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|hirdetés

saknem háromezer diákot vár még
a Nagyváradi Egyetem az alapkép-
zésre meghirdetett helyeire. Július-
ban ugyanis az 5337 helybõl csak
4287-re jelentkeztek, és mind-

össze 2710-en igazolták vissza a beiratkozást.
A felsõoktatási intézményben 1550 tandíjmen-
tes hely van, ebbõl 1423-at elfoglaltak. A tan-
díjmentes helyek 30 százalékát romáknak tart-
ják fönn, 10 helyet a Romániában érettségizett
moldovaiaknak és 50 helyet a külhoni romá-
noknak. Szeptember 24-ig még jelentkezhet-
nek az érettségizettek a szabadon maradt
2805 tandíjas és 137 tandíjmentes helyre.

Júliusban a mesterképzésekre 1348-an je-
lentkeztek, ekkor 2883 helyet hirdettek meg,

ezek közül 681 volt tandíjmentes, és húszat a
határon túli románoknak tartottak fenn. Be-
iratkozás után 1156 helyet foglaltak el, 659 in-
gyenest és 497 tandíjast. Azóta a 2013/581.
számú kormányhatározat alapján összesen
4270-re nõtt a mesterképzõs helyek száma, és
ugyancsak szeptemberben lehet jelentkezni az
orvosi és gyógyszerészeti kar 10, illetve a kör-
nyezetvédelmi kar 9 tandíjmentes helyére is.
További 25 ingyenes helyet az egyetem szená-
tusa oszt el.

A felvételi követelményekrõl, az egyes
szakok vizsgaidõpontjáról bõvebb tájékozta-
tás az egyetem www.uoradea.ro honlapján
található, az Admitere (Felvételi) menüpont
alatt.

Sok hely maradt 
a Nagyváradi Egyetemen

Évadnyitás
a Nagyváradi Állami
Filharmóniánál

Szeptember 19., 19 óra: évadnyitó szim-
fonikus hangverseny a George Enescu Feszti-
vál keretében. Mûsoron: J. Brahms: Akadémi-
ai ünnepi nyitány és D-dúr hegedûverseny,
op. 77.; G. Enescu: I., Esz-dúr szimfónia, op.
13. Vezényel: Romeo Rîmbu, közremûködik:
Zalai Antal – hegedû.

Fizessen elõ 
a Biharországra!

A Biharország folyóiratot minden hónapban házhoz viszik
a Reggeli Újság lapterjesztõi. Elõfizetési igényét jelezheti a
biharmegye@gmail.com címen, a 0735/154–456 telefon-
számon, s munkatársaink felkeresik Önt.

Elõfizetési díjaink: 1 hónapra 4,5 lej, 3 hónapra 12 lej, 6
hónapra 20 lej, egy évre 35 lej.

Ha Ön a Biharországra és a Reggeli Újság napilap-
ra legalább 6 hónapos elõfizetést köt, egy negyedévig aján-
dékba kapja a Várad folyóiratot.

Folyóiratainkat immár a Facebookon is megtalálja, friss,
egyedi tartalmakkal. 

Naponta frissülõ anyagok, lapszámaink anyagai folyóira-
tunk on-line kiadásában: www.biharmegye.ro.

C
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Forgalmazó partnert
keresünk

Ha boltjában, üzletében, ABC-jében stb. szívesen árusíta-
ná, terjesztené a Biharország közéleti folyóiratot, kérjük, je-
lentkezzék a következõ telefonszámon: 0735/154–460.
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|falunap

z érsemjéni falunapokról mindig öröm
tudósítania az újságírónak. Ez az a tele-
pülés, ahol a tinglitangli, a nyugatmaj-
molás helyett a hagyományok ápolá-
sára, az elõdök értékeinek tovább-

adására kerül a hangsúly. Ez a szemlélet tárgyi
értékekben is megnyilvánul. Az eltelt évek során
multifunkcionális mûvelõdési házzal, gyönyörû
parkkal, szoborparkkal, múzeummal, irigylésre
méltó iskolaépülettel és nem utolsósorban taka-
ros községházával gazdagodott Érsemjén. A
községhez tartozó települések felzárkóztatása is
szemet gyönyörködtetõ. Ennek ellenére, aho-
gyan már lenni szokott, a kerékkötõk, a sunyi
irigykedõk, a fanyalgók itt is „gólt akartak rúg-
ni”, de hát „labda” nélkül ez nehezen sikerülhet.
Legfeljebb sarat dobálhatnak csillagos papírra
vetve, de ettõl még nem változik a „mérkõzés”
kimenetele. Engedtessék meg ez a szusszanás-
nyi elkóborlás a falunapi beszámoló mûfaji kere-
teibõl, de az igazságérzet mondatja velem.

A faluünnep nyitónapja kettõsfogat-hajtók
ügyességi versenyével indult a sportterem mö-
gött kialakított akadálypályán. Eközben gyere-
kek viháncolásától volt hangos a Népkert. A pa-
ripák és hajtók vetélkedése még be sem fejezõ-
dött, amikor a nagy iskola mögötti udvarban
már jókora sokaság gyûlt össze, benne a ma-
gyarországi testvértelepülések küldöttsége, a ter-
mészetvédelmi központ avatására. Balázsi Jó-
zsef polgármester a köszöntõjében szólt arról az
igénytelenségérõl közismert növényrõl, az ezüst-
perjérõl, amely a térség jellegzetessége. „Ennek
a sokak által lekicsinylett növénynek köszönhe-
tõ a mostani eseményt felvezetõ néptánc-
együttesünk neve és a természetvédelmi köz-
pont is” – mondta az elöljáró. Szabó Ödön par-
lamenti képviselõ kiemelte, hogy a megyében
hat ilyen létesítmény megvalósítása van folya-
matban. „A természetvédelmi övezetek értékké

érnek, erre a gerincre tovább lehet építkezni tu-
ristatáborok, bemutató központok révén” – fej-
tette ki a képviselõ. Az avatószalag elvágása
után dr. Karácsony Károly nagykárolyi növény-
biológus rövid elõadást tartott a térségben fellel-
hetõ növényritkaságokról.

A Fráter Loránd Mûvelõdési Házban a Móka
színjátszó csoport sziporkázott, majd a Rajkó
Zenekar nyújtott maradandó élményt. A faluün-
nep második napján, vasárnap elsõ ízben tartot-
tak ökumenikus istentiszteletet a Népkertben,
majd, mint minden évben, megkoszorúzták Ka-
zinczy Ferenc szobrát. Az 1907-es szoborállítás
óta most elõször hangzott el itt, Szabó Imre tol-
mácsolásában, Szávay Gyula Kazinczy szobrá-
nál címû verse. A délutáni néptáncgála után a
könnyed szórakoztatás került elõtérbe, majd tû-
zijáték világította be a hírességek faluját.

| D. Mészáros Elek

Hírességek szülõhelyén

A

Fõhajtás Kazinczy
szobra elõtt 

Az avatószalagot
Szabó Ödön és
Balázsi József

vágta át

Fogathajtók ügyeskedtek

A természet-
védelmi központ
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Nyúzóvölgyben újra
gyõztek

hagyomány|
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orgószél pörgött a tarlón ficánkolva,
az elõzõ napi esõ után kukoricatáblák
boldogzölden figyelték a nem min-
dennapi készülõdést. Õsök, hõsök
csontjai felett augusztusban immár

nyolcadik alkalommal tartottak megemléke-
zést a Bihardiószeg és Álmosd közötti Nyúzó-
völgyben. Ott, ahol fényes gyõzelmet aratott
Bocskai István és vitéz hajdúserege az osztrák
Petz ezredes katonái fölött. Az évek során a
rendezvény gerincét képezõ csataimitációhoz
vallási, hagyományõrzõ, mûvelõdési progra-
mokat csatlakoztattak. A gasztronómia, a
néptánc, a kézmûvesség mellett száztagú kó-
rus kovácsolta élménnyé az eseménysort,
amelynek megálmodója Gellért Gyula
bihardiószegi református lelkipásztor volt, fõ-
támogatóként pedig az Érmelléki Református
Egyházmegye lett megemlítve.

| D. Mészáros Elek

F
A nyúzóvölgyi csata
forró pillanatai.
A hajdúk, mint
mindig, ezúttal is
gyõzedelmeskedtek

Bocskai fejedelem és kísérete

Felsereglés a csatára

Csatasorba, még
békésen, állnak

az ágyúk. Egy
majdani hajdúvitéz

ismerkedik a kor
rettegett fegyverével

Kicsik és nagyok ropták a táncot, nemzedékek érzésvilágát hordozták
a mozdulatok

A zászlók fontos
kellékei a harcnak



Évek óta érlelõdött egy átfogó magyar kö-
zösségi rendezvény megszervezésének gondo-
lata a fekete-Körös-völgyi civil szervezetek,
egyházak és önkormányzati képviselõk köré-
ben. Az RMDSZ megyei szervezete által elindí-
tott szórványprogram harmadik nyári soroza-
tának zárásaként hozzá is láttak a kivitelezés-
hez. Szabó Ödön, a szövetség megyei ügyve-
zetõ elnöke a beharangozó sajtótájékoztatón
közölte, hogy a programpontok összeállítása-
kor elsõsorban a tömbvidékek civil szervezete-
inek, önkormányzatainak a felajánlásaira tá-
maszkodtak. Minden szervezõ, fellépõ önkén-
tes lesz, ezzel támogatja a tömb a szórványt. A
rendezvény egyúttal a magyar közösség egysé-
gét is jelképezi, hiszen a megmaradás feltétele
– különösen a szórványban – az összefogás. A
legnagyobb bûn a szórványban a megosztás –
szögezte le a parlamenti képviselõ.

|szórvány
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A magyar napokon a résztvevõk várható-
an megtekinthetik a Belényesben felállítandó
Petõfi-szobrot is. Szabó elmondta, hogy Be-
lényes nemzeti liberális párti polgármestere,
Adrian Domocoº nyitottnak mutatkozott
arra, hogy a kistérség központjában egy ma-
gyar emlékhelyet alakítsanak ki, ahol nemze-
ti ünnepünkön, március 15-én koszorúzhat a
Belényesi-medencében kisebbségben élõ ma-
gyar közösség. A város református templo-
ma elõtti zöldövezet lenne alkalmas a mell-
szobor felállítására, az elöljáró megígérte,
hogy az önkormányzat rendbe téteti a par-
kot. Deák Árpád szobrászmûvész bronz al-
kotásának makettjét be is mutatták az újság-
íróknak. Az elkészítéshez a szervezõk anyagi
felajánlásokat várnak mindenkitõl, akinek
szívügye a szórvány megmaradása, megerõ-
sítése.

Grim András, az RMDSZ szórványügye-
kért felelõs megyei ügyvezetõ alelnöke azt is
elmondta, hogy a Belényes környékihez ha-
sonló magyar napokat szeretnének szervezni
a többi szórványvidéken (Dél-Biharban, a Se-
bes-Körös völgyében), addig is fórumokat tar-
tanak, s folytatják az adományokból kibõvített,
létrehozott szórványkönyvtárak számára a
számítástechnikai eszközök gyûjtését.

A fekete-Körös-völgyi magyar napok fõ
szervezõje, Fenesi Tibor felsorolta a rendez-
vényhelyszíneket: szeptember 6-án, pénte-
ken Belényesújlakon a hagyományõrzés
lesz a fõ téma, néptáncosok, népzenészek,
népi mesterek lépnek fel; szeptember 7-én,
szombaton Köröstárkányban családnapra
várják a környékbelieket; szeptember 8-án,
vasárnap Belényesben pedig ökumenikus
egyházi alkalmat tartanak, este meg színielõ-
adást, amely elõtt átadják az idei Zsisku János-
díjat a szórvány megmaradásáért kifejtett ki-
emelkedõ tevékenységért. A rendezvényeket
Kisnyégerfalva, Köröstárkány, Várasfenes,
Körösjánosfalva, Belényessonkolyos, Belé-
nyesújlak, Belényes, Magyarremete magyar
közösségének szánják, de a vaskohsziklási és
diófási magyarokra, magyar érzelmûekre is
számítanak.

| M. Zs.

Magyar napok 
a Fekete-Körös völgyében
Három Belényesi-medencei település lesz
a helyszíne az elsõ Bihar megyei
szórványtérségi magyar napoknak.
Szeptember elsõ hétvégéjén
Belényesújlak, Köröstárkány és Belényes
lesz a házigazda.

A szobor makettjét
már elkészítette
Deák Árpád

Fenesi, Szabó és Grim
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A nagyváradi Mihai Eminescu Fõgimnázium-
ban magyar tagozaton IX.-ben egy természettu-
dományi, egy matematika – intenzív informatika
és egy filológia osztály indul, mindhárom 29 di-
ákkal. Az Ady Endre Líceumban idén hét osztály
indul, két-két matematika–informatika, termé-
szettudomány és filológia osztály, utóbbiak inten-
zív angollal, továbbá egy természettudomány
osztály intenzív angollal. A három utóbbiban
még várták a jelentkezõket, nem volt mindegyik
hely betöltve, de a létszám elég ahhoz, hogy
mindegyik osztály elinduljon. A Iosif Vulcan Taní-
tóképzõben van egy osztály, beszélgetésünk ide-
jén még csak 14-en jelentkeztek ide. Kéry Haj-
nal elmondta, sajnos, az utóbbi idõben elég ke-
vés a jelentkezõ, szeptemberben valószínûleg
többen lesznek 14-nél, bár nem sokkal.

Kilencedikben 15 a minimális létszám, amivel
egy osztály elindulhat, ez néhány helyen augusz-
tusban még nem volt meg, de remélik, hogy tan-
évkezdésre meglesz. „Körülbelül 140 olyan diá-
kunk van, aki magyar tagozaton végzett, és nem
vett részt a képességfelmérõ vizsgán, az esetek
nagy többségében azért, mert valamibõl pótvizs-
gáznia kellett” – magyarázta a fõtanfelügyelõ-he-
lyettes.

A nagyváradi Mihai Viteazul Szakközépiskolá-
ban létrejött egy turizmus osztály szintén a 29
fõs, maximális létszámmal. A Traian Vuia Szak-
középiskolában egy elektrotechnikai osztály in-
dul, itt 16 jelentkezõ volt, de remélték, hogy a
pótvizsgák után ez a létszám szintén nagyobb
lesz. Az Andrei ªaguna Középiskolában van egy
szépségápolás osztály elsõsorban fodrásztanu-
lóknak, ide 12 diák jelentkezett, ott is várták még
azokat, akik pótvizsgáztak.

Érmihályfalván a Mezõgazdasági Líceumban
van egy természettudomány osztály és egy me-
zõgazdasági osztály, amelyekben 19-19 jelentke-
zõ volt, ide is várták még a beiratkozókat. Mi-

hályfalván a mechanika osztályban 29-en voltak,
és indul egy kereskedelmi osztály, ahová már au-
gusztusban 31 diák iratkozott be. Kágyán van
egy élelmiszeripari osztály, ebbe húsz diák jelent-
kezett, és egy építkezési, ahová 21-en jelentkez-
tek. Borson a Mezõgazdasági Líceumban a me-
zõgazdasági szakon augusztusban csak tíz jelent-
kezõ volt. Margittán a Horváth János Líceum-
ban van egy matematika–informatika osztály 20
jelentkezõvel, egy természettudományi osztály
19 fõvel és egy filológia osztály 21 diákkal. Ott
két filológia osztály szerepelt a beiskolázási terv-
ben, várhatóan csak egyet indítanak el. Nagysza-
lontán az Arany János Líceumban indul egy ma-
tematika–informatika osztály 27 fõvel, egy ter-
mészettudomány osztály 19 fõvel és egy an-
gol–filológia osztály – ebbe augusztusban 11 di-
ák volt beiratkozva, de azon a környéken is vol-
tak pótvizsgások, akikre számítottak. Szalontán
van egy építõipari szakosztály is 18 diákkal és
egy kereskedelmi osztály. „Látszik, hogy az
Arany János iskola elindult a szakoktatás felé is”
– mutatott rá a fõtanfelügyelõ-helyettes.

A székelyhídi Petõfi Sándor Líceumban van
egy természettudomány osztály és egy filológia
osztály, utóbbiba 17-en jelentkeztek, valamint
egy társadalomtudományi osztály, ahol csak 12
jelentkezõ volt, oda szintén várták még a továb-
bi beiratkozókat. Nagyváradon a Mûvészeti Isko-
lában a zene szakra heten jelentkeztek, a rajzra
pedig húszan, ezt azt jelenti, hogy valószínûleg a
két szakból kombinált osztály indul majd, mint ál-
talában minden évben, mondta Kéry Hajnal. Te-
hát a közös tantárgyakat együtt tanulják majd a
diákok, a szaktantárgyakat pedig természetesen
külön. A Lorántffy Zsuzsanna Református Gim-
náziumban a teológia osztálynak 26 jelentkezõje
volt, a matematika–informatika osztályba pedig
15-en iratkoztak be. A Szent László Római Ka-
tolikus Gimnáziumban a teológiai osztályban 16,
a közgazdaságiban 28 jelentkezõ volt már a múlt
hónapban, ott, ha még lesznek jelentkezõk, akár
két közgazdasági osztály is indulhat.

