to zó éve lõ fû -
szer- és gyógy nö vény. Egyéb, né pi es el ne ve -
zé sei lecsihan, leustyán, levescsík, levestikom,
levestököm, löböstök, lóstya. Ro mán ne ve
leuºtean. Akár 2 mé ter ma gas ra is meg nõ.

Il ló ola jat, cuk rot, gu mit és angelikasavat
tar tal maz. In ten zív aro má ja mi att óva to san
hasz nál juk, és jól zár ha tó edény ben tart suk.
Ré geb ben a fa lu si ker tek bõl nem hi á nyoz ha -
tott, friss és szá rí tott ál la pot ban egy aránt hasz -
nál ták. Há zi ter mesz tés ben nincs szük ség
nagy men  nyi ség re, mert in ten zív íze mi att
csak ke ve set kell hasz nál ni be lõ le.

A ke res ke de lem ben szá rí tott és vá gott gyö -
ke re kap ha tó, ezt drog ként (Levistici radix) a
VIII. Ma gyar Gyógy szer könyv  is el is me ri. Le -
ve sek, sa lá ták, di é tás éte lek és ita lok, ece tek
fû sze re zé sé re, de a li kõr- és kon zerv ipar ban is
nél kü löz he tet len. Te á ja jó gyo mor erõ sí tõ,
emész tést ser ken tõ, vi ze let haj tó. Ve se- és epe -
kõ te ák al ko tó ré sze, jó háziszer ni ko tin- és al -
ko hol mér ge zés re.

Gyógynövény-ábécé

Leg kö ze lebb a li ba pim pót és a ló sós kát mu tat juk be.
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Len

Lestyán



cukkinivel töl tött pad li zsán

hoz zá va lók: 2 kis pad li zsán, 3 evõ ka nál
rizs, 1 ka nál olí va olaj, 1 kis cukkini, 1/4 ré pa
(kb. 1 ek.) le re szel ve, zöldségalaplé, víz, só,
bors, oregánó, 2 ma rék re szelt sajt; az ön tet -
hez: 25 dkg gö rög jog hurt, 1-2 szál men ta le -
ve le, 1 na gyobb ge rezd fok hagy ma.

El ké szí tés: A pad li zsá no kat fél be vág juk, a
kö ze pü ket ka nál lal ki ka par juk. Ha a pad li zsán -
bél nem na gyon mag vas, ak kor re szel jük be le
a ri zses töl te lék be. A cukkinit, a ré pát és eset -
leg a ma ra dék pad li zsánt re szel jük. Egy lá bos -
ban a rizst az ola jon kis sé meg pi rít juk, majd
fel önt jük zöldségalaplével vagy víz zel, és 5
per cig fõz zük. Hoz zá ad juk a re szelt zöld sé ge -
ket, sóz zuk. Meg fõz zük, ha szük sé ges, köz ben
adunk hoz zá alap le vet vagy vi zet. A fél be vá -
gott pad li zsá no kat sü tõ pa pír ral bé lelt tep si be
he lyez zük, és elõ me le gí tett, 190 fo kos sü tõ -
ben 5-10 perc alatt elõ süt jük. Mind egyik re rá -
te szünk kb. 2-2 evõ ka nál nyi töl te lé ket, sóz -
zuk, õrö lünk rá bor sot, meg szór juk oregánó -
val és re szelt sajt tal. Sü tõ be he lyez zük to váb bi
15-20 perc re. El ké szít jük az ön te tet: össze tur -
mixol juk a jog hur tot, a men tát és a fok hagy -
mát. Az ön te tet he lyez zük hû tõ be tá la lá sig. A
pad li zsá no kat még me le gen tá lal juk.

Aszalt szil vá val és kacsa -
májjal töl tött ka csa mell

hoz zá va lók: 2 ka csa mell, 50 dkg ka csa -
máj, aszalt szil va, fe hér bor, to ka ji aszú, méz,
só, bors, olaj.