Beszélgetésünkkor az ötödik osztályok száma
még kérdéses volt – ugyanis még folyt a beirat-
kozás –, elsõ osztály pedig ugyanannyi indul,
ahány elõkészítõ osztály volt az elmúlt tanévben,
mivel az elsõs diákok a meglévõ elõkészítõ osztá-
lyokból kerültek ki. A 67 induló iskola-elõkészítõ
osztály között van négy step by step és egy
Freinet-osztály is.

| Fried Noémi Lujza

Erõsítik a szakoktatást
KÉRY HAJNAL fõtanfelügyelõ-helyettest
augusztusban kérdeztük a magyar tannyelvû
osztályok helyzetérõl. Beszélgetésünk idején
még tartott a beiratkozás az ötödik
osztályba, a VIII. osztály után
pótvizsgázóknak pedig még szeptember
elején lehetõségük volt beiratkozni
IX. osztályba, ami a kötelezõ oktatás része.
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Négy helyszínen, a Glãvoi-réten, a Varasó
(Vãrãºoaia) felé vezetõ út menti térségben, a
Pádis-fennsíkon, illetve a Kolozs megyei
Ponor-ék felé vezetõ területen fejlesztenének,
mondta el Cornel Popa Bihar megyei tanács-
elnök a múlt hónapban, amikor több szakem-
ber és újságíró társaságában a helyszínen járt.
A találkozón jelen volt többek között Simon
Mária megyei fõépítész, Alin Moº, az Erdélyi-
szigethegység Természetvédelmi Terület keze-
lõségének vezetõje, Paul Iacobaº, a Bihar Me-
gyei Védett Területek Hosszú Távú Fejlesztési

Központjának vezetõje, Viorel Lascu, a bihari
Lucia Varga vezette erdészeti és vízügyi mi-
nisztérium tanácsadója, Cristian Bitea alpre-
fektus, Ivan Leþ, a kataszteri hivatal vezetõje,
Lucian Chindlea, a Területi Építészeti Felügye-
lõség vezetõje, Sever Emilian ªerbãnescu, a
környezetõrség munkatársa, valamint Radu
Olea bondoraszói (Budureasa) és Marþian Lu-
paº belényesirtási (Lazuri de Beiuº) polgár-
mester. A tanácselnök a közelmúltbeli olaszor-
szági látogatása után javasolta, hogy szakem-
berekbõl hozzanak létre egy munkabizottságot
Pádis fejlesztési terveinek elkészítésére.

A csoport megállt a természetvédelmi terü-
let kisszedresi (Sudrigiu) székhelyén, ahol Alin
Moº bemutatta a például konferenciák meg-
tartására is alkalmas központot, és elmondta,
jellemzõen a külföldi turisták érdeklõdnek az
idegenforgalmi útvonalak felõl. Pádis felé ha-
ladva Cornel Popa tudatta, azon gondolkod-
nak, hogy útdíjat vezetnek be a nemrég felújí-
tott útra, azt ugyanis karbantartani is kell, és
szükség lenne a Ponor-ék (Ic Ponor) felé veze-
tõ, valamint a Biharfüred és a Jád-völgyi víztá-
rozó közötti erdészeti utak leaszfaltozására is.

Viorel Lascu a környék barlangjainak érde-
kességeirõl mesélt, és az is elhangzott, hogy a
romániai barlangok összességében négyszáz-
ezernél több látogatót vonzanak. Biharban a
látogatható mézgedi barlangnál és a biharró-
sai kristálybarlangnál idén õszig mindegy har-
mincezer érdeklõdõre számítanak. Lascu sze-
rint Pádison általában harmincezer turista for-

Megyei tervek
Pádis környékére

Olasz mintára, szakértõi munkabizottság
készítheti el e rendkívüli szépségû
természeti környezet idegenforgalma
fellendítésének fejlesztési tervét.

Sátorozók –
egyelõre mosdók,
vízcsapok,
mellékhelyiségek
nélkül

Lascu és Popa

Iacobaº és Moº
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dul meg, legtöbbjük hátizsákos természetjáró,
ugyanakkor megfelelõ szervezés mellett a te-
rület befogadóképessége elérheti a kétszáz-
ezer fõt. A tanácselnök szerint meg kell mutat-
ni a természet szépségeit, de nem szabad
megfeledkezni arról, hogy szükség van a mun-
kahelyekre is, és a hagyományokat, népi mes-
terségeket is be kell mutatni.

Alin Moº elmondta, hogy az Erdélyi-sziget-
hegység Természetvédelmi Terület 76 ezer
hektáron, Bihar, Kolozs és Fehér megyében
terül el, és támogatásáról biztosította a tanács-
elnök kezdeményezését. Moº hozzátette:
Olaszországban a gazdaság egyik fõ húzóága-
zata maradt a turizmus. Azt is hozzátette,
Pádison például alapvetõ lépés lenne kempin-
gek kialakítása, ahol van folyó víz és toalett,
hiszen nem küldhetik el a védett területrõl a
szabadban sátorozókat, ha nincs hova. Straté-
giai tervezésre van szükség, tette hozzá Paul
Iacobaº, aki szerint azt is figyelembe kell ven-
ni, milyen típusú turistákat szeretnének látni
Pádison. Más szolgáltatásokra van szüksége a
hátizsákos, természetjáró turistának, mint a
több kényelmet igénylõnek. Simon Mária me-
gyei fõépítész közölte, Fehér megyében már
elkészült a természetvédelmi területek besoro-
lása, ehhez hasonlóan készítik el a Bihar me-
gyeit is, így kiderül, hol lehet majd építkezni és
hol nem, ennek figyelembevételével készítik
majd el az övezeti fejlesztési tervet.

Cornel Popa azt is bejelentette, hogy mezõ-
gazdasági és turisztikai klaszterek létrehozását
kezdeményezi a Bihar megyei önkormányzat.
A 2014–2020-as európai uniós költségvetési
idõszakban ugyanis a klaszterek jelentõs támo-

gatásra, 25-30 millió euró fölötti összegekre
pályázhatnak, s akik kimaradnak ebbõl, azok
kisebb, 100-150 ezer eurós összegekre szá-
míthatnak, igazán nagy beruházásokra tehát
nem lesz pénz. Bukarestben nehezen mozdul-
nak a dolgok, de nem várhatunk, mondta a ta-
nácselnök, aki szerint az agrár- és idegenfor-
galmi klaszterek után hamarosan létrejön
majd az energiaipari is, de egyelõre az elsõ
kettõ életre hívása a biztos. Popa azt is el-
mondta: térfigyelõ kamerák felszerelését ter-
vezik Vasaskõfalva (Pietroasa) környékén,
hogy csökkentsék a falopást.

| Fried Noémi Lujza

A Csodavár-
menedékháztól

az út

A Glãvoi-rét is
kedvelt
sátorozóhely

A tavaly átadott út
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A bihari reformátusok nem elõször mutatták
meg, hogy képesek összefogni és segíteni ma-
gyarországi testvéreiknek. Néhány évvel ezelõtt
a Sajó folyó okozta árvízkárok helyreállításához
is hozzájárultak, akkor közel 30 ezer lejt (mint-
egy hárommillió forintot) gyûjtöttek össze és jut-
tattak el Ónodra. Az idei rendkívüli dunai áradás
szintén sokakat érintett, és a Bihari Református
Egyházmegye nem nézte tétlenül a nemzeti ösz-

szefogást, maga is részesévé vált, mert meghir-
dette, hogy a július 14-i, vasárnapi istentisztele-
teken összegyûlt perselypénzt felajánlják a ma-
gyarországi károsultaknak.

A hívek meghallották a hívó szót, és szívükön
viselték a bajba jutottak sorsát. A legkisebb gyü-
lekezetektõl a legnagyobbakig mindegyik meg-
mozdult, és az egyháztagok és egyházközségek
a lehetõségeikhez mérten támogatták a nemes
kezdeményezést. Az egyházmegye mintegy hat-
van gyülekezetében összesen 27 771 lej gyûlt
össze, ezt az esperesi hivatal kipótolta, így át
tudtak adni 28 ezer lejt a Magyar Református
Szeretetszolgálatnak. Mikló Ferenc esperes,
Bõdi Kálmán egyházmegyei fõgondnok, Boros
István fõjegyzõ, Kerekes József aljegyzõ és Ko-
vács Zsuzsanna, az esperesi hivatal irodavezetõ-
je vitte el a pénzt Debrecenbe, ahol a Magyar
Református Szeretetszolgálat kuratóriumának
elnöke, Pál Sándor vette át az adományt, figye-
lemre méltó sajtóérdeklõdés közepette.

Mikló Ferenc az átadáskor kiemelte, hogy a
határon túli magyaroknak nemcsak várniuk kell
az anyaországiak segítségét, nekünk is tudnunk
kell segíteni, amikor magyarországi nemzettár-
saink bajban vannak. Ezt megértették a bihari-
ak, és még a legkisebb szórványgyülekezetek is
szinte erejükön felül járultak hozzá a gyûjtéshez.

| B. B.

Segíteni is tudnak,
nem csak kérni

A június végi magyarországi dunai áradás
károsultjainak gyûjtöttek pénzadományt
a Bihari Református Egyházmegye
gyülekezetei. A 28 ezer lejt július derekán
az egyházmegye vezetõsége Debrecenben
adta át a Magyar Református
Szeretetszolgálatnak.

Pályáznak Diószegen is
Jóváhagyta a Bihar megyei tanács a
legutóbbi ülésén annak az egyezmény-
nek a megkötését, mely szükséges ah-
hoz, hogy pályázhassanak a Romániai
Civil Szervezetek Alapjához (Fondul
ONG în România) támogatásért Bihar-
diószegen és Csarnóházán (Bulz).

Diószegen a Zichy Gazdakör a pro-
jektvezetõ, partnerként a megyei és
a helyi önkormányzat, valamint a
Hosszú Távú Fejlesztésért és a Turiz-
mus Népszerûsítéséért Egyesület
(ADDEPT) vesz részt a 145 ezer euró
értékû pályázatban. Ha elnyerik a tá-

mogatást, a résztvevõknek együtt 10
százalék önrészt kell állniuk, ebbõl a
gazdakörnek 1500 eurót, a megyei
tanácsnak 7000 eurót, a községi
költségvetésnek 5000 eurót, az
ADDEPT-nek pedig 1000 eurót. A ter-
vek szerint a projekt keretében meg-
szerveznek egy konferenciát Érmellé-
ki falvak – környezet, hagyomány és
hosszú távú fejlesztés címmel, lesz
hagyományos érmelléki termékek vá-
sára, a környék kézmûvesei pedig
részt vesznek majd népi mesterek
vásárán is.

A csarnóházi projekt vezetõje az
ADDEPT, partnerként a megyei és a
helyi önkormányzat vesz még részt
benne, a céltûzései hasonlóak: kon-
ferencia szervezése, a Jád-völgyi ter-
mékek vásárának megszervezése és
a népmûvészek bemutatkozása. En-
nek a projektnek az értéke 143 548
euró, a projektvezetõ 2500 euróval,
a megyei tanács 7000 euróval, a
csarnóházi önkormányzat pedig
5000 euróval járul hozzá az önrész-
hez sikeres pályázás esetén.

| F. N. L.

A Magyar
Református Szere-

tetszolgálat
debreceni

irodájában sajtó-
tájékoztató
keretében

találkoztak a határ
két oldalán élõ

reformátusok
képviselõi
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Új székhelyen mûködik július vége óta a Bi-
har megyei mentõszolgálat. Cseke Attila par-
lamenti képviselõ, egykori szakminiszter sze-
rint 2010 óta húszéves lemaradást pótoltak be
a megyei egészségügyi rendszerben.

Az avatószalag átvágása után Daniela
Petriºor, a mentõk megyei vezetõje röviden
összefoglalta a Bihar megyei mentõszolgálat
történetét, valamint új székhelyük felépítésé-
nek körülményeit. Az egészségügyi intézmény
1995 óta önálló jogi személyiség, mostanáig a

római katolikus püspökségtõl bérelte székhe-
lyét a Snagovului utcán. Cseke Attila minisz-
tersége idején, 2010-ben rendelte el a szaktár-
ca az új székhely kialakítását a Vámház (ma
Sucevei) utca 24. szám alatt, ahol a mentõau-
tók szerelõmûhelye volt. A minisztérium a
költségeket is állta Ritli László és Vasile Cepoi
késõbbi miniszterek hozzájárulásával.

A romániai rohammentõ szolgálat (SMURD)
megalapítója, Raed Arafat jelenlegi egészség-
ügyi államtitkár elismeréssel szólt megyénk
mentõseinek munkájáról, s emlékeztetett arra,
hogy Maros megye után Biharban alakult meg
az ország második SMURD szolgálata. Cseke
Attila úgy értékelte, hogy 2010 óta sikerült pó-
tolni megyénk egészségügyi rendszerének há-
rom nagy infrastrukturális hiányosságát a kór-
házak felújításával, a nagyváradi onkológiai
központ felépítésével, a megyei Közegészség-
ügyi Igazgatóság új székhelyre költöztetésével,
továbbá az új mentõszékház átadásával.

Az egyházi áldás után a jelenlevõk bejárhat-
ták a 2,1 millió lejes beruházással megépült
székhelyet, sõt egy héten át a mentõk nyitott
kapukkal fogadtak bárki betérõ látogatót.

Székházat avattak
a mentõk

Több marhatartó kért
támogatást
Július 15-ig igényelhették az
EU-s támogatást a hátrányos-
nak nyilvánított övezetekben
élõ szarvasmarha-tenyésztõk.
A Mezõgazdasági Kifizetési és
Intervenciós Ügynökség Bihar
megyei kirendeltségének köz-
leménye szerint idén 3157 ké-
relem érkezett hozzájuk, 34-
gyel több, mint tavaly. A gaz-
dák 9165 tejelõ tehénre, 182
bivalyra és 108 húsmarhára
kértek támogatást.

A helyszíni ellenõrzések
2014. január 15-ig tartanak
majd, ekkor megvizsgálják, be-

tartják-e a gazdák a kérelem
benyújtásakor vállalt kötele-
zettségeiket. Fontos, hogy a te-
jelõ állatokat a fenti határidõig
megtartsák a gazdák, a vágó-
marhák esetén pedig doku-
mentálják azok kivételét az ál-
lományból, lesznek ugyanis to-
vábbi ellenõrzések is – figyel-
meztetett Florian Pavel, az ügy-
nökség Bihar megyei kirendelt-
ségének igazgatója. A termé-
szetes körülmények okozta vál-
tozásokról tíz, más változások-
ról hét munkanapon belül kell
értesíteni az ügynökséget.

ELLENÕRIZTÉK AZ ÁLLATTARTÓKAT 
Júniusban és júliusban ellenõrizték a támoga-
tást igénylõ juh- és kecsketenyésztõk gazdasá-
gait, tájékoztatott a Mezõgazdasági Kifizetési és
Intervenciós Ügynökség Bihar megyei kiren-
deltsége. Az ügynökség bukaresti központjában
találomra kiválasztott 70 Bihar megyei farmon
összesen több mint 27 ezer állatot vizsgáltak,
ezek 99 százaléka, azaz 26 872 példány felelt
meg a támogatási követelményeknek. Az ellen-
õrzések során 14 gazdaságban 263 állatnál ta-
láltak hiányosságot, például nem volt meg az
azonosító számát tartalmazó füljelzõ. Biharban
összesen 1436 kérelmet nyújtottak be idén,
1226-an 295 380 juh, 210-en pedig valamivel
több mint 14 ezer kecske tartására kértek tá-
mogatást. Az azonosíthatatlan állatok száma
csökkent, mondta Florian Pavel, az ügynökség
megyei kirendeltségének igazgatója. Arra is fi-
gyelmeztetett, hogy az azonosító szám hiánya
miatt megbírságolhatják a gazdákat.
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A civil szervezetet 2009 szeptemberében
hívták életre három bejegyzett alapító taggal:
Zelina Hajnalka elnök, Schek Csaba alelnök,
Kozák Róbert titkár. Õk hárman alkotják az
igazgatótanácsot is. Az egyesület cenzori tiszt-
ségét Iuhász Mária tölti be. Székházuk a volt
román iskola épületében található, melyet in-
gyenes használatra kaptak meg a helyi önkor-
mányzattól. Elsõ ülésükön további 30 tagot
nyilvánítottak alapító taggá. Õk képviselik a
társaság gerincét, állandó tagságát. Rajtuk kí-
vül mintegy 20 szimpatizáns tag van, akik al-
kalmilag, egy-egy program erejéig segítik az
egyesületet. Az alapító elnök lemondása miatt
az elnöki tisztséget idén Karetka Ildikó vette
át. Állandó háttértámogatójuk a polgármeste-
ri hivatal és a helyi tanács.

Fõ célkitûzésük a település gazdasági és kul-
turális fejlõdését elõsegítõ programok szerve-
zése és a hátrányos helyzetben élõk felzárkóz-
tatása. Erre különösen nagy szükség van Mo-
nospetriben, mivel jelentõs számú roma lakos
él ott. Az egyesület vezetõinek meggyõzõdé-
sük, hogy a hátrányos helyzetûek felzárkózta-
tásával, életkörülményeik javításával és fõként
számukra való munkalehetõség teremtésével
nemcsak a cigányok, hanem a többségi lako-
sok érdekeit is szolgálják. Ezért minden olyan
pályázati lehetõséget megragadnak, melyek e

célt szolgálják. Bevételeik pályázati úton, tá-
mogatóktól és tagdíjból tevõdnek össze.

Megalakulásuk óta minden év karácsonyá-
nak tájékán gyûjtést rendeznek a faluban
Böjte Csaba ferences szerzetes gyermekottho-
nai számára. A fõleg élelem- és pénzado-
mányt személyesen adják át valamelyik gyer-
mekotthonban. Eddig a szovátai, a dévai és a
gálospetri otthonokat lepték meg ajándékaik-
kal. Ezt a kezdeményezésüket a római katoli-
kus és a református egyház is felkarolja, segít
a hirdetésben és az adományok begyûjtésében
egyaránt. A társaság továbbá minden évben
megrendezi az Adventi Kórustalálkozót, a kör-
nyékbeli egyházi kórusok részvételével. Ezzel
az énekkarok bemutatkozása mellett az ünne-
pi „ráhangolódást” is elõsegítik. A találkozó
minden évben telt házas, és egyre nagyobb si-
kere van. Ezt a programot a Pro Petreu Egye-

Felzárkóztatás
a közösség javára

Településük gazdasági és kulturális
felzárkóztatása a fõ célja a Monospetri
Falufejlesztési Egyesületnek.

A tavalyi
kórustalálkozó
résztvevõi 

A legszebb virágoskert

A Kristófi-kiállítás 
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sület és a helyi önkormányzat is tevõlegesen
támogatja.

Tavaly a Polgár-társ Alapítványnál is sikere-
sen pályáztak Együtt a faluért, egy zöld szí-
vért címû programjukkal. Ez a falu utcáinak
megszépítését, a házak elõtt virágoskertek lé-
tesítését, valamint falutakarítást foglalt magá-
ban. Segítségükre volt a megvalósításban a
helyi iskola, valamint önkéntesként a falu la-
kossága. A tujafákat és virágokat a pályázati
pénzbõl vásárolták. Versenyt hirdettek a leg-
szebb házelejére, s az elsõ három helyezettet
díjazták. A Föld napján szemétgyûjtést szer-
veztek az iskolával együttmûködve. Ezenkívül
szerveztek kiállításokat, többek között a falu
szülöttének, Kristófi János festõmûvésznek a
2010-es templombúcsú alkalmából. Egy má-
sik pályázat keretében, ugyancsak 2010-ben,
szakképesítés nélküli romák számára szervez-
tek képzéseket; a varrást és a kõmûves szak-
mát oktatták. A három hónapos kurzust tizen-
öten végezték el, és közülük tízen munkahe-
lyet is találtak, a kõmûves kurzus egyik vég-
zettje pedig saját vállalkozást indított.

Ugyancsak az egyesület segítségével fejez-
hették be általános iskolai tanulmányaikat
azok a felnõttek, akik ezeket valamilyen okból

annak idején abbahagyták. Idén a megyei ro-
ma szervezettel közösen pályáznak Szabad-
ságház címmel. A program ingyenes interne-
tezési lehetõséget fog biztosítani a hátrányos
helyzetû gyerekeknek. Az internet-szobát az
egyesület székhelyén rendeznék be, a tervek
szerint 8-9 számítógéppel. Jó esély van arra,
hogy novemberben megvalósul a tervük. Pá-
lyázatot adnak be annak érdekében is, hogy
hátrányos helyzetû gyerekeket üdültessenek.
Ha sikerül, 30 gyereket vihetnek majd el egy
tartalmas kirándulásra Tusnádfürdõre. Az idei
falunapok tombolabevételét is erre szánják.

Még ebben az évben olyan pályázatokat is
elõkészítenek, melyek az egész község –
Monospetri, Vedresábrány, Érfancsika, Apát-
keresztúr – lakosságát érintik. Folytatják a ka-
rácsonyi adománygyûjtést is, és folyamatosan
figyelik a pályázati lehetõségeket, hogy min-
den alkalmat megragadhassanak településük
szociális, tanügyi és kulturális fellendítésére.

| Szõke Ferenc

Pályázati pénzbõl
vették

a növénypalántákat

Közös takarítás az iskolásokkal 

Szemétgyûjtés
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A megvalósíthatósági tanulmány két lehetõsé-
get tartalmazott, az elsõ szerint nem változtattak
volna a jelenlegi besorolásokon, a második sze-
rint két, A és B övezetre osztják a várost. Az A
övezetbe azok tartoznak majd, akik a távfûtési
hálózatról kapják a fûtést, a B övezetbe pedig
azok, akik valamilyen egyéni megoldást használ-
nak. Az A övezetben lakóknak tilos lesz leválniuk
a rendszerrõl, kivéve ha mûszaki vagy jogi akadá-
lyokba ütközik egy-egy ingatlan távfûtése, példá-
ul ha a vezetékek magánterületen haladnak, és
emiatt nem tudják felújítani õket. A B övezetbe
sorolt utcákban viszont, ahol nem lenne kifizetõ-
dõ a távfûtési vezetékek felújítása, lekapcsolják a
fogyasztókat a rendszerrõl, és rájuk bízzák, mivel
fûtenek ezentúl.

Ifj. Ritli László RMDSZ-es tanácstag az elsõ le-
hetõség elfogadását javasolta. Ilie Bolojan pol-
gármester válaszában közölte, hogy az önkor-
mányzat a második verziót támogatja, mivel ez
elõnyösebb a hõerõmû tanulmányai szerint. Hu-
szár István tanácstag két módosítást javasolt, és
elmondta: hasznos lett volna, ha térképet is mel-

lékelnek a tervezethez, illetve pontosan megha-
tározzák, mely utcák kerülnek a B övezetbe, az
anyagban ugyanis csak az A övezethez tartozó
utcákat és utcarészeket sorolták fel. Bolojan el-
utasította a javaslatokat, mondván: elvi kifogása
van az ellen, hogy a nagyszabású, bonyolultabb
szabályzatokat utolsó pillanatban módosítsák,
mivel „más sülhet ki belõle”, mint amit a javaslat-
tévõ gondol. A polgármester szerint megvizsgál-
ják a javaslatokat, és azokat esetleg késõbb napi-
rendre tûzhetik, belefoglalhatják a szabályzatba.

A szavazáskor a jelen lévõ öt RMDSZ-es és
egy demokrata–liberális párti tanácstag támogat-
ta ifj. Ritli László, illetve Huszár István javaslatait,
a többségben lévõ Szociál–Liberális Szövetség
15 önkormányzati képviselõje elutasította azt. A
végsõ szavazáskor megfordult az arány, a fûtési
övezetekre való felosztást 15 igen szavazattal fo-
gadták el három nem ellenében és három tartóz-
kodás mellett.

Idõközben a Nagyváradi Hõerõmû Zrt. kérte,
hogy nyilvánítsák fizetésképtelenné; az errõl szó-
ló bírósági jóváhagyást augusztus 14-én kapták
meg, az aznapi tanácsülés elõtt Ilie Bolojan pol-
gármester be is jelentette a hírt. A polgármester
hangsúlyozta: a melegvíz- és fûtésszolgáltatásban
nem lesz fennakadás, és a fizetésképtelenség a
hõerõmû és a távfûtési vezetékek felújítását célzó
uniós projektet sem befolyásolja. A tanácsülésen
jóváhagyták, hogy a hõerõmû vezetõtanácsa
speciális ügyvezetõt nevezzen ki a vállalat élére.
Vasile Gondîncã, a felügyelettel megbízott Casa
de Insolvenþã Transilvania képviselõje elmondta:
az a legsürgõsebb, hogy feloldják a zárolás alól a
hõerõmû számláit, felfüggesszék a végrehajtáso-
kat, illetve a pereket, és ismertette a közép- és
hosszú távú lépéseket is, melyekkel elkerülhetõ a
társaság csõdje.

A polgármester szerint több ok vezetett a je-
lenlegi, több mint 302 millió lejes adósság kiala-
kulásához, például az, hogy megszûntek azok a
gyárak, amelyek a hõerõmû termelésének 40
százalékát kitevõ ipari gõzt felvásárolták, illetve a
központi árszabályozás is nehezítette a helyzetet.
Mint elhangzott, a közelmúltban létrehozott Ter-
moficare Zrt. megkapta a mûködési engedélyt,
így átveheti a fûtési és melegvíz-szolgáltatást.

| F. N. L.

Kétféle fûtési övezet, 
fizetésképtelen hõerõmû
Elfogadták Nagyvárad fûtési övezetekre
való felosztásának megvalósíthatósági
tanulmányát, a felosztást
és a megyeszékhely fûtési szabályzatának
módosítását a váradi tanács júliusi ülésén.
Két hétre rá fizetésképtelenné nyilvánította
a törvényszék a hõerõmûvet.

A távfûtési
szolgáltatást új

cégre bízták
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Felgyorsult, profitorientált világunkban az
embernek nem árt több lábon állnia, ugyanis
a jól fizetõ munka kevés, az elvárások nagyok,
és egy-egy munkahely betöltésére tucatnyi je-
lentkezõ akad. Annak érdekében, hogy a telí-
tett piacon „labdába rúghassunk”, ajánlatos
több képesítéssel rendelkezni, idegen nyelve-
ket beszélni, érteni a számítógép használatá-
hoz, vagyis több területen is alapos ismerete-
ket szerezni. Ezt elõsegítendõ jött létre néhány
évvel ezelõtt Nagyszalontán a mai napig nagy
sikerrel mûködõ felnõttképzõ központ, ahol
az érettségi után mintegy kéttucatnyi szakkép-
zés közül választhatnak a fiatalok, valamint
azok a már dolgozó felnõttek is, akik átkép-

zést, továbbképzést szeretnének a saját mun-
katerületükön, vagy éppen valamilyen mási-
kon. A lehetõségekrõl Laza Carmen, az in-
tézmény vezetõje beszélt lapunknak.

– Milyen szakmák közül választhatnak
azok, akik a felnõttképzésre jelentkeznek?

– Az elmúlt évek során nálunk 24 szakmai
oktatást ismert el a tanügyminisztérium és a
munkaügyi minisztérium, e két intézmény által
kibocsátott oklevelet kapnak mindazok, akik
elvégzik valamelyik kurzusunkat. Hogy csak
néhányat említsek: van pincérképzõ, kõmû-
ves, szakács, kereskedelmi dolgozó, varrónõ,
kárpitos, számítógép-kezelõ kurzus. Nálunk
mindenki megszerezheti a számára megfelelõ
képesítést, s ez a dolgozónak és a munkáltató-
nak egyaránt fontos, hiszen nem mindegy,
hogy valaki a szakképzett vagy a szakképzet-
len kategóriába tartozik, ugyanakkor a mun-
káltató renoméja is nõ, ha az õ vállalkozásá-
ban szakképzett munkaerõ dolgozik.

– Manapság melyek a legkeresettebb tan-
folyamaik?

– A pincér- és a szakácsképzõ általában
igen keresett, mert ezekkel a szakmákkal több
helyen is lehet érvényesülni, akár itthon, akár
külföldön, vagy például nyári munkaként vala-
milyen üdülõhelyen. Mindig nagy volt az ér-
deklõdés a számítógép-kezelõ tanfolyam iránt,
de idõrõl idõre változik, hogy melyik a legke-
resettebb szakma. Tavaly például a varrónõi
kurzusra iratkoztak be sokan, de volt olyan év,
amikor 96 kõmûves végzett nálunk, és olyan
is volt, hogy 100 kereskedelmi dolgozó szer-
zett képesítést.

– Hol zajlik az oktatás?
– Az órákat a Zilahy Lajos Mûvelõdési Ház-

ban tartjuk, itt is érdeklõdhetnek mindazok,
akik szeretnének bõvebb felvilágosítást kapni
a képzési lehetõségekrõl.

– Melyek azok a szakmák, amelyekkel
manapság a legjobban lehet érvényesülni?

– Úgy gondolom, hogy manapság a szolgál-
tatóiparban dolgozók érvényesülhetnek a leg-
jobban, mint már említettem, a pincér és a
szakács szakma ezen belül nagyon jó választás
lehet.

| Balázs Anita

Felnõttképzés
a hajdúvárosban

Dédapáink, nagyapáink idejében, de még
néhány évtizede is elegendõ volt
a megélhetéshez, ha az ember alaposan
elsajátított egy szakmát, és becsületesen
végezte a munkáját. Manapság viszont
az életen át való tanulás a jelszó.

A kurzusokat
a Zilahy Lajos
Mûvelõdési
Házban tartják
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A Szászfalva (Mãgeºti) községhez tartozó
Magyarkakucs csendesen meghúzódó kis telepü-
lés a Sebes-Körös völgyében. A szórványmagyar
falun meglátszik a szorgos kezek munkája, köz-
pontjában gyönyörûen rendbe tett református
templom és parókia áll.

Futó Ferenc érolaszi lelkipásztor prédikációjá-
val kezdõdött az ünnepség a református temp-
lomban. A tiszteletes szívhez szóló, ösztönzõ ige-
hirdetésében az élet sójához és az égõ gyertyák-
hoz hasonlította a kakucsiakat és mindazokat,
akik még itt élnek vagy visszatértek ide. Az isten-
tiszteletre zsúfolásig megtelt Isten hajléka, sokan
a templom udvarán hallgatták a lelkész szolgála-
tát. Szilágyi Gyöngyi parókus lelkész köszöntötte
a gyülekezetet, majd a templomkertben folytató-
dott az ünneplés.

A helybeli fiatalok alkalomhoz illõ mûsorral
szolgáltak, ezt Szilágyi Lilla állította össze és taní-
totta be. Barabás Imre, az egyházközség fõgond-
noka mondott köszönetet a település és a ma-
gyar közösség támogatóinak, valamint a helybe-
lieknek, akik mindent megtesznek azért, hogy
erõsítsék a közösséget. Szabó Ödön parlamenti
képviselõ, az RMDSZ Bihar megyei szervezeté-
nek ügyvezetõ elnöke a kakucsiak összetartását
és tenni akarását emelte ki. Mint mondta: itt egé-
szen másként hat kimondani azt, hogy „a hatá-
rok nem számítanak, mi magyarok vagyunk”. Az
itt élõk mindennapi problémáit ugyanis nem
érezhetik át a tömbmagyar településen élõk – itt
mindennap meg kell küzdeni a magyarságért.
Grim András, az RMDSZ szórványügyekért fele-
lõs megyei ügyvezetõ alelnöke a magyarok ösz-
szetartásának szükségességét emelte ki, hiszen
Magyarkakucson is látszik, hogy „csak összefog-
va lehetünk erõsek”. Magyarkakucs anyaországi
testvértelepülése, Kakucs képviseletében Ken-
déné Toma Mária üdvözölte a vendéglátókat.
Emlékül településük zászlaját ajándékozta Szilá-
gyi Gyöngyi lelkipásztornak.

A délelõtti ünneplés a háborús hõsök és áldo-
zatok emlékmûvének megkoszorúzásával és
nemzeti imánk eléneklésével végzõdött. A talál-
kozó a parókia udvarán szeretetvendégséggel,
nótázással, tánccal folytatódott. Itt szórakoztatta
az egybegyûlteket Meleg Vilmos és Molnár Júlia
színmûvész, valamint a biharkeresztesi Fehér
Mályva Hagyományõrzõ Közhasznú Egyesület
tagjai.

| B. B.

Találkoztak, mert
összetartoznak

Július utolsó vasárnapján tartották meg
Magyarkakucson az elszármazottak
11. találkozóját. A baráti hangulatú
rendezvényre hazatértek a messzire
elkerültek, de ugyanolyan szeretettel fogadták
és várták azokat is, akik csak jól érzik
magukat a sebes-Körös-völgyi településen.

Barabás Imre, a Magyar-
kakucsi Református
Egyházközség fõ-
gondnoka megköszönte
a közösségüknek
nyújtott segítséget 

Az elszármazott
kakucsiak és Szabó Ödön
szerint is ide visszatérni
mindig feltöltõdést jelent

Zsúfolásig megtelt
a kicsiny templom 

Az ifjak szívhez
szóló zenés-verses

összeállítással
készültek. Beállt
közéjük Szilágyi

Gyöngyi parókus
lelkész is
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Idén augusztusban immár ötödik alkalommal
rendezték meg az egyre ismertebb és elismer-
tebb Partiumi Néptánctábort Biharfélegyházán.
A rendezvény sikere elsõsorban a szervezõ
micskei Görböc Néptáncegyüttesnek, a Vidéki
Ifjúsági Szövetségnek, a Biharfélegyházi Ifjúsági
Társaságnak, valamint az anyagi és tárgyi felté-
teleket megteremtõ Communitas Alapítvány-
nak, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének és
a helyi református egyházközségnek köszönhe-
tõ. A Görböc 1992-ben alakult, egy helyi dûlõ-
rõl kapta a nevét. Az alapító Hodgyai Edit a
táncoktatáson túl a népi hagyományok õrzésé-
nek, továbbadásának számtalan formáját gya-
korolja. Tavaly tizenhat néptánccsoportot be-
mutató kötetet jelentetett meg Hagyomány-
ápolás és tehetséggondozás Biharban 2012-
ig címmel. A rendezvényt támogató RMDSZ
politikusai is figyelemmel követték a fiatalok ha-
gyományõrzésre való nevelését, amint azt a
nyitónapon Cseke Attila, a záró rendezvényen
pedig Szabó Ödön parlamenti képviselõk is
megfogalmazták.

Az idei táborozásra Szatmár, Szilágy és Bihar
megyébõl, valamint Magyarországról érkeztek
fiatalok. A szervezõk megnyerték a Soroglya
zenekart, a tagjai által megszólaltatott hegedû,
brácsa, gordonka és nagybõgõ nemcsak a napi
tánctanulás kellékeként, hanem az esti tánchá-
zas mulatságok során is pörgette a hangulatot.
Napi hatórás intenzív tánctanulás mellett a fia-
talok fáradhatatlannak tûntek, az esti szalonna-
sütésekre, ismerkedésre is futotta erejükbõl.

A fiatalokkal táncismeretük alapján két cso-
portban foglalkoztak: a kezdõket Erdei Sándor
oktatta Szatmár vidéki táncrendre, a haladók
Nyerges László szegedi oktató segítségével a
gyimesi táncrenddel ismerkedtek. Kézmûves
foglalkozásra is nyílt lehetõség, kalotaszegi
nagyírásost tanultak a táborlakók.

A táborzáró napon a helyi kultúrotthon meg-
telt szülõkkel, érdeklõdõkkel. A fiatalok bemu-
tatták mindazt, amit a tábor ideje alatt elsajátí-
tottak. Hodgyai Edit megköszönte a szervezõk,
a segítõk munkáját és a táborlakók kitartását. A
fiatalok a jelszavukká vált felkiáltással – „Még
egy hét, még egy hét!” – köszöntek el egy-
mástól.

| D. Mészáros Elek

Táncos anyanyelvünk ápolói
Egy héten át libbent a szoknya, csattogtak
a csizmaszárak, messze szállt a magyar dal
Biharfélegyházán. Felpezsdült a falu, kiszorult
a térrõl a gépzene, helyette a múltból jött a
táncmozdulat hordozta üzenet.