El ké szí tés: Meg tisz tít juk a ka csa má jat,
majd for ró ola jon mind két ol da lát meg süt jük.
Da ra bok ra vág juk az aszalt szil vát, és fe hér -
bor ban el ke vert méz zel fel fõz zük, hogy meg -
pu hul jon, majd a máj mel lé dob juk. Sóz zuk, és
alá önt jük a to ka ji aszút. 1-2 perc múl va le vesz -
 szük a tûz rõl. Át ló san be ir dal juk a ka csa mel lek
bõ rös fe lét, majd hos  szá ban szúr juk fel egy
éles kés sel. A ke let ke zett lyu kat be lül rõl be dör -

ínyenceknek|

zsöl jük só val és bors sal. Tölt sük be le a da ra -
bok ra vá gott má jat, szil vát, majd megint má -
jat, és így to vább, vé gül fog pisz ká ló val meg -
tûz zük. A mel le ket bõ rös ol da luk kal le fe lé te -
gyük for ró, szá raz ser pe nyõ be. Las sú tû zön
kb. 20 per cig süs sük, köz ben a ki ol va dó zsír -
ral lo csol gas suk a hús te te jét. Ami kor ro po -
gós ra sült, for dít suk meg, és még 3 per cig süs -
sük a má sik ol da lát. Hi de gen sze le tel jük.

Õszibarack-paradicsom-
bazsalikom sa lá ta

hoz zá va lók: 3 õszi ba rack ki ma goz va, 2
pa ra di csom, 10 ba zsa li kom le vél, 1 ge rezd
fok hagy ma, 4 evõ ka nál olí va olaj, 2 te ás ka nál
al ma ecet, fél cit rom le ve, só, bors.

El ké szí tés: Az õszi ba rac kot ki ma goz zuk, a
pa ra di csom mal együtt koc ká ra vág juk. A ba -
zsa li ko mot is fel ap rít juk, és hoz zá ad juk. Egy
kis tál ká ban el ké szít jük az ön te tet: a fok hagy -
mát át pré sel jük, hoz zá ad juk az ece tet, a cit -
rom le vet, az olí va ola jat. Csi pet só val és bors -
sal íze sít jük, majd rá önt jük a ba rack ra és pa ra -
di csom ra.
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Keverjük az ízeket
A kertben, a piacon minden megtalálható,
ami az ízlelõbimbóinkat kényezteti.
A megszokott ízek mellett talán ilyenkor
kísérletezhetünk leginkább.



Víz SzIn TES: 13. Állj! 14. Já kob iker test -
vé re a hé ber mi to ló gi á ban. 15. Az utol só ma -
gyar ki rály né. 16. Egy ko ri sze kér jel zõ je. 18.
Sze szes ital (tréf.). 20. Al vás fá zis. 21. Ráskai
… – kó dex má so ló a XVI. szá zad ban. 22. Ilyen
szín já ték a mu si cal. 24. Egy faj ta fe nyõ. 26.
Elõd. 27. …föld – az alu mí ni um gyár tás alap -
anya ga. 28. Hang ta la nul zo ko gó! 29. A, a, a.
30. Rág csál va él ve zett in di ai iz ga tó szer. 32.
Fe nye ge tés sel kény sze rí tõ. 34. Ke fe da rab! 36.

Ba tsá nyi Já nos ver se. 38. Ügy véd bõ pa lást ja.
39. Da li mú zsá ja és nagy sze rel me. 41. Ke -
cses er dei ál lat. 43. No bel-dí jas orosz fi zi kus
(1958). 44. Je les ja pán gra fi kus. 46. A szó ban
for gó idõ tõl. 48. Svéd, oszt rák és spa nyol
gépkocsijel. 49. Ra ga dás. 51. Gyor san kö tõ
fe hér mas  sza. 53. Idõ sebb – röv. 54. Nö vé nyi
sza po rí tó szerv. 56. Gyöt rõ fáj da lom. 57. A
fosz for és a va ná di um vegy je le. 58. Fo lya mat
rend je. 59. Há zi szár nyas. 61. El adó rész! 62.
Be cé zett Ilo na. 64. … Valli olasz szí nész nõ
(1921–2006). 66. … fu tá sa – Vö rös mar ty Mi -
hály mû ve. 68. Né met éne kes nõ. 70. …
carnea – a han ga la tin ne ve. 72. Gyûj tõ ér.

FüG GÕ LE GES: 2. Jó ét vá gyú. 3. Sem mi -
kor. 4. Póz be tûi. 5. Csak éke zet ben kü lön böz -
nek. 6. A kék is ez. 7. Egy … ott hon – Pe tõ fi
ver se. 8. Za va ros So ma! 9. Ked ves rajz film -
hõs. 10. Ket tõs be tû. 11. Ar bo ré tu má ról is hí -

res ma gyar or szá gi vá ros. 12. Czuczor
Ger gely egyik írói ál ne ve. 17. Tisz tí tó
kony hai esz köz. 19. Az em ber tu laj don -
sá ga i nak ös  szes sé ge. 23. Egy sze rû gép.
25. Bo lon dít. 27. Vo nal zó fé le. 28.
Mo zsár ban van! 29. A te ve ro ko na –
név elõ vel. 30. El bo rít. 31. Hõ emel ke -
dé se van. 32. Ke ser ve sen sír. 33. Eu -
ró pai nép. 35. Fel szín re tör. 37. Szám -
rend sze rünk alap ja. 40. Olasz szár ma -
zá sú fran cia éne kes, az 1960–80-as
évek ben na gyon nép sze rû. 42. Er kölcs -
tan. 45. Bródy Sán dor szín mû ve. 47.
… bi ka – Ozirisz élõ jel ké pe ként tisz tel -
ték (ék. h.). 50. Gally. 52. Az ón vegy -
je le. 55. Co mãneci ro mán tor nász nõ
sze mély ne ve. 57. Kü lö nö sen (ék. f.).
58. No bel-dí jas né met író (Thomas,
1875–1955). 59. … Douglas – ame ri -
kai film szí nész, pro du cer. 60. Nö vé nyi
haj tás. 61. Meg tud fog ni. 63. Far mer -
már ka. 65. Kék vi rá gú ipa ri nö vény.
67. La tin kö szö nés. 69. Ante
meridiem (dél elõtt) – röv. 71. Ro mán
bir to kos név más. 73. Az asztácium
vegy je le.

| Ba ra bás Zsu zsa

|üdítõ

Lev Nyikolajevics Tolsztoj (1828–1910)
orosz író gondolatát idézzük: „A jóság
a lélek számára ugyanaz, mint ami
az egészség a test számára: …”
Folytatása a rejtvényben a vízszintes 2.
és függõleges 1. alatt.

Elõzõ számunk rejtvényének (Morus Tamás gondolata) helyes

megfejtése: „A hagyomány nem a hamu õrzése, hanem a láng to váb -

b  adása”. Könyvjutalmat nyert: Menyhárt György (Be ret tyó szép lak),

Jám bor El vi ra Ir ma (Nagy sza lon ta), Mol nár Fe renc (Erdõgyarak).
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A jóságról

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

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

tus 31. Pos   ta cím: Bihar or szág, 410068 – Ora dea, Pia þa

1 De cem brie nr. 12.; e-mail: biharmegye@gmail.com.
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Nagy népszerûségnek örvendett az elmúlt
években a hajdúvárosi gyerekek körében
a nyárbúcsúztató tábor. Az idei
rendezvényen a már megszokott
és szeretett angol nyelvi foglalkozások
és kézmûves tevékenységek mellett
egy újdonság, sportóra is várja majd
a jelentkezõket.

Nyárbúcsúztató tábor Nagyszalontán
órá kat Kiri Nor bert tart ja, a kéz mû ves fog lal -
ko zá so kon pe dig Ba lázs Ani ta ve ze té sé vel fej -
leszt he tik kre a ti vi tá su kat és kéz ügyes sé gü ket a
kis részt ve võk.

Rész vé te li díj 35 lej, mely tar tal maz min den
költ sé get (te rem bér, ké zi mun ka-kel lé kek, ju tal -
mak stb.). A he lyek szá ma kor lá to zott, akik
sze ret nék gyer me kü ket be írat ni a tá bor ba, je -
lent kez ze nek a Ma gyar Ház tit kár sá gán, vagy
hív ják a kö vet ke zõ te le fon szám ok egyi két:
0724/782–070, 0724/980–416.