Az ötödik
néptánctábor
résztvevõi

A haladók szegedi
oktatótól gyimesi

táncokat tanultak
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Esti
gyermektáncház,
zenél a Soroglya
és a zenész
tanulók

A kezdõk szatmári
lépéseket

gyakoroltak
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– Miért van szükség mûemlékek védelmé-
re szakosodott munkafelügyelõkre?

– Abban az idõben, mikor a ma már mûem-
léknek számító nagyváradi épületeket emel-
ték, még egészen máshogy zajlott az építke-
zés. A mesterek empirikusan álltak hozzá a
munkához, elõzetes számítások nélkül kezdtek
dolgozni, és ezek a hiányosságok idõvel ko-
moly mûszaki problémák megjelenéséhez ve-
zettek. Ezek közül a legismertebb a felszívódó
nedvesség, mely jelenség akkoriban ismeret-
len volt a kõmûvesek elõtt. A múlt század for-
dulója után kezdtek szigetelést alkalmazni.
Ugyanúgy a tûzálló cserép is késõbb jelent
meg. Mindezeket a szerkezeti-mûszaki hiá-
nyosságokat, az anyaghasználatot szem elõtt
kell tartani, amikor egy mûemlék épületet újí-
tunk fel. Tudnunk kell azt is, hogy a vár épü-
letei különbözõ korokban épültek. A külsõ
részt az 1500-as évek végén, a belsõ udvarhoz
tartozó fejedelmi palotát 1620 környékén épí-

tették, míg legutoljára, 1772-ben a mostani
templom készült el. A feltárások során kerül-
tek elõ darabok a régi templom pillérébõl a fe-
jedelmi palota folyosója alatt, és a régi belsõ
kõfal részei is megmaradtak, ezeket a majdani
látogatók is megnézhetik.

– Hogyan zajlik a nagyváradi vár felújítása?
– Nagyon örülök annak, hogy a vár helyre-

állítási munkálatainak részese lehetek. A vá-
rosháza nevezett ki mûszaki ellenõrnek. Elmé-
letileg a tervezést is felügyelnem kellene, de
kevés az idõ mindent ellenõrizni, ezért nem si-
kerül minden munkafolyamatot maradéktala-
nul figyelem alatt tartani, ami késõbb utólagos
átalakításokhoz vezethet. Eddig az elsõ lép-
csõben 8 épületet újítottak-újítanak föl mint-
egy 12 millió euró értékben. A munka 90 szá-
zalékban készen is van. A második lépcsõ be-
fejezésére 2015 májusa a határidõ, ebben a
projektben ugyanekkora értékben öt épületet
újítanak fel, illetve ide tartozik a vár parkosítá-
sának és közmûvesítésének kivitelezése is. A
fejedelmi palota már nagyjából készen van, de
a közmûvesítés befejeztéig nem lesz átadva.
Ha készen lesz, az egész vár látványos turisz-
tikai és szórakoztató központ lesz. A belsõ
várnak a fejedelmi palotához tartozó szárnya-
iban a város és a vár múzeumát fogják kialakí-

Amit a várról tudni kell
JAKABFFY LÁSZLÓ nagyváradi
építészmérnök az 1990-es évek elején
szakosodott mûemlékek felújítására,
a kulturális minisztériumtól engedélyt
kapott felújítások ellenõrzésére;
mûemlékek utóéletével is foglalkozik.
A nagyváradi vár helyzetérõl
és a Fekete Sas palota passzázsának
felújítási munkálatairól kérdeztük õt.

Jakabffy László
a vár minden

szögletét ismeri

A várpalota nyugati
homlokzatát

már helyreállították
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tani, az egykori pékség látványpékségként fog
mûködni, a katonai parancsnokság épületé-
ben alapítványok székhelyeit rendezik be, míg
a tiszti kaszárnya épületeiben mesterségek ut-
cája lesz. A keleti kapu felõli hátsó épületek-
ben kulturális rendezvények számára alakíta-
nak ki helyiségeket, klubok kaphatnak itt he-
lyet vagy filmvetítésre alkalmas termet rendez-
nek be. A kapuépületben információs köz-
pont lesz, de helyet adnak egy házasságkötõ
teremnek, vendégháznak és kiszolgálóegysé-
geknek is. Szívemen viselem a vár sorsát, an-
nak is nagyon örültem – még ha nem is ked-
vem szerint lett kivitelezve –, hogy a Bethlen-
tábla fel lett téve a fõbejárat jobb oldalára, a
Bethlen-bástyára.

– Mi a véleménye a Sas palota átjárójá-
nak újrakövezésérõl?

– Az újrakövezés már nagyon idõszerû volt,
mikor ugyanis a palota épült, még nem volt
csatornahálózat, minden lakó úgy oldotta meg
a vízellátást, az áramszolgáltatást, ahogy tud-
ta. Most, hogy felszedték a régi követ, lehetõ-
ség nyílt a teljes közmûvesítésre. A munkála-
tok tavaly augusztustól idén májusig tartottak,
az újonnan lerakott tulipános mozaiklapok is
szépek, illenek az enteriõrhöz. Egyetlen „szép-
séghibája” a munkálatnak, hogy a költségek
csökkentése érdekében a lapok minõsége
nem volt megfelelõ, ezért újra kell rakni az
egész padlót. Természetesen további tervek is
vannak, például a városnak szándékában áll a
palota Szent László tér felõli bejáratának jobb
oldalán, fent, az órás részt is rendbe tenni, mi-
vel azonban ott egyelõre még laknak, nem le-
het hozzányúlni. Pedig a tervek már el is ké-
szültek a felújításhoz.

| Vajnági-Nagy Anikó

Korhûségre
törekednek

a helyreállításkor

A Construcþii
Sãlard cég
a kivitelezõ

Spóroltak
a minõségen, hát
újra kell csinálni

az egészet…

A Fekete Sas
palota fõ
homlokzatát
a tulajdonos
magáncég újíttatta
fel

Télen is dolgoztak
a mozaikpadlón
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A váradiak, az itt vendégeskedõ bel- és kül-
földiek hozzászokhattak, hogy az önmagát
Movimentum Iuventutis Chiristianae-ként, Ke-
resztény Ifjúsági Szervezetként meghatározó
intézmény falai között vasárnapi vásárnapot
tartanak; a legutóbbi immár a negyedik volt. A
rendezvény szentmisével kezdõdik a központ
kápolnájában, majd családias hangulatú társa-
dalmi esemény következik: a Posticum tera-
szán felállított árusító pultoknál biotermékeket
lehet vásárolni.

Az „udvari szállító”, László Zsolt Bihardió-
szegrõl hozza a portékát. Tizenkét hektáron
gazdálkodik, gabonát, szabadföldi zöldségfélé-
ket, gyümölcsöt termeszt népes famíliája se-
gédletével. Paradicsomot, paprikát, padli-
zsánt, tököt, káposztát, karalábét, apró burgo-
nyát, uborkát kínál a vásárlóinak. A fiatalem-
ber öt éve kezdte a biogazdálkodást, elõbb a
családja számára. Bár sokan furcsállották a
hagyományostól eltérõ tevékenységét, egyre
többen érdeklõdnek a természetes ízeket õrzõ,
zamatos, vitamindús, vegyszermentes termé-
nyek iránt. Õ jelentkezett elsõként a Posticum
„piacára”, nem tart a konkurenciától, ellenke-
zõleg: reményei szerint sikerül más gazdákat is
ide toboroznia, s a vásárlói kör is bõvülni fog.
A Posticum konyháját is õ látja el fõznivalóval.
Kínálatának nagy keletje van Váradon, Ko-
lozsváron s egyebütt, a közeli városokban.
Egy-két éven belül az új gyümölcsösük is ter-
mõre fordul, fõleg diót, szilvát, körtét és almát
telepítettek.

A szomszédos asztalon a Székelyföldrõl
származó biolekvárok, szörpök kerültek köz-
szemlére, a harmadikon pedig a Posticum ta-
nyájáról érkezett tejtermékek, érlelt, füstölt te-

hénsajt, joghurt, krémsajt, krémtúró, tejföl, tú-
ró, no meg mangalicaszalonna, zsír, mangali-
ca és növendék szürke marha húsából készí-
tett vegyes kolbász, szalámi. A tálcán kínált
csábításnak meg se próbálok ellenállni: a Ház
kemencéjében sütött kenyér falatkáit egy-egy
kitûnõen fûszerezett szalámiszelettel, sajtda-
rabkával megkoronázva, László gazda paradi-
csomja kíséretében kóstolgatom. Ha a pénz-
tárcám engedné, akár az egészet hazavin-
ném… A sor végén, egy szerény asztalon min-
denféle apró kötött, horgolt holmit, táskát,
zoknit, telefontartót, karkötõt kínál megvétel-
re két leányka – a nagyváradi Szent Angéla
Gyermekotthon fürge ujjú, szorgalmas véden-
ceinek kézimunkáit.

A Posticum saját gazdasága, a hajdan ka-
vicsbányaként hasznosított, halastóval bõvített
terület Biharpüspöki határában, napjainkra te-
kintélyes farmmá fejlõdött. Felfuttatták a szür-
ke marha állományukat, teheneket, bivalyokat
is tartanak, négy szamár, két póniló tartozik a
gazdasághoz, mintegy nyolcvan mangalica hí-
zik az ólakban, több mint száz liba, tyúk ad
húst, tojást az önellátáshoz. A gondjuk az,
hogy nehezen találnak megfelelõ, megbízható
embereket az állatok gondozására, õrzésére.

A vasárnapi vásár vevõköre szemlátomást
kellemesen érzi magát a piacként fungáló
placcon, a hívek otthonos hangulatban vásá-
rolgatnak, társalognak. A családias atmoszfé-
rát két bûvös-bájos kismama fokozza: a felnõt-
tek lábai közt mezítlábas csöppségek kúsznak-
másznak fürgén – az anyukák kihozták õket
„világot látni”.

| Szilágyi Aladár

Családi vásárnap
a Posticumban

A nagyváradi Posticum kulturális központ
és vendégház szerteágazó tevékenysége
újabb kezdeményezéssel bõvült:
vasárnaponként biotermékek vásárát
tartanak. Az ötletgazda most is Rencsik
Imre római katolikus lelkész, a központ
megálmodója volt.
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Az illatos házi sajt csak úgy vonzza az ízek
szerelmeseit, készítõje, Antal Ildikó pedig igyek-
szik újabbnál újabb különlegességekkel megör-
vendeztetni vásárlóit. Az ügyes ínyesmestert ar-
ra kértük, meséljen arról, mióta foglalkozik sajt-
készítéssel, s honnan jött az ötlet, hogy egy
ilyen nem mindennapi szakmát válasszon hiva-
tásául.

– Két éve foglalkozom sajtozással, és nagyon
szeretem csinálni. Magyarországon a híres sajt-
készítõtõl, Kiss Ferenctõl tanultam meg a sajt-
készítés alapjait, és a mai napig tartom vele a
kapcsolatot. Bármikor szívesen válaszol a kér-
déseimre, nagyon sok hálával tartozom neki az
önzetlen segítségéért.

– Honnan jött az ötlet, hogy sajtokat ké-
szíts?

– Már tíz éve van saját tehénállományunk, és
egyre több lett a tej annál, mint amennyit érté-
kesíteni tudtam, ezért kezdtem neki a sajtkészí-

tésnek, hogy a többletet feldolgozzam. A ter-
mékeimet otthon, Nagyszalontán, a Mihai Vi-
teazul utca 66. szám alatt, illetve vásárokban is
szoktam értékesíteni.

– Milyen sajtokat készítesz?
– A termékeim 100%-ban tehéntejbõl van-

nak, adalékmentesen, tartósítószerek nélkül,
ezért bátran ajánlom minden korosztálynak fo-
gyasztásra. Többféle sajtot készítek, friss sajto-
kat és érlelteket is. A frisseket különféle fûsze-
rekkel ízesítem, így van zöldkapros, lilahagy-
más, fokhagymás, köménymagos, magyaros,
olaszos, natúr, chilis, olívabogyós, diós, füstölt,
az érleltek közül pedig készítek gouda, edami,
rokfort, morbier, mosott sajtokat, préselt sajto-
kat. Ezeken kívül készítek penészes sajtokat is
és ordát szintén többféle ízesítéssel.

– Milyen más tejtermékeket kínálsz a vá-
sárlóknak?

– Szoktam még készíteni joghurtokat, túrót
és tejfölt is, igyekszem változatos, különleges
termékeket elõállítani és minden igénynek
megfelelni.

| Balázs Anita

Ízletes finomság:
a házi sajt
Nagyszalonta kézmûves mesterei idõrõl
idõre bemutatkoznak különbözõ
vásárokon, városnapi rendezvényeken
és falunapokon, és mindig nagy sikert
aratnak. A hajdúvárosi kézmûves csapat
egyik kiemelkedõ tagja ANTAL ILDIKÓ,
akinek a sajtos pultja elõtt rendszeresen
vásárlók tucatjai sorakoznak.
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„Tegnap este – számolt be a próbaútról más-
nap a Nagyváradi Napló – tartották meg az el-
sõ próbajáratot az üzembe lépõ villamos vasúttal,
s bocsássuk elõre, a próba fényesen sikerült…
Két lovas rendõr lovagolt mindenütt a kocsik
elõtt, aminek bámulására hatalmas közönség ve-
rõdött össze, szaporítva végig az útvonalon,
amerre a két kocsi iramodott. A Nagypiacon és
a Kossuth Lajos (ma Independenþei) utcán és to-
vább egyenesen a Teleki (ma Primãriei) utcán ha-
ladt a próbajárat. A Szent László (ma Unirii) té-
ren több száz fõre rúgott már a tömeg, amely
élénk érdeklõdéssel nézte a közben meg-megálló
két kocsit, amely 20–30 méterre követte
egymást… A kocsik után szaladtak az inasgyere-
kek, a két lovasrendõr alig bírta a rendet fenntar-
tani. A két kocsi a teleprõl a Teleki utca végéig
terjedõ útvonalat, a szüneteket is beleértve, 12
perc alatt futotta be… A nagyváradi villamosko-
csik a legmodernebb berendezésû alkotások, tet-
szetõs, elegáns formával. Oldalt a kocsiszám és a
NVV felírás van, alapszínük sötétkék és piros, a
város színe alul, a közepén pedig a város címere
ékeskedik. Nem széles otromba alkotmányok,
hanem csinos, szép mûvek, a magyar ipar reme-
kei.”

Miközben folyt a tizenkét villamoskocsi bejára-
tása – ami a személyzet gyakorlását is jelentet-
te –, a városatyák sem tétlenkedtek. A jogügyi bi-
zottság ülést ülés után tartott, hogy alaposan
megvitassa a villamosközlekedés szabályzatát.
Pontról pontra tárgyalták a rendeletet, nem fu-
karkodva a módosító javaslatokkal. A végleges
változatban egyebek mellett szerepelt az is, hogy
a szerelvény elindulása elõtt a villamosvezetõ kö-
teles csengetéssel jelezni; utasok fel- és leszállása

csakis a megállókban lehetséges; a villamosveze-
tõnek tilos menet közben az utasokkal beszélget-
ni; a villamoskocsiban tilos az éneklés, fütyölés,
lármázás; ittas állapotban vagy ragályos betegen
tilos a villamosra felszállni; a kocsi belsejében do-
hányozni és köpködni tilos. Megszabták azt is,
hogy a szerelvények sebessége nem haladhatja
meg a 18 km/h-t!

E villamosok ekkor még ingajáratban közle-
kedtek, mindkét végükben vezetõfülke volt. Az
ajtóknál a nyitott peron mindkét oldalán lenyit-
ható vasrács volt. A dupla pályás vonalakon a
biztonság érdekében a bal oldali rácsokat zárva
tartották, nehogy a menet közben esetleg leugró
utas a szembejövõ kocsi alá kerüljön. A kocsik-
ban 20 ülõ- és 19 állóhely volt. A jegyszedõ min-
den utashoz odament, hogy udvariasan kérje a
menetjegy árát.

Az elsõ próbajárat után a személyzet estén-
ként szorgalmasan gyakorolt, a villamoskocsik –
a Nagyváradi Napló egyik névtelen cikkírója
szerint – úgy bolyongtak a városban, mint a li-
dércfény. Március 6-tól nappal is kimerészkedtek
az utcákra, nem kis riadalmat okozva a stráfsze-
keresek között.

Végül kitûzték a villamosközlekedés beindulá-
sának idõpontját: 1906. április 1. Nem áprilisi
tréfának szánták, de a lakosság annak vehette,
mert a rég várt premier elmaradt. Az ok a vitel-
díj körüli huzavona volt. Végül a jegy ára bárhon-
nan az állomásig személyenként 20 fillér, min-
den más szakaszon 10 fillér lett. Ezt fogadták el
a városi tanácsosok, majd úgy döntöttek, hogy a
hivatalos „mûtanrendõri bejáratás” után április
25. reggelétõl álljon a közönség rendelkezésére
a villamos.

Menetrend szerinti járatok

A nagy eseményrõl a Nagyváradi Napló
1906. április 26-án így számolt be: „Zöld
gallyakkal ékesítve jelentek meg a tegnapi hajna-
lon a villamos kocsik, mintha glóriás hõsök tar-
tották volna bevonulásukat a kultúra új városá-
ban, körülvéve a rajongók egész seregétõl… A
tegnapi reggelen szárnyra kelt az elsõ villamos-
kocsi. Két irányból a Teleki és a Kert (a mai

A villamosközlekedés
kezdetei Nagyváradon
1906. március elsõ napján az egész várost
izgalomba hozó hír járta be Nagyváradot.
Aznap este „vakító fehér lámpájával
száguldott egymás után a Nagypiacon
(a mai December 1. téren) végig két ragyogó
fényes villamos vasúti kocsi, és messze
elhallatszott a szokatlan csengetés,
a villamos vasút hangos figyelmeztetése”.
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Avram Iancu) ut-
ca felõl a vasút
felé. A többi út-
vonalon csak
szombaton kez-
dõdik az élet.”

Délben fényes bankettel vendégelte meg a
vasúttársaság a város elõkelõségeit. Rimler Ká-
roly polgármester pohárköszöntõjében egyebek
mellett azt mondta: „Nemcsak mi ünnepelünk,
hanem Nagyvárad egész közönsége, mely átérzi
közgazdasági, forgalmi és kulturális jelentõségét
a villamos vasút megnyitásának, mely új útját
nyitja meg Nagyvárad fejlõdésének.”

Az elsõ napon hozzávetõleg 5000 jegyet ad-
tak el (ez az összlakosság majd egytizedét jelen-
tette). A villamo-
sok este 10-ig
„száguldoztak” a
városban. Egyéb-
ként nyaranta –
április 16. és ok-
tóber 15. között
– reggel 6 és este
10 között közle-
kedtek, a téli hó-
napokban reggel
7 és este 9 kö-
zött.

A villamosközlekedés a kezdetektõl nagy nép-
szerûségnek örvendett Váradon. 1906-ban több
mint másfél milliószor vették igénybe, a követ-
kezõ években 2,2 millió utazást jegyeztek. Az el-
következõ évek tíz százalék körüli növekedést
hoztak, majd az 1910-es, 1911-es növekedési
„robbanás” nyomán évente közel négymillió
utas volt. Már ekkor fontolgatták a vonalak bõ-
vítését, de közbeszólt a világháború, s csak az
után építettek ki új vonalakat. Ez már egy másik
történet, most az 1906-ban létesítetteket vesz-
szük sorra.

Az elsõ villamosvonalak

A váradi villamosközlekedés három vonallal
indult:

I. vonal: a nagyállomás és a velencei pályaud-
var között. Megállók: nagyállomás; Hadkiegészí-
tõ Parancsnokság (a Fõ utca és a Schlauch kert
– ma Petõfi park – keresztezõdésében); megyei
közkórház; Sal Ferenc (ma Dunãrea) utca – felté-
teles; Szaniszló (Eminescu) utca; Úri (Ciorogariu)
utca; Szilágyi Dezsõ (Moscovei) – feltételes;
Bémer (Regele Ferdinand) tér; Szent László tér;
Cion templom; Kereskedelmi Csarnok (ma az ál-

lami egyetem orvosi és gyógyszerészeti kara);
Torna (Cele Trei Criºuri) utca – feltételes; Kolozs-
vári utca eleje – feltételes; Vízi (Râului) utca,
Krisztina utca (megszûnt); Templom (Tineretului)
tér; Hajó tér – feltételes; védjelzõ kitérõ; velencei

állomás.
II. vonal: A

Szent László tér-
rõl indult az Ara-
di út végéig.
Megállók: Õr
(Calvin) utca;
Damjanich (Simi-
on Bãrnuþiu) utca
– feltételes; Bem
(Tuberozelor) ut-
ca; Ferenc József

Laktanya (az Aradi út elején); honvéd laktanya
(az Aradi út végén).

III. vonal: a Szent László tér és a Rhédey kert
(Bãlcescu park) között. Megállók: Beöthy Ödön
(Iuliu Maniu) utca – feltételes; Honvéd Hadapród-
iskola Rhédey kert felõli része.

A villamoskocsik a fõ vonalakon ötpercen-
ként, a mellékvonalakon tízpercenként követték
egymást.

Elõzmények

A villamos személyszállításnak voltak elõz-
ményei Nagyváradon. Elõször a városi vasút
épült ki, ennek kezdeteit 1882 augusztusától
számíthatjuk. Ekkor gõzüzemû tehervontatás-
sal oldották meg az áruszállítást a velencei állo-
mástól a Vámház (ma Sucevei) utcáig. Ezt az
elsõ vonalat késõbb követte a többi iparvá-
gány. Minõségi változást jelentett, hogy 1903.
december 15-én üzembe helyezték a városi
villamosmûvet, amely villamos energiával látta
el a város ipari és háztartási fogyasztóit, ellátta
a közvilágítást, s megteremtette a lehetõségét
a villamos személyszállítás bevezetésének. A
villanytelep adta a szükséges egyenáramot.
1905 elejére megérkezett a belügyminiszteri
jóváhagyás a munkálatok megkezdésére. Meg-
alakult a Nagyvárad Városi Vasúti Rt., 1905.
július 11-én a Siemens&Schuckert cég meg-
kezdte a villamospálya építését. 1906. január
végére készült el a pályamunkákkal, megépí-
tették a remízt (a mai nagypiac csarnokát) az
igazgatósági épülettel együtt. Február végére
érkeztek meg az új villamosok és a villanymoz-
donyok is. Ezzel el is érkeztünk a márciusi pró-
bajárathoz.

| Péter I. Zoltán

Villamoskocsik
Nagyvárad utcáin,

terein a XX. század
hajnalán
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– Biharország kulturális-szellemi életének ki-
emelkedõ nívóját sok-sok személy, eredmény és
érték igazolja – vallja Kolozsvári István etnog-
ráfus, Berettyóújfalu kulturális menedzsere. – Így
az sem lehet véletlen, hogy éppen Biharban
mûködik csaknem négy évtizede megszakítás
nélkül a honismereti tábor. 1976-ban – két év-
vel a Bihari Múzeum megalapítása után – indí-
tották útjára a múzeum és a honismereti mozga-
lom akkori vezetõi. A kezdetben még járási, il-
letve megyei honismereti úttörõtáborok, majd a
civil szervezetek által megszervezett szaktáborok
vezetõi a különbözõ területek kiválóságai közül
kerültek ki. Debreceni és nagyváradi muzeoló-
gusok mellett a bihari táj természetrajzának, tör-
ténelmének, néprajzának, irodalmának legjobb
ismerõi, akik nem mellesleg sok esetben kitûnõ
pedagógusok is voltak. Én magam a XIX. tábor-
ban, 1995-ben kerültem ebbe a körforgásba.
Akkor a régészcsoportba jelentkeztem, de nem-
sokára a néprajzcsoportba kerültem át, mert rá-
jöttem, hogy a földfelszín fölötti tárgyi és épített
értékek sokkal jobban vonzanak. Akkoriban
Szincsák János, Hajdú Zsigmond, Vajda Mária,
Módyné Nepper Ibolya vezették a szakcsoporto-

kat, a tábort pedig Kállai Irén, a Bihari Múzeum
igazgatója. Innen szinte egyenes út vitt a debre-
ceni Néprajzi Tanszékre. Számát sem tudom,
hogy a hosszú évek táborozói közül hányan let-
tek biológia-, földrajz- vagy történelemtanárok,
néprajzosok, régészek, ökológusok. De akik
nem kerültek ezekre a munkaterületekre,
ugyanúgy megõrzik mindazt, amit a táborokban
tanultak és átéltek. Legyen akár önkormányzati
gondnok, mentõtiszt, fodrász vagy orvostanhall-
gató, mindig jó szívvel gondol vissza közös gye-
rekkorunkra, és amikor találkozunk, nem mu-
lasztják el megkérdezni, milyen volt a legutóbbi
tábor.

– De nemcsak nosztalgiáznak, hanem gon-
dolnak a felnövekvõ generációra is…

– Ma már a régi táborozók közül hárman-né-
gyen gyûjtjük össze a gyerekeket Biharból és a
tágabb értelemben vett ország más pontjairól.
Sándor Mária táborvezetõ mellett évekig Nagy
Réka nádudvari néprajzos, illetve újabban Si-
mon Zoltán egykori táborlakó vett, vesz részt a
szervezésben és a lebonyolításban. A fiatal szak-
emberek közül is sikerült többeket megnyerni az
ügynek; van köztük, aki csoportvezetõként, fel-
kérésre került a táborba, de már nem képes sza-
kítani vele. Nehéz lenne teljes névsort adni. A
történelmi Bihar vármegyébõl érkezett résztve-
võk seregét immáron négy éve nagyváradi diák-
csoport is színesíti.

– Ha jól tudom, dr. Krajczárné Sándor
Mária muzeológus, a Bihari Múzeum mun-
katársa sem táborvezetõként, hanem egysze-
rû táborlakóként kezdte.

– Valóban, két esztendõn át voltam magam is
táborlakó – veszi át a szót a muzeológus –, az-
tán két évig mint ifjúsági vezetõ tevékenyked-
tem, kilenc éve pedig én irányítom a tábor mun-
káját. Az idén is két napot dolgoztak a gyerekek
a szakcsoportokban, hogy aztán a táborzárón az
általuk készített tablók és beszámolók segítségé-
vel számot adjanak a szülõknek és a meghívott
vendégeknek az itt szerzett tudásról. Az idén
Szûcs Sándornak, a Sárrét krónikásának, neves
kutatójának egykori lakóházát kerestük fel
Biharnagybajomban, ellátogattunk a szeghalmi

BIHARI HONISMERETI TÁBOR

Határtalan fejezetet
nyitottak

Nagyrábé adott otthont a XXXVII. Bihari
Honismereti Tábornak, a Bihari Múzeum
Baráti Köre által szervezett rendezvénynek.
A régi-új táborosoktól arról érdeklõdtem,
hogyan kerültek kapcsolatba ezzel a nagy
múltú eseménnyel, illetve hogyan
egyeztethetõ össze hivatásukkal a táborozás.
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Egy kis pihenõ
a nagyrábéi
Malomkõ-tónál
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múzeumba, megtekintettük a csökmõi tájházat,
és természetesen megismerkedtünk az ebben az
évben a tábornak otthont adó Nagyrábé neve-
zetességeivel is. Tervben volt egy nagyszalontai
kirándulás is, de sajnos nem futotta rá a költség-
vetésbõl.

– Hogyan szerzett tudomást a honismereti
táborról? – érdeklõdöm Kecse Gabriellától, a
nagyváradi Szacsvay Imre Nyolcosztályos Iskola
aligazgatójától.

– 2010-ben a berettyóújfalui önkormányzat a
Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett
rendezvénysorozatának egyik programja az álta-
lános iskolák számára hirdetett helytörténeti-
mûveltségi vetélkedõ volt. A megmérettetés fõ-
díját, a vándorkupát és a XXXIV. Bihari Honis-
mereti Táborban való részvételt a nagyváradi
George Coºbuc Általános Iskola, amely ma már
Szacsvay Imre nevét viseli, tízfõs Körös-körüliek
elnevezésû csapata nyerte, amelyet én készítet-
tem fel. Nagy izgalommal készültünk a táborra,
nem tudtuk, hogy mire számíthatunk, abban vi-
szont biztosak voltunk, hogy ha valami több
mint három évtizede fennáll, akkor az csak
rendkívüli dolog lehet. A tábor helyszíne akkor
Berettyóújfalu volt, szállásunk az azóta már
megszûnt Szabó Pál Kollégiumban. A résztve-
võk különbözõ szakmai csoportok közül választ-
hatták ki az érdeklõdési körüknek legmegfele-
lõbbet. Volt kétfajta néprajzi és egy természetjá-
ró csoport. Néhány napra a földrajzi határt is el-
töröltük, mert amíg az egyik néprajzi csoport
Kolozsvári István irányításával Bojton kutatott és
tárgyakat gyûjtött az akkor alakuló tájháznak, a
természetjáró csoport élõ növény- és állatvilágot

tanulmányozott Hõdör István vezetésével, addig
a második néprajzi csoport a táborvezetõ, dr.
Krajczárné Sándor Mária és jómagam szervezé-
sében naponta átjárt busszal Biharfélegyházára,
ahol anyakönyveket is tanulmányozott, és a mi
Tanoda Egyesületünk meghívására helyi lako-
dalmi és keresztelõi szokásokat gyûjtött az adat-
közlõktõl. Különleges értéket képviselnek a tá-
borélet szakmai napjain kívüli események is.
Noha magánemberként rendszeresen átutaz-
tunk Berettyóújfalun, csak ekkor ismerkedtünk
meg a Bihari Múzeum kiállításaival és program-
jaival. Azóta évente több iskolai csoporttal kere-
sem fel az intézményt a kiváló múzeumpedagó-
giai foglalkozásai miatt.

– Önök is részesei voltak annak a történel-
mi eseménynek, hogy nem magyarországi
helyszínen rendezték meg a tábort 2011-ben?

– A XXXV. Bihari Honismereti Tábort már
közösen szerveztük, helyszíne Biharfélegyháza
volt. A helytörténeti és néprajzi csoportok fog-
lalkozásai az egész falu életére nagy hatással vol-
tak. A résztvevõk megismerkedtek a könyvkö-
téssel, kirándultak Érsemjénbe, bográcsoztak,
bemutattuk a saját tulajdonunkban lévõ tájházat,
s megkóstolhatták az ott sütött kenyérlángost.
Ebben a táborban a régi barátságok elmélyültek,
és hozzájárultak újabbak kialakulásához. A fel-
nõttek táborához Oláh Andrea gyógypedagógus
és a háborús relikviákat gyûjtõ Kecse Attila is
csatlakozott. Tavaly Biharkeresztesen volt a szál-
láshelyünk, a tábor elmaradhatatlan kirándulásá-
nak úti célja pedig Nagyvárad és a Püspökfürdõ
erdeje volt. A váradi gyerekek büszkén mutatták
a többi táborozónak Biharország „fõvárosának”
nevezetes épületeit. Azóta a vendégek közül
többen családostul is jártak Váradon. Én magam
is kalauzoltam szülõvárosomban, Nagyváradon
egy teljes napon át egy 45 fõbõl álló, berettyó-
újfalui középiskolás csoportot.

– Milyen tapasztalatokkal térnek haza
idén?

– A most részt vevõ tíz váradi gyermek közül
kilencen régi táborozók, néhányan már negye-
dik éve részesei a rendezvény nyújtotta élmé-
nyeknek. Meggyõzõdésem, hogy a Bihari Hon-
ismereti Táborok legnagyobb értékeit sem a le-
xikonok, sem az iskola, sem az internet nem pó-
tolja. A barátságok, élõ emberi kapcsolatok, lel-
ki kötõdések, érzelmi intelligenciát fejlesztõ té-
nyezõk a különbözõ lakóhelyekrõl, különbözõ
korcsoportokból érkezõ résztvevõk között min-
denféle külsõ kényszer, erõltetés, szakmai elvá-
rásoknak megfelelni akarás nélkül, épp ezért
maradandóan szövõdtek.

| Kocsis Csaba

Õry József
bemutatja

a nagyrábéi
tájházat

Ismerkedés
a szeghalmi
múzeum
kiállításával
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Osvát Ernõ 1876-ban Nagyváradon szüle-
tett Róth Ezékiel néven, nem messze a Nagyvá-
sár tértõl, ahol az apjának, Róth Móricnak
tõzsdebizományosi irodája volt. Róth Móric
elõbb rabbinak tanult a nagykárolyi bibliamagya-
rázónál, Perls Mayernél, de nem lett rabbi, vi-
szont feleségül vette meste-
rének a leányát. Ernõ az el-
sõ gyermek, majd a család-
ba szinte ótestamentumi
szaporasággal érkeznek a fi-
úk s végül az egyetlen leány.
A családi életet szigorú házi-
rend szabályozza, rideg fe-
gyelem uralkodik, egyedül
Ernõnek könnyebb a sora:
õ a mama kedvence és bi-
zalmasa, franciául társalog-
nak, amit a többiek nem ér-
tenek, színházba is csak ket-
ten járnak, miként nyáron
fürdõhelyre, de a rendszere-
sen kiszabott büntetések
enyhítése érdekében Ernõ
öccseinek a közbenjárója is
lesz. A kivételezett helyzetért viszont sokat kell
szenvednie: a német zongoramester hosszú éve-
ken keresztül hiábavalóan oktatja, miként a ne-
velõnõ jó modorra és eleganciára, de a legbor-
zasztóbb még hátravan: amikor a felsõs diák ta-
nulmányi eredménye romlani kezd, az aggódó
anya a fiával egyidõs magántanítókat szerzõdtet.
Ennél megalázóbb dolog egy öntörvényû ka-
maszgyereket nem érhet.

Érettségi után jogásznak iratkozik Nagyvára-
don, majd Budapesten, ám a szigorlatokat nem
teszi le; ekkor bölcsésznek áll, de diplomát a böl-
csészkaron sem szerez.

A lapalapító

Elsõ cikke 1897-ben jelent meg az Esti Újság-
ban. 1898-tól a Budapesti Hírlap közölte iro-
dalmi kritikáit, majd A Hét belsõ munkatársa lett
1889-tõl. Az 1900-as években az Új Magyar
Szemle munkatársa volt. Osvát Ernõ 1902-ben
pénzt örökölt, megvásárolta a Magyar Géniusz
nevû, válságban lévõ hetilapot, és hónapok alatt
csõdbe vitte. Osvát ekkor házasodott meg, egy
bihari gazdálkodó lányát, Steiner Kornéliát vette
el, egy gyerekük született, Ágnes.

1905 januárjában Figyelõ címmel új lapot in-
dított, nyárra már maga is unta, meg az apósa
is állandóan rágta a fülét, hogy kezdjen valami
pénzkeresõ foglalkozásba, így a feleségével el-
utazik Berlinbe, Drezdába; állást keres, de sehol
sem kell. Amikor hazaér, újra szerkeszteni kezdi
a Figyelõt, aztán novemberben egy dupla szám-
mal ezt is lezárja.

1907 februárjában lát napvilágot a Nyugat
elõfizetési felhívása – Ignotusszal szépen ki is
számolják, hogy minimum 1200 elõfizetõ kell
az életben maradáshoz. Hónapok múlva még
mindig az elõfizetõket gyûjtik. Aztán lesz, ami
lesz, 1907 karácsonyán megjelenik az elsõ
szám, élén Ignotus talányos beköszöntõjével. A
deficit nõ, fõ pártolójuk, Hatvany Lajos egyre
több pénzt áldoz a lap fenntartására, de a támo-
gatás fejében egyre nagyobb beleszólást kíván a
szerkesztésbe. El akarja távolítani Osvátot, cik-
keket ír és írat ellene, ankétjához kibérli a Világ
címû napilapot. 1912 elejére eldurvul a helyzet,
Osvát és Hatvany úgy dönt, hogy a köztük lévõ
feloldhatatlan ellentéteket lovagias módon inté-
zik el. A modernség héroszai január 6-án kard-
párbajt vívnak. Hatvany elbizakodott, és két fej-
jel magasabb Osvátnál; a segédek jelt adnak, ek-
kor Osvát rémisztõ ordítással megrohanja
Hatvanyt, s nagy sebet ejt a homlokán.