A tá bor ba 5 éves kor tól fo gad ják a gyer kõ -
cö ket au gusz tus 25–29. kö zött, a fog lal ko zá -
so kat 10–13 óra kö zött tart ják majd. A tá bor -
ban élet kor sze rin ti el osz tás ban, há rom cso -
port ban játsz hat nak, ta nul hat nak együtt a
gyer me kek, az an gol és a kéz mû ves te vé keny -
sé gek a Ma gyar Ház ban, a sport órák az Arany
Já nos El mé le ti Lí ce um tor na ter mé ben lesz -
nek. Az an gol órá kon Nagy Eve lin irá nyí tá sá -
val ta nul hat nak majd játsz va a lur kók, a sport -
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A nagy vá ra di vár Cson ka-bás tyá já ban ki ala -
kí tott nyá ri szín ház az RMDSZ Bi har me gyei
szer ve ze te, a nyír egy há zi Mandala Dal szín ház
és a Nagy vá ra di Ma gyar Di ák szö vet ség (NMD)
együtt mû kö dé sé nek kö szön he tõ en is mét be -
né pe sül. Je les ma gyar or szá gi szí né szek –
Mikó Ist ván, Besenczi Ár pád – lép nek fel, és a
te het sé ges nyír egy há zi tár su lat klas  szi kus
rock ope rát, az Ist ván, a ki rályt vi szi szín re
Var ga Mik lós sal a fõ sze rep ben.

Je gy vált ható Nagy vá ra don az RMDSZ me -
gyei iro dá já ban és az NMD szék he lyén (a Sas
pa lo ta I. eme le tén, il let ve az alag sor ban) 9–17
óra kö zött, a Gekko Pubban (Kö rös, ma T.

Harmadik évadánál tart a Nagyváradi Nyári
Színházi Fesztivál. Július 26-tól hat héten
át egy-egy estére kínál színvonalas
kikapcsolódást a váradi és a megyebeli
magyar közönségnek, jegyek elõvételben
és a helyszínen is 15 lejért kaphatók.

Vla  dimirescu u. 40. szám) vi szont 17 órá tól éj -
jel 1-ig, to váb bá Élesden, Érmihályfalván,
Margittán, Nagy sza lon tán és Szé kely hí don a
he lyi RMDSZ-székházakban. Elõ vé tel ben és a
hely szí nen is egy jegy ára 15 lej.

A to váb bi igé nyek fel mé ré séért a szer ve zõk
kér dõ íve ket is ki osz ta nak a né zõk kö zött, s
ezek egyút tal tom bo la szel vény ként is szol gál -
nak. Az el ér he tõ sé gü ket meg adók kö zül ki sor -
sol nak öt csa lá dot, ame lye ket szep tem ber el sõ
hét vé gé jén Nyír egy há zán lát nak ven dé gül a
Mandala be mu ta tó ján (A csú nya lány), elõt te
pe dig a mú ze um fa lu ban és az ál lat park ban
tölt het nek tar tal mas órá kat.

Au gusz tus 17., va sár nap 21 óra: Luigi
Pi  ran  del lo – Mikó Ist ván: Vad ma dár – ze nés
élet kép;

Au gusz tus 21., csü tör tök 21 óra: Szö -
ré nyi–Bródy: Ist ván, a ki rály – rock ope ra két
rész ben;

Au gusz tus 28., csü tör tök 21 óra: Ray
Coo ney – John Chapman: Kölcsönkéró, avagy
hely cse rés tá ma dás – bo hó zat két rész ben.

Várszínházi esték



Ráadásként minden olvasónk, aki augusztus 1. és szeptember 30. között 
fizet elõ folyóiratainkra, könyvajándékban részesül!

Akcióinkról további részletek a www.varad.ro, valamint a www.biharmegye.ro oldalakon.

Fizessen elõ lapjainkra
most jelentõs

kedvezményekkel!
A Biharország

folyóirat elõfizetési díja:
1 hónapra . . . . . 4,5 lej
3 hónapra . . . . 12 lej
6 hónapra . . . . 20 lej
1 évre. . . . . . . 35 lej

A Várad
folyóirat elõfizetési díja:

1 hónapra . . . . . 5 lej
3 hónapra . . . . 15 lej
6 hónapra . . . . 25 lej
1 évre. . . . . . . 50 lej

Ha most mindkét
kiadványunkra elõfizet,
jelentõs kedvezményt

adunk: a két lap
együttes elõfizetési díja

1 hónapra . . . . . 7 lej
3 hónapra . . . . 20 lej
6 hónapra . . . . 35 lej
1 évre. . . . . . . 65 lej