Hatvany kiszáll a Nyugatból, az alapító szer-
kesztõk meg visszajutnak oda, ahonnan indultak,

Az Osvát fivérek, 
az irodalmi élet jelesei (1.)
Ritkán fordul elõ, hogy ugyanabból
a családból két olyan férfiú származzon,
aki a maga területén, a lapindításban,
a literatúra szervezésében, a kultúra
animátoraként annyira jelentõs hatáskört
vállaljon, mint OSVÁT ERNÕ és OSVÁT
KÁLMÁN. Az elõbbi Budapesten, az utóbbi
fõleg Marosvásárhelyen töltötte be ezt
a fontos szerepkört.

Osvát Ernõ
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még mindig hiányzik 600 elõfizetõ. Pedig már
olyan nevek fémjelzik a lapot, Osvát felfedezett-
jeiként, mint Babits Mihály, Móricz Zsigmond,
Illyés Gyula. Osvát életében, tehát a folyóirat hu-
szonkét évfolyama alatt, 1908 és 1929 között
csaknem ötven nõírót „fedezett fel” a Nyugat. A
szerkesztõ gyanús bõkezûségét mutatja, hogy
ennek egyharmada csupán egyszeri, alkalmi köz-
lés volt. A Nyugat remélt felfutásának az elsõ vi-
lágháború kitörése vet véget.

A Nyugat alkonya

Mivel 1919-ben az írói direktórium tagja volt,
a Horthy-éra elején az a hír járta, hogy Osvátot
is le fogják tartóztatni, de õ egykedvûen fogadta
a hírt. Aztán Ignotus kivételével – õ inkább kül-
földön maradt – mehetett mindenki vissza a
Nyugathoz, ahol addig Babits tartotta a frontot
teljesen egyedül. A szerkesztõtárs, Fenyõ Miksa
anyagilag szanálta a lapot, s mint a Gyáriparo-
sok Országos Szövetségének egyik vezetõje,
idõnként pénzügyi hozzájárulásra bírta tehetõ-
sebb ismerõsét, az illetõ cserébe Nyugat-részvé-
nyeket kapott, ám osztalékfizetésre „soha nin-
csen mód”…

A Nyugat hasábjain feltûnik Szabó Lõrinc,
József Attila, Németh László. De ezekkel az új
tehetségekkel valahogy nem jött ki a lépés, s az
elsõ nemzedék is elfáradt. A húszas években –
ahogy Ignotus mondja – kicsit haloványabb lett
a Nyugaton az élet pirosa.

Osvát házasságát, egész magánéletét nagy-
ban meghatározták az örökös anyagi gondok,
melyekhez (részben azok következményeként)
súlyos betegségek jöttek: gyermekük tbc-vel fer-
tõzõdött, Osvát 1920 õszén elõbb a spanyolnát-
hát kapta meg, majd nemsokára veseroham tört
rá, kétszer is megoperálták. Gyógyulása nem
lett tökéletes, gyakran jelentkeztek szövõdmé-
nyes tünetek. A betegeket a feleség kemény ön-

fegyelemmel ápolta. Osvát Ernõ, a magyar iro-
dalom egyik legnagyobb hatású alakja életében,
sorsában és némiképp szerkesztõi magatartásá-
ban is meghatározó szerep jutott néhány nõnek.
Ez a szexuális kapcsolataiban csapongó, de
mély, évtizedes barátságra és szerelemre is ké-
pes, lelki alkatában alapvetõen rejtõzködõ em-
ber igazán csak egy-egy nõ elõtt tudott vala-
mennyire megnyílni, ritka feltárulkozásai csak
nõk társaságában történtek meg.

Osvát betegeskedett, és családi élete közben
darabokra hullt. Kártyázott, nõzött. A kártyán
egyszer nyert egy sarokházat – s még aznap es-
te egy kicsit nyerni akarván hozzá, mindent elve-
szít. Otthon pokoli a hangulat. A veszekedések-
ben Osvát lánya mindig az apja pártján állt.
Osvátné 1927. május 2-án öngyilkos lett a Far-
kasréti temetõ hátsó kerítésénél, egy híd alatt, de
elõtte még feltöltötte otthon tartós élelmiszerrel
az éléskamrát, és a legócskább ruháját vette fel.

Osvát szenvedett. Hetekig ült a szobájában,
aztán a heves fájdalom és lelkiismeret-furdalás
enyhül, és az élet újra élhetõnek látszik. Folytat-
ta a Nyugat szerkesztését, a kávéházba járást,
együtt kellett mûködnie a világgal, mert pénz kel-
lett a másik tragédia elodázásához: leánya ment-
hetetlen tüdõbeteg, s azt is tudta mindenki, hogy
Osvát nem akarja túlélni a gyermeke halálát.

Már kívülállóként nézi a világ és benne saját
dolgainak alakulását. 1928 nyarán a Magyar
Írók Köre alakuló ülésére el sem akar menni, vé-
gül benéz, mert Kosztolányinak megígérte, az-
tán megszökik, mert túl sokáig tart. A Nyugat-
hoz beérkezõ kéziratokat hazahordja, de nagy
részüket olvasatlanul hagyja heverni. Hogy ki
milyen új lapot akar indítani, nem érdekli. Aztán
hazamegy, s hogy elcsendesedik a ház, szobájá-
ban a saját életének lezárásával van elfoglalva.
Az Aréna utcai lakásban az ebédlõbõl nyíló
egyik szûk szoba az övé. A könyvszekrény és a
könyvespolcok tartalmától – pénz kell, mindegy,
hogy kitõl, mennyi és hogyan – hamarosan
megválik, de a szobában kötegekben állnak a
kéziratok is, évtizedes irományok és frissek, a
közölt dolgok és az olvasatlanok. Osvát a fonto-
sabbakat visszajuttatja az eredeti tulajdonosok-
hoz, a saját kézirataiból egy kisebb részt a bará-
tainak ajándékoz, akik látogatóba mennek hoz-
zá; mindenki tudja, hogy egy ilyen alkalom nem
más, mint elõre hozott részvétlátogatás. A ma-
radékot eltüzeli a sarokban álló vaskályhában.
1929. október 28-án meghal Osvát Ágnes, és
Osvát Ernõ szíven lövi magát egy hatlövetû pisz-
tollyal. Az édesanyja arcképe alá ezen a regge-
len is friss virágot tûzött…

| Szilágyi Aladár összeállítása
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Medjugorje majdhogynem ismeretlen, sze-
gény kis falucskaként húzódott meg a herce-
govinai hegyek lábánál, a Neretva folyó völ-
gyében 1981 júniusáig. Akkor történt meg a
változás, illetve az isteni csoda: hat gyermek –
fiúk és lányok vegyesen – arról számolt be,
hogy megjelent elõttük Szûz Mária, és üzene-
teket küldött a híveknek. A látnokok elmondá-
sa szerint találkozásuk a Szûzanyával rendsze-
ressé vált, s együtt járt a friss üzenetek, taná-
csok küldésével. A helyi hatóságok eleinte
nem vették jó néven a látnokok tevékenysé-
gét, de késõbb beletörõdtek. A jelenéseket a
katolikus egyház mind a mai napig nem isme-
ri el, ennek ellenére a hívek hiszik, hinni akar-
ják, hogy léteznek.

Évrõl évre többen és többen zarándokolnak
el Medjugorjéba, mely szegény kis falucskából
a zarándokok fogadására felkészült várossá
nõtt. A látogatók száma eléri az évenkénti mil-
liós nagyságrendet, a papoké a fél ezret, a lá-
togatás célpontja pedig a Szent Jakab-temp-
lom, a Krisztus-szobor, a Jelenések hegye
(Podbrdo) és a Krizevac-hegy, melyen megépí-
tették a Keresztutat a 14 stációval, a csúcson
pedig egy hatalmas fehér kereszt a „végállo-
más”, melybe állítólag a Szent Ilona (Konstan-
tin császár édesanyja) által megtalált eredeti
Krisztus-kereszt szilánkját is beépítették. A

Krisztus-szobor térd fölött folyamatosan ned-
vességet bocsát ki, amit a hívek a Megváltó
véreként tisztelnek, ezért kendõvel, ruhával le-
törlik, és kegytárgyként viszik haza.

Mára Medjugorje a legtöbbek által felkere-
sett Mária-kegyhellyé vált. Különösen sok a
zarándok minden év augusztusának elsõ heté-
ben, amikor az ifjúsági találkozót tartják ott.
Az idén volt a huszonnegyedik, több százezer
fiatal és idõsebb hívõ vett részt rajta. Az elne-

Medjugorjei zarándoklat
A horvát határhoz közeli bosznia-
hercegovinai településre katolikus hívek
milliói zarándokolnak el minden évben.
Az idén megyénkbeliek is felkeresték
a Mária-jelenések helyét és egyéb
környékbeli látnivalókat.

A jelenésre váró
hívek a Podbrdo-
hegyen
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Kereszt a Krizevac csúcsán, elõtérben a margittai
zarándokok



hitvilág – útravaló|

vezés megmaradt ifjúsági találkozónak, de a
valóságban karon ülõ gyermektõl nyugdíjasig
bõvült a látogatók kora. A találkozó kezdetén
több kontinens (Európa, Afrika, Észak- és Dél-
Amerika) 60 országának képviselõi mutatkoz-
tak be az egybegyûlteknek. A szentmisét a
Szent Jakab-templom mögött megépített kül-
sõ oltárnál tartották, a hívek betöltötték az
egész templomteret. A horvát nyelven celeb-
rált szentmisét mindenki a saját nyelvén hall-
gathatta okostelefonján vagy 3–5 euróért
megvásárolt fülhallgatós rádiókészüléken. A
misét rózsafüzér elõzte meg, és szentségimá-
dás követte. Napközben különbözõ nyelveken
tartottak miséket, egy alkalommal magyarul
is, ezt a Magyarországról érkezett újmisés
Bese Gergõ Péter celebrálta. Margittaiként,
Bihar megyeiként jó volt látni, hogy az egyik
koncelebráló Gyenge Béla várad-õssi plébá-
nos volt. Természetesen azt is, hogy a „telt
ház” több száz magyar zarándokot jelentett.

A szentmisén való jelenléten kívül egy za-
rándoknak becsületbeli kötelessége ott lenni
az idei Mária-jelenésen, mely a látnokok állítá-

sa szerint augusztus 2-án reggel 9 órakor tör-
tént meg a Podbrdo-hegy lábánál levõ Kék ke-
resztnél. A kis margittai csoport már reggel
ötkor elindult, de így sem kerülhetett a kereszt
közvetlen közelébe, mivel igen sokan már a
helyszínen éjszakáztak. A néma csend figyel-
meztetett a jelenésre; mintegy tíz percig tar-
tott. Addig a hívek imával és énekléssel várták
az égi jövevényt. Látva rajtuk az õszinte átszel-
lemültséget és áhítatot, nyilvánvaló volt, hogy
az ott lévõk többsége õszintén hiszi az eljöve-
telt, és kevés az olyan, aki kíváncsiskodásból
van jelen. A jelenés után az üzenet szövegét
angolul és horvátul felolvasták, késõbb pedig a
templomban mindenki megkaphatta a fordí-
tást saját nyelvén. Az üzenet hitre, imára, egy-
más szeretetére biztatott.

| Szõke Ferenc
(folytatás a 32. oldalon)

A „vérzõ” Krisztus-
szobor

Telt házas
magyar mise

A Szent Jakab-
templom
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Szarajevói
katolikus templom
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Nagyszerû eredményei ellenére a XIX. szá-
zad elsõ felének romantikus prózája mintha
csak elõ akarta volna készíteni az elsõ ismert
amerikai szerzõ sikerét: Edgar Allan Poe
verse, A holló legalább annyira megható val-
lomás a halálon túli szerelemrõl, mint amilyen
hátborzongató horrortörténet, prózai írásai-
ban viszont már hiányzik a vallomásos líraiság,
nem véletlenül tartják ezeket a krimi elõfutárá-
nak. Poe máig legismertebb mûve 1845. ja-
nuár 29-én jelent meg New Yorkban – a dá-
tum azért fontos, hogy lássuk, a kor kommu-
nikációs csatornáit ismerve kizárhatjuk, hogy
Petõfi Sándor olvasta volna a költeményt.
Quod erat demonstrandum: így „mûködik” a
mindenütt jelen lévõ korszellem.

„Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, /
Fejfámra sötét lobogóul akaszd, / Én feljövök
érte a síri világból / Az éj közepén, s oda levi-
szem azt, / Letörleni véle könyûimet érted, /
Ki könnyeden elfeledéd hivedet, / S e szív se-
beit bekötözni, ki téged / Még akkor is, ott is,
örökre szeret!” – zárja nászútjuk legismertebb

vallomását, a Szeptember végént. A betelje-
sedett boldogság közepette megérzett valamit
Petõfi? Illyés Gyula, a leghûségesebb költõ-
utód Petõfi Sándor címû könyvében írja:
„Ahogy ez az õszi nap is több, mint egy õszi
nap, Júlia is több, mint feleség. A sírhant alatt
nemcsak egy asszony: az egész élet, az egész
teremtés iránti szeretet vérzik tovább, beköt-
hetetlen fájdalmával. A verset, igen, Júlia tet-
te a nemzet legmélyebb elégiájává. Nemcsak
azáltal, hogy megihlette rá a költõt. Azáltal is
vajon, hogy a jóslatot beteljesítette? A költõ itt
– épp itt – nem csatatéri halálról beszél. »Ha
elõbb halok el…« ez inkább csöndes – ideil-
lõ –, õszi halált érzékeltet. De a verseknek is
megvan a maguk ragadozó életük. A tiszta fér-
fimélabúval iramló elsõ két szakasz után Júlia
adott tragikus, nagy csengést a romantika sír-
költészetébõl való harmadiknak. Ha ez a vers,
a halott férj akaratlan bosszúja nem íródik
meg, Júlia nyugodtan férjhez mehetett volna;
egy hang nem éri második házassága miatt.”
Így viszont sok hang érte, országnyi kórus kár-
hoztatta a nagy sietségért, de a legkérlelhetet-
lenebb hang az Arany Jánosé volt.

A Petõfinél higgadtabbnak, megfontoltabb-
nak ismert Arany már-már kegyetlennek mond-
ható, nem tudja ugyanis komaasszonyának
megbocsátani, hogy új nászával tíz nappal
„megcsonkította” az egy évet, hogy utoljára
életben látták Petõfit, amint az Ispánkút közelé-
ben bemegy a kukoricásba. „Nászajándékul” A
honvéd özvegye címû verset írja Júliának, ám
Aranyné nem engedi elküldeni, így nyomtatás-
ban olvassa a címzett mellett ország-világ. A
vers mottója Hamletnek anyjához szóló, „Gyar-
lóság, asszony a neved!” kezdetû vádja. A tör-
ténet a vadromantika egész arzenálját felvonul-
tatja: bent a lagzi, kint tomboló vihar, amikor
belép a halott elsõ férj. „Jöttem, hogy, amit
sejte a hír, / De nem láttak tanú szemek, / –
Amit te hinni úgy siettél – / Halálomról meg-
gyõzzelek. / (…) Élj boldogul… ez könnyû an-
nak, / Ki, mint te, oly hamar feled – / Még egy
rövid szó gyermekemrõl, / Azután, hölgy, Isten
veled: / Légy anyja és nem mostohája, / Ne-
hogy eljöjjek egy napon, / És elvezessem kézen
fogva / Õt is oda, hol én lakom!…” A záró so-
rokban Arany egyértelmûvé teszi, mi is történt:
„Mi elrémíté a menyasszonyt, / Nem volt

NÁDPÁLCA NÉLKÜL

Akkor is, ott is, örökre
Ásó, kapa, nagyharang, holtomiglan-
holtodiglan. És utána? Semmi. Szerelem
semmiképp sem. Csakhogy a romantika,
különösen a „vadregény” elõszeretettel
alkalmazza a halálból visszatérés,
a kísértetjárás témáját.

Edgar Allan Poe

Petõfi Sándor
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egyéb, mint képzelet, / Mosolygva nyújtja kar-
ját táncra… / Aztán feled, feled, feled!”

A lelkiismeret felidézte régi vétek motívu-
mát több mint negyedszázad után ismét feldol-
gozta Éjféli párbaj címû balladájában, ahol az
aljasul megölt szerelmi vetélytárs a „gyõztes”
nászéjszakáján jön vissza: „Jöttem veled újra
víni, Bende! / Én valék a diadalmas, nem te: /
Kezdjük elõl, csúnya volt a játék; / Haha! pán-
célt a nyakadba! / Most ne remélj szolga-had-
ba’; / Kezdjük elõl! – e leányért / Sok viadal
vár még!” A lakodalom második éjjelén
ugyanez ismétlõdik, a „döntõ” csata pedig
harmadik éjjel következik be: „Bende lovag!
ez az utolsó nap, / Lakodalmad félbeszakad
holnap; / Víni ma még!… ölj meg igazáb-
ban: / Mert ha nem ölsz, én megöllek, / Lel-
kedet ám, én mint lélek; / Az a hûtlen hadd
sirassa / Bûnét e világban!” Bende megõrül,
felesége kolostorba vonul.

Huszonegyedik századi célratörõ, pragmati-
kus lelkünk talán idegennek érzi Petõfi és
Arany 150 évvel ezelõtti romantikus pátoszát,
halkan még az is felmerül, mi közünk nekünk
e régi érzésekhez. Válaszként Szõcs Géza
Egy zûrzavaros éjszaka címû versparódiájá-
ból idéznék röviden, érzékeltetve, hogy pá-
tosszal vagy anélkül az érzés ugyanaz marad:
„Én megálltam kifújni magam. Asszony el. Ek-
kor / egy alak jött fel a síri világból / hogy le-
vigye oda magának az özvegyi fátyolt / de hát
az asszony nem találta a fejfát / s a férj nem
találta a fátyolt / (…) Aztán megint vágtatni
kezdtem odahagyva a temetõt és a szekeret /
éjt nappallá téve vágtattam míg végül / meg-
érkeztünk Pestre a pásztor babájához / de
mintha épp õ lett volna az az asszony / aki az-
elõtt a temetõben kószált / ám ekkor már
nem lélegzett / és megpillantva az élettelen
testet / Horváth Árpádné Szendrey Júlia el-
hagytál! Így ordított föl a pásztor / és hatalma-
sat ütött botjával ártatlan szamárfejemre.”

Amennyire bizton állítottam, hogy Petõfi
nem olvasta a nászútja elõtt két és fél évvel
megjelent Poe-verset, ugyanolyan biztosan ál-
lítom, hogy a XX. század második felének ta-
lán legnagyobb hatású mûve, a Száz év ma-
gány kolumbiai szerzõje, Gabriel García
Márquez sem ismerte Arany két említett ver-
sét. Más idõ, más tér, de éppen a tértõl és idõ-
tõl független örök emberi tulajdonságok, a
szerelem, a féltékenység, a bûn és bûnhõdés
köti össze a szóban forgó alkotásokat. Csak a
végkifejlet különbözik, mert a magyar és a dél-
amerikai indián hitvilág értékrendje is külön-
bözõ szempontú. „Tíz perc múlva nagyapjá-
nak sokat próbált lándzsájával tért vissza. Az
aréna kapujában, ahol addigra a fél falu össze-
gyûlt, Prudencio Aguilar már várta. Nem ma-
radt ideje védekezni. A lándzsa, amelyet José
Arcadio Buendia bikaerõvel és épp oly biztos
kézzel hajított el, mint az elsõ Aureliano
Buendia, amikor a környék tigriseit pusztítot-
ta, a torkába fúródott. (…) A történteket min-
denki tudomásul vette, és lovagias ügynek te-
kintette, mégis mindkettõjükben maradt vala-
mi rossz érzés. Egy éjszaka, amikor nem tu-
dott elaludni, Ursula vízért ment az udvarra, és
a csöbör mellett Prudencio Aguilart pillantotta
meg. Halottfehér volt, arcán mélységes bánat
ült, és egy maroknyi eszpertófûvel próbálta el-
dugaszolni a torkán tátongó lyukat. Ursula
nem ijedt meg, csak szánalmat érzett. Vissza-
ment a hálószobába, és elmondta a férjének,
amit látott, de az nem vette komolyan. – A ha-
lottak nem járkálnak – mondta. – A lelkifurda-
lás az, ami mindkettõnket kínoz. (…) José
Arcadio Buendia, akit a felesége rémlátásai
felbosszantottak, lándzsát ragadva kiment az
udvarra. Ott állt a halott, bánatos arccal. –
Eridj a fenébe! – kiáltott rá José Arcadio
Buendia. – Ahányszor visszajössz, annyiszor
öllek meg. Prudencio Aguilar nem mozdult, és
José Arcadio Buendia nem merte belehajítani
a lándzsát. (…) José Arcadio Buendia egy éj-
szaka a saját szobájában találta a sebeit mosó
halottat, s ekkor nem bírta tovább. – Hát jól
van, Prudencio – mondta. – Elmegyünk a fa-
luból, amilyen messzire csak lehet, és soha
többé nem jövünk vissza. Most eridj szépen.
Így történt, hogy nekivágtak a sierrának. (…)
José Arcadio Buendia indulás elõtt elásta a
lándzsát az udvaron, és pompás harci kakasa-
inak sorra kitekerte a nyakát, ezzel talán némi
nyugalmat biztosít Prudencio Aguilarnak.”

| Molnár Judit

Szõcs Géza 

Gabriel García
Márquez
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(folytatás a 29. oldalról)

A zarándok másik „kötelezõ feladata” a
Krizevac hegyének megmászása, természete-
sen a keresztúti áhítatossággal összekötve. A
nagy hõség miatt ezt is, aki csak tehette, a haj-
nali órákra idõzítette. Kemény feladat volt a
sziklás-köves út megtétele, melyen érdekes
módon ritkán történnek balesetek. Megható
volt látni, hogy hordágyon visznek fel betege-
ket a gyógyulás reményében, vagy azt, hogy
öt fiatal felváltva viszi fel a hátán beteg társu-
kat. Olyan terepen, ahol a saját súlyukat sem
volt könnyû feljuttatni. Sokan fogadalomból
mezítláb tették meg a nehéz utat. Érdekes mó-
don a „Szent hegy” nem serkentett vért a tal-
pukból. Tekinthetõ ez az akarat erejének vagy
kisebb csodának. A besorolást döntse el a tisz-
telt olvasó.

Augusztus 4-én az ünnepi szentmisét gyer-
tyás körmenet követte, végigjárva az egész vá-
rost. A helybeliek semmiképpen sem marad-
tak ki ebbõl, de a zarándokok nagy része is
csatlakozott.

Egy rohamosan fejlõdõ, modern város lett
Medjugorje, melyet lakói emeltek ki a mély-

Medjugorje
a Krizevac-hegyrõl

A mostari Öreg híd

Bazársor Mostarban

A Latin híd
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szegénységbõl erõs és rendíthetetlen hitükkel.
Sokan „a horvát Lourdes-ként” emlegetik. Az
egyházi programok befejeztével vagy azokkal
párhuzamosan a zarándokok általában megte-
kintik a környék nevezetességeit. Ilyen a
Medjugorjétól nem messze lévõ kravicai víz-
esés. Aki csak teheti, meglátogatja Mostar vá-
rosát, mely Hercegovina legnagyobb települé-
se, és a boszniai horvátok kulturális-politikai
központja. Nevét jelképérõl, az Öreg hídról
(Stari most) kapta. Ezt a háború alatt lebom-
bázták, de német–magyar segítséggel eredeti
formájában és eredeti anyagokból építették
vissza. Az óváros és a többi híd is turisztikai

látványosság. A margittai csapat a fõvároson,
Szarajevón keresztül érkezett, így nem mulasz-
totta el az óváros megtekintését, a bazársorét
és természetesen a Latin hídét (Latinska
Cuprija), amin annak idején eldördült az a lö-
vés, amely ürügyet adott az elsõ világháború
kitöréséhez. (1914. június 28-án Gavrilo
Princip szerb nacionalista meggyilkolta Ferenc
Ferdinánd trónörököst és feleségét, Chotek
Zsófiát.) Ezt éppen most újítják fel.

Hazafelé a margittai zarándokok a „horvát
Riviérát” érintve mentek, egy napot Makarská-
ban töltöttek. Megcsodálhatták az Adriai-ten-
ger már-már természetellenesen tiszta vizét. A
strandok tiszták, rendezettek voltak, ami az ut-
cákra is jellemzõ. A járdákat naponta többször
porszívózzák, valóban nehéz egy porszemet ta-
lálni. Talán érdemes lenne követni a
példájukat… Természetesen nem hagyták ki
útitervükbõl a Plitvicei-tavakat; ez a vidék Euró-
pa egyik leglátványosabb természeti öröksége.
Szépsége páratlan, amit csak megtapasztalni
lehet, leírni nem. Hazafelé menet még meg-
csodálhattuk Budapestet éjszakai kivilágítás-
ban, majd visszatértünk a sztrádára, és fárad-
tan, de élményekkel feltöltve hazaindultunk.

Porszívózzák
Makarska járdáit 

Vízesés 
a Plitvicei-tavaknál 

A kravicai vízesés

A horvátországi
Makarska
az Adrián
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a tehette, sosem hagyta el a kör-
nyéket hosszabb idõre. Nem
azért, mintha nem ismerték volna
a bolondos Miskót az egész város-
ban, nem. Õ ott szeretett lenni,

azon a helyen, ahol született, ahol felnõtt, ahol
mindenki ismerte az anyját, a hangyaszorgalom-
mal varró pici asszonyt kis udvari szobájában,
aki napot csak akkor látott, ha az utcát seperte.

Miskó örökre megrekedt a Miskó-szinten, so-
sem lett belõle Mihály, de még Misi sem.
Nénnyuka, az Aranysárkányról elnevezett kocs-
ma és kifõzde öreg szakácsnéja, aki a sarkon la-
kott, és arról volt híres, hogy mindenkirõl min-
dent tudott a környéken, megesküdött rá, hogy
születésekor kicsúszott a bábaasszony kezébõl,
és ettõl lett kicsit ütõdött Miskó. Aki amúgy nem
ártott a légynek sem, kicsit nehézbeszédû lett,
habogó meg lassú, de szép nagyra nõtt. Lobo-
gó, fekete tekintete volt, meg dús göndör haja,
és ennek örült köhécselõ, vékony kis anyja,
mert az elkészült ruhákat Miskó szívesen vitte
házhoz, ahol megdicsérték és néha cukrot is ka-
pott ez a nagyra nõtt, szép, fekete gyermek.

Rettenetes erejét sosem fitogtatta, legfeljebb
ha felmérgelték, egyszerre felhasított két mázsa
fát a színben, és estére fel is rakta szép takaros
sorokba. Volt Miskónak egy macskája, egy fél-
szemû fehér jószág, amit akkor szabadított ki a
gyerekek kezébõl, mikor a másik szemét tolták
volna kifele. Nagy lapát kezével óvatosan meg-
legyintette a kegyetlenkedõt, hogy az beesett az
árokba, majd a kabátjában vitte hazáig a macs-
kakölyköt. Otthon az anyja kamillateával moso-
gatta a sebét, és megmaradt a macska, a Bizsu.
Aki ezentúl ott aludt Miskó mellkasán, odagöm-

bölyödve szorosan a
nyakához, nappal meg
megült a varrnivaló tete-
jén, és szundikált. Miskó
szerette csiklandozni a
törékeny Bizsut, cicóka-
cicóka, vakargatta sután
selyem simaságú szõrét,
és elragadtatottan simí-
totta arcát a pofájához.

Miskó napi rutinjához
hozzátartozott a sepre-
getés, a vízhordás a sar-
ki kútról a zománcát
vesztett kék kantában,
nyáron meg similabdát

árult a Ligetben. Szép színes papírokat kapott a
kisasszonyoktól Klein úr papírboltjából, és a ke-
ményre gyúrt fûrészporgolyót ügyesen beborí-
totta velük, majd filléres gumival körbetekerte.
Hármat egy hatosért, ötöt egy tízesért – melyik
micsodás. Telente sült gesztenyét mért kis
papírstaniclibe, meg barnára pirított tökmagot.
Loholt az anyja mögött, ha az piacra ment, és
vitte hûségesen a kosarát, neki és másnak is, de
fõképpen Puszi úr kocsmájában, az Aranysár-
kányban érezte jól magát.

Nénnyuka óriási karéj pecsenyezsíros kenye-
rekkel támogatta meg Miskót, utána hideg mál-
naszörpöt csorgatott neki Puszi úr a pultnál, cse-
rébe Miskó telente elhányta a havat vagy fát vá-
gott a fáskamrában, és szépen sorokba rakta.
Egyéb idejében a kályha mellett ült, elõtte mál-
nafröccs, és csendben hallgatta az emberek be-
szélgetését.

– Volt-e már nõd, Miskó, bugyogóba nyúltál-
e már? – kezdte egyszer ugratni egy helybeli fu-
varos, és az emberek nyerítve nevettek. Ám Pu-
szi úr ekkor letette a törlõkendõt, kijött a pultból,
és nagyon csendes hangon megkérte a fuvarost,
hogy szórakozzon a kedves mamájával, de ne
Miskóval, mert ha felhergeli, ez rettenetes erejé-
vel szétveri az asztalt a fején, ami ugye látvá-
nyosságnak nem volna utolsó, de kár keresni a
bajt. Innentõl mindenki számára nyilvánvalóvá
vált, hogy Miskóval nem jó viccelni, mert
Miskónak az anyja mellett immár Puszi úr is a
pártfogója lett, és Nénnyuka is ott áll a konyha
ajtajában akkora fakanállal, mint egy léc, tehát
nem ajánlatos piszkálni.

Éppen elmúlt harmincöt esztendõs Miskó,
amikor a második nagy háború utolsó hónapja-
iban keresztülzúgott a front a városon. Aki te-
hette, bezárkózott. Miskó anyja szorgalmasan
zúgatta a varrógépét, soha ennyi munkája nem
volt, mint most, mikor arany ára volt egy komo-
lyabb kabátnak vagy felöltõnek. Bizsu magasra
nõtt ruhahalmokon szundikált, toldani, átalakíta-
ni hozták a népek a ruhákat reggeltõl estig.
Miskó az utcákat járta, segített a romot takaríta-
ni az emlékezetes bombázás után, bútorokat ra-
kott a menekülõk kocsijára, és sikerült megtalál-
nia azt a kisgyereket, akit az anyja vesztett el
menekülés közben.

Nem félt a katonáktól, megbámulta a veres
csillagot a sapkájukon, érdeklõdve figyel-
te ugató beszédüket, és elfogadta a korty
pálinkát, amivel néha megkínálták.

A hógolyóárus

Varrónõ.
Albert Neuhuys
festménye
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címbe foglalt két közeli hangzású szó
helytelen használatával már-már

naponta találkozom, és – beval-
lom – ezzel fölöttébb felbosszan-
tanak.

A napokban rég nem látott barátommal fu-
tottam össze, de társalgásra idõnk nem lévén,
megkérdeztem: – Ma délután hol leszel? –
Otthol! – volt a tömör felelet. Ennek hallatán
úgy följajdultam, mint amikor a fogamat húz-

ták. Helyesen otthont kellett
volna mondania, ám úgy tû-
nik, õt nem foglalkoztatja a
magyar nyelv helyessége,
szépsége. Pedig e szavunk
igen tartalmas és kifejezõ.
Benne érezzük annak megval-
lását, hogy ott leszek, ahol a
honom van, tehát legszûkebb
hazámban, otthonomban.

Bezzeg Arany János e téren
sem tévedett: „De van drága

dolog otthon, Nagyfaluban” – ol-
vashatjuk a Toldiban. Ha pedig a

cselekvésre a közelünkben kerül sor,
az itthon helyhatározószó az ajánlott.

Íme a példa az idézett mûbõl: „György van
itthon, elsõ szülötte a háznak”.

Illõ elmondanom, hogy a hon régi és irodal-
mi hangulatú fõnevünk. Gondoljunk Petõfire
és kortársaira. Alkotásaikban gyakorta találko-
zunk a honfi, honleány szavakkal. Történelmi
tartalmú társalgásunk során mi magunk is be-
szédünkbe foglaljuk a honfoglalás, honalapító
Árpád szavakat. 1848 táján a tisztséget kifeje-

zõ honatya szóval illették az országgyûlési
képviselõket. Noha a fent idézett példák kive-
szõben vannak, néhány esetben gondolatain-
kat nélkülük nem tudnánk mondatokba önte-
ni. Bensõséges érzelmeimet közlöm mások-
kal, amikor azt mondom, hogy „az én házam
a boldogság hona”.

E honpolgári öntudatom során az említett-
nél is gyakoribb vétséggel találkozom minden-
napi beszédünkben. Ez pedig a -ba, -be hely-
határozórag indokolatlan használata a -ban, -
ben helyett. Pedig e kettõ területét igen köny-
nyû elkülönítenünk. Ha a cselekvés, történés
helyérõl esik szó, a Hol?-lal kérdezünk, és fe-
leletünkben a -ban, -ben raggal válaszolunk. –
Hol van most a fiunk? – kérdezi az apa. – A
szobában vagy a kertben – válaszol az anya.

Vállamra telepedett a kíváncsiság ördöge, és
másnap azzal állítottam meg rohanó barátom,
hogy – „Hova, hova igyekszel?” – „A mun-
kámba, utána a kertembe” – válaszolta. Elis-
merem, hogy a tájnyelvben s a mindennapi be-
szédünkben az emberek akkor is -ba, -be ragot
ejtenek ki, amikor -ban, -ben szükségeltetik.
Azonban ha olykor vétkezünk, helytelenül le
ne írjuk! Tüstént fölkapom a piros ceruzám!

E szabályt egykor így rágtam kisdiákjaim fü-
lébe: – Figyeld meg! A Hol? kérdésünk l-re,
mássalhangzóra végzõdik. Akkor feleletedben
is mássalhangzót, -n hangot, ha leírod, -n be-
tût használj! Ellenben a Hova? kérdés magán-
hangzóra végzõdik, természetes, hogy vála-
szodban -a, -e, -ba, -be kerül a fõnév farkára.
Ugye, milyen egyszerû?

| Dánielisz Endre

Otthon vagy otthol leszel?

Egy nap, tél volt, nyitva találta a kis la-
kás ajtaját. Nem értette, anyja sokszor el-
magyarázta, drága a fa, télen nem szel-

lõztetünk. Odabentrõl elfojtott kiabálást és ne-
vetgélést hallott. Ketten voltak, egyikük anyján
térdelt, letolt nadrággal, az ágyon szétszórva a
máskor gondosan vasalt ruhák, egy kabát tete-
jén Bizsu hevert, puhán elnyúló testtel, éppen
csak a feje állt furcsa szögben, és az orrából ki-
csi vér szivárgott. A nevetgélõ katona újságba
csavart üveget nyújtott felé, azt elvette és óvato-
san az asztalra tette, majd megragadta õket.

Késõbb azt mesélték az Aranysárkányban,
egyszerre ragadta meg borzasztó erejével a két

katonát, és összeütötte a fejüket. Szintúgy, mint
a tököt. Pukkant egyet a fejük, akkor leengedte
õket, és betakarta az anyját egy kabáttal. Hat
disznóba került meg két hordó legfinomabb to-
kajiba, mire Puszi úr kijárta, hogy felmentsék a
habogós Miskót.

Tél volt, csikorgós nagy hó, mire csontsová-
nyan és félig vakon kiszabadult. Az Aranysár-
kány elõtt megállt, lehajolt, és gyúrni kezdte a
havat. Takaros kis golyókat csinált, keményeket,
formásokat. Hármat egy hatosért, makogta, mi-
kor megálltak elõtte, és ha jól ment az üzlet, es-
tére egy borra is futotta az Aranysárkányban.

| Szilágyi Perjési Katalin
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|hagyomány

Beszélgetõtársam 66 éves, elmondása sze-
rint 15 éves korában tanult varrónõnek. A
helybeli és környékbeli népviseleti ruhákat
varrja-szabja mesteri módon, értékmentõ
munkájával megõrzi az évszázadokon át kiala-
kult öltözködési szabályokat, melyekhez alkal-
mazkodott egy-egy közösség. Köröstárkány
azon ritka hagyománytisztelõ falvak egyike,
ahol a mai napig hordják a népviseletet, igaz,
csak az egyházi ünnepeken. Bevett szokás,
hogy a fiatalok ilyen ruhában konfirmálnak.

Gyulai Teréz a szülõk, nagyszülõk öltözékét
babákon igyekszik megõrizni és észrevétetni
másokkal is. Az öltözetek a magyar nemzeti
sajátosságokat mutatják be, fõleg a tárkányi és
várasfenesi, de a Belényesi-medence magyar
falvaiban – Magyarremete, Belényesújlak,
Kisnyégerfalva – még fellelhetõ, díszítéseikben
gazdag népviseleteket is, melyek a Fekete-
Körös völgyében még a XVI. századtól isme-
retesek.

Emlékeit felidézve Teréz asszony elmondta,
hogy volt ünnepi és hétköznapi viselet. Régen
népviseletben – pendelyben és fodros ingben
– jártak az idõs asszonyok is. Eredetileg házi-
szõttes vásznakból készítettek pendelyt, ga-
tyát, inget. Az újabb anyagok megjelenésével
a kendervászonról áttértek a finomabb gyári

vászonból készült ruhákra, más szabással ké-
szült ruhaféleségekre, s ezek kiszorították a
mindennapokból a népviseletet.

A Gyulai Teréz keze alól kikerülõ babaruhák
szabásmintái és díszítõelemei híven követik a

Babák rokolyában,
pántlikás kötõben

A köröstárkányi GYULAI TERÉZ több mint
negyven éve készít miniatûr, babákra
szabott Fekete-Körös menti népviseletet.

Készülnek a babaruhák

Tárkányi népviselet

Népviselet – hátulról

Labri
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hagyományt, megegyeznek a felnõtt nõi és
lányruhákéval. A pendely (alsószoknya)
gyolcsból készült, rakva beráncolták, és ma-
dzaggal kötötték derékra; hosszúsága egyenlõ
volt a rokolyáéval. A rokolya – kivarrt, besze-
dett (ráncos) szoknya – alapszíne piros vagy
ciklámen, eredeti színvilágát a soronként rá-
varrt pántlikák adják: az alsó fekete színû
pántlika, a második sor kék, a harmadik fehér,
a negyedik zöld. A kötõt (kötény) a pendely
fölött hordott rokolya elején viselték, hossza
megegyezett a szoknya hosszúságával. A „haj-
tókás” kötény alsó felében felhajtások vannak,

Szülõk, nagyszülõk
viseletét õrzik
a babák

Hímzett zsebkendõ

Pendely

Szalagos kötõ

Fodros ing 

Rokolya

és csipke díszíti. A lábri (vagy lajbi) bársony
anyagból készített ujjatlan, rövid, derékig érõ
mellény; a legszínesebben Köröstárkányban
viselik: pántlikával és hímezve, gyöngyözve,
virágmotívummal díszítve. A fodros ing (fel-
sõ ing) felsõ része (gallér) csipkézett, a nyakra
összehúzva viselik, fodros díszítéssel, a vállá-
nál buggyosra kialakítva, az ujja alsó része is
csipkézett, közepe táján a kar vastagságának
megfelelõen ráncolt.

Köröstárkányban a kötény fölött piros
pántlikát (szalagot) viseltek három ágba köt-
ve, Fenesen ezt a díszt bal oldalon viselték. A
lányok a hajukat koszorúba fonták, és bokré-
tára kötött pántlikával díszítették. A zsebken-
dõ mint az öltözék kiegészítõje vászonból ké-
szült, közepe táján belehímzett bibliai idézet
díszíti, négy sarkát pedig virágmotívum; temp-
lomba menet a zsoltárra vagy bálba menet há-
romszögûre hajtva viselték.

Örömmel és boldogan mutatjuk be olvasó-
inknak, hogy még vannak olyan emberek,
akik az utolsó pillanatban kutatják és doku-
mentálják a sajátos-puritán Fekete-Körös
menti népviseletet.

| Miklós János képzõmûvész
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A Margittához közeli Szunyogd községben
évekig mûködött egy mûhely, ahol megrende-
lésre vesszõbõl fonott bútorokat készítettek. A
városi kórháznak pedig évekig volt egy vesszõ-
fonó mestere, aki fonott székeket, asztalokat,
irattartókat készített az irodák részére. A Herbák
János-féle vállalatnak is volt egy ideig vesszõfo-
nó részlege, sõt oktatták a szakmára az érdeklõ-
dõ fiatalokat. Kereslet volt a fonott árura, de bi-
zonyára a menedzseléssel volt gond, mert ké-
sõbb mindkét üzem bezárt.

György László a Székelyföldrõl, Csíkmada-
rasról származik, de már másodikos korában
Margittára költözött szüleivel. A mesterséget a
Herbák-vállalat vesszõfonó iskolájában tanulta
meg, igaz, az alapokat még a nagyapjától sajátí-
totta el a Székelyföldön. Azóta pedig napról
napra autodidakta módon tökéletesíti tudását.

Harminc diák közül csak kettõ tanulta meg
érdemben a mesterséget – meséli –, mert, mint
mondja, az sok türelmet és hozzáértést igényel.
Minden darab más és más, nincs egy adott sé-
ma a készítésükre. A mintázatot is sokszor me-
net közben találják ki.

A vállalat vesszõfonó részlege elköltözött
Margittáról Érmihályfalvára, ahová György

Lászlót édesapja nem engedte, inkább szobafes-
tõinasnak adta. Dolgozott egy ideig ebben a
szakmában is, de nem szerette meg. A szíve a
vesszõfonás felé húzott. Miután elvégezte az ál-
talános iskolát, a család újra visszaköltözött a
Székelyföldre, nevezetesen Csíkszeredába. Nem
igazán szeretett ott élni, és édesapjuk halála
után, húsz évvel ezelõtt, az egyik húgával vissza-
jött Margittára, mivel ide kötötték õket gyer-
mekkori emlékeik.

Néhány év múlva betegnyugdíjas lett, így újra
elkezdte a vesszõfonást. Mint elmondta, az ezzel
szerzett keresete kevés lenne a megélhetéshez,
de jó kiegészítõje a betegnyugdíjnak. Néha-néha
kap nagyobb megrendelést, máskor a piacon
értékesíti termékeit a pénteki vásárnapon. Tel-
jes egészében önellátó, mivel õ termeli ki a vesz-
szõt, õ fõzi ki, válogatja, szárítja, kötegeli, majd
a feleségével együtt feldolgozzák. Az anyag be-
szerzése, elõkészítése évente mintegy két hóna-
pot (augusztus–szeptember) vesz igénybe. Addig
fonással nem tudnak foglalkozni.

Feleségét is a „szakmájának köszönheti”, mi-
vel akkor talált rá a szorgalmas tanulólányra,
amikor az egyik iskolában a vesszõfonást oktat-
ta. Itthon több helyen tanított, sõt másfél évig az
anyaországban is, Pécsett. Négy gyermekük
van, de közülük sajnos csak az egyik érdeklõdik
a vesszõfonás iránt. Remélik, hogy legalább õ
továbbviszi a stafétabotot. Kár lenne, ha ez a
szép szakma kihalna a városban. Az utóbbi idõ-
ben gyékényt is fonnak, fõképpen kenyeresko-
sarakat készítenek. Vesszõbõl pedig mindenféle
kosarat és széket készítenek, valamint demizso-
nokat is befonnak.

| Szõke Ferenc

Türelmes legyen
a vesszõfonó

Margittán és környékén jelenleg egyedül
a György család foglalkozik vesszõfonással,
pedig valamivel régebben sokan mûvelték
ezt a szép mesterséget házilag vagy akár
üzemszerûen.

György László
munka közben

Kész termékek a piacon
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Az arcformához megfelelõen kiválasztott
frizura a nõk egyik legszebb éke lehet, de a
férfiaknak is illik arra törekedniük, hogy ren-
dezett legyen a hajuk. Napjainkban tucatnyi

szépségszalon közül vá-
laszthatnak mindazok, akik
szeretnék, hogy a hajukat
hozzáértõ fodrászok ápol-
ják, a szakemberek elkészí-
tik a megálmodott hajvise-
letet, és tanácsokat is ad-
nak arra vonatkozóan,
hogy miként õrizhetjük
meg minél hosszabb idõn
át az álomfrizuránkat.
Nagyszalontán az Anita
Szalonban várja a vendé-
geket a város egyik ügyes
kezû fodrásznõje, Deák
Beáta, aki nyolc éve dol-
gozik a szakmában.

– Milyen ma a frizura-
divat?

– Akinek hosszabb haja
van, egyértelmûen a laza
hullámokat választja, szinte
mindenki ilyen frizurát sze-

retne, azok is, akiknek szögegyenes hajuk
van. A régi fix konty manapság már nem di-
vat. Aki pedig rövidebb hajra vágyik, az a Kle-

opátra-típust választja, mostanában ez a vise-
let megint nagyon divatos. A színek tekinteté-
ben pedig az élénk vagy a natúr színek hódíta-
nak, az átmenetek mostanában már kevésbé.

– Mennyire gyakran keresik fel az embe-
rek a fodrászatot?

– Ritka az olyan vendég, aki rendszeresen
jár, megfigyelhetõ, hogy tavasztól õszig na-
gyobb a forgalom, aztán télen, ha felkerül a
sapka, akkor már kevésbé figyelnek oda a fri-
zurájukra az emberek, pedig a saját komfort-
érzetünk szempontjából is fontos lenne, hogy
télen is ápolt legyen a hajviseletünk, a külsõ
megjelenésünk.

– Milyen szolgáltatásokat kérnek a leg-
többen?

– Leginkább vágást kérnek a vendégek, il-
letve ha valamilyen eseményre készülnek, ak-
kor alkalmi frizurát. Ritkábban festést, melíro-
zást kérnek a kliensek, de persze szoktak len-
ni egyedi kérések is.

– A mai világban mennyire lehet megélni
ebbõl?

– Véleményen szerint a tapasztalt, több éve
a pályán lévõ fodrászok számára jó megélhe-
tést biztosít. Nagyon meggazdagodni nem le-
het belõle, viszont szerintem mégiscsak jobb
ez a foglalkozás, mint például egy gyári mun-
ka. Ugyanakkor természetesen itt is mindig bi-
zonyítani kell és folyamatosan fejlõdni, tanul-
ni, elsajátítani az újdonságokat, napirenden
lenni az új trendekkel, különben a telített pia-
con könnyen elveszítheti a vendégeit a fod-
rász.

– A pályaválasztás elõtt álló fiataloknak
érdemes ezt a mesterséget választaniuk?

– Sokan dolgoznak ebben a szakmában, és
mivel nagy a kínálat, nem egyszerû hosszú tá-
von megtartani a vendégeket. Talán érdeme-
sebb azoknak a fiataloknak ezt a pályát válasz-
taniuk, akik egy nagyvárosban képzelik el a jö-
võjüket, ahol kisebb a konkurencia. Ezzel
együtt azonban szerintem nagyon szép szak-
ma a fodrászoké, hiszen a munkánkkal egy ki-
csit hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az emberek
megszépüljenek és jól érezzék magukat a bõ-
rükben.

| Balázs Anita

Újra hódít
a Kleopátra-frizura

A jó megjelenéshez elengedhetetlen
az ápolt hajviselet, mely manapság
nemcsak a nõk, hanem a férfiak számára
is egyre fontosabb.

Bodros, hullámos A fonást is lehet variálni Konty helyett

Deák Beáta
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Sziasztok, gyerekek!
Itt az õsz, kezdõdik a tanítás iskolában-óvodában.

Ideje komolyan venni a munkát. Hogy õszi hangulatot
teremtsek, ezúttal õszi verseket, találós kérdéseket
hoztam nektek, és a barkácssarokban is õszi levelek-
bõl készült ajtódíszt mutatok be nektek. Hogy ne csak
a korán kelésre gondoljatok, újabb rajzpályázatot is
hirdetek.

Jó szórakozást és tanuljatok sokat!

BARKÁCSOLJUNK!

Õszi füzér
papírlevélbõl

Falevelek lefestése és róluk papírlenyomat
készítése közismert technika. Õszi képek és
dekorációk készülhetnek így, például õszi fü-
zér. Kellékek: falevelek, (akril)festék õszi szí-
nekben, fehér papír, selyemszalag vagy zsinór,
fonal, ecset, olló, esetleg lyukasztó, ragasztha-
tó õszi termékek.

A leveleket fessük le többféle õszi színnel.
Ezután fordítsuk meg, és kézzel nyomjuk rá a
mintájukat a fehér papírra. Csináljunk több
ilyen nyomatot (kb. 8-10-et) attól függõen,
hogy milyen hosszú füzért szeretnénk készíte-
ni. Szórhatunk a levelekre kevés csillámport is.
Ha megszáradt a nyomat, vágjuk ki úgy, hogy
vékony fehér perem maradjon a levelek körül.

A kivágott leveleket ragasz-
szuk egymástól tetszés sze-
rinti távolságban egy se-
lyemszalagra. A szabadon
maradó szalagrészekre ra-
gaszthatunk egyéb õszi nö-
vényt vagy termést.

Más változat: a leveleket
a csúcsuk és a száruk vé-
gén lyukasszuk ki. A lyuka-
kon lazán átfûzött rafiával
vagy zsinórral, fonallal kös-
sük össze õket. A kapott
füzért ragasztóval rögzítsük
vagy zsinórral kössük fel
tetszés szerinti helyre.

Pöszi rajzokat vár!

Rajzpályázat
Ünnepeljük az osztályban a karácsonyt!

A Biharország címû havilap rajzpályázatot hirdet általános is-
kolás osztályok részére. A pályázat címe: Ünnepeljük az osz-
tályban a karácsonyt! Tetszõleges technikával A3-as rajz-
lapra csoportosan készített alkotásokat várunk, amelyekbõl kitû-
nik, miként ünnepli az osztály a karácsonyt. Egy osztályból csak
egy pályamunkát fogadunk el. A rajzhoz mellékeljétek az alábbi,
kitöltött szelvényt. Beküldési határidõ: november 20. Az el-
sõ három helyezett munkáját ajándékcsomaggal jutalmazzuk. A
nyertes munkákat decemberi lapszámunkban közöljük.

Jó munkát kívánunk!
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JELENTKEZÉSI LAP
Rajzpályázat

Iskola neve: ........................................................

............................................................................. 

Település: ................................... Osztály: .........

Tanító neve: ........................................................ 

A munkát készítõ gyermekek (legalább 5

tanuló) neve: ......................................................

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 



Találós kérdések
Gyümölcs vagyok, édes vagyok,
ha megértem, piros vagyok.
Télen elrejt jól a kamra,
Mi is volnék, ha nem …?

Se ajtaja, se ablaka, 
mégis négyen laknak benne.
Mi az?

Zöld istállóban fekete lovak
piros szénát esznek.
Mi az?

gyereksarok|
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vi és Panni jó szemû, szorgalmas kis-
lányok voltak, egyszer szamócát szed-
tek az erdõben. Ha nem is könnyen,
sok kutatás, hajolgatás árán, de
mindkettõjük kosárkája megtelt édes,

pirosan mosolygó, illatos szamócával.
Hazafelé menet két csöppséget vettek észre:

pöttömnyi kisfiú és kislány játszott az út menti
patakparton. Panni gyorsan a szamócákra terí-
tette kendõjét, Évi azonban nem követte példá-
ját.

Amikor odaértek, a két csöppség vágyó sze-
meket meresztett a szamócákra, kérni azonban
nem mertek. Ám Évike könnyen kitalálta, mire
gondolnak. Mindkét gyereknek bõven adott a
kosarából. Felderült a kicsik arca, hálás szavak-
kal köszönték.

Amikor továbbmentek, Panni nem állta meg
kicsit rosszalló, kicsit kárörvendõ megjegyzés
nélkül:

– Most a te kosaradban sokkal kevesebb sza-
móca van, mint az enyémben!

Évike nem akarta megbántani barátnõjét, de
azért tréfás-komolyan így szólt:

– A gyomromnak, igaz, kevesebb maradt, de
ez a kevesebb sokkal több – a szívemnek!

LELKES MIKLÓS

A csábító szamóca

Színezd ki!
Keresd elõ a színes ceruzádat, és készítsd el

magad a mesénk illusztrációját: az ábrán
látható finom gyümölcsöt színezd ki!

É
(Alma)

(Dió)

(Dinnye)
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A 2010-es gálán a magyar és az erdélyi öreg-
fiú-válogatott játszott egymással, a mostani
meccsen a román „aranycsapat” (az 1994-es vi-
lágbajnokságon hatodik helyet szerzett együttes
több tagja) és a nagyváradi Bihar FC volt kiváló-
ságaiból álló együttes mérte össze erejét. Mind-
két mérkõzésen jelen volt a Bihar FC csapatá-
nak több egykori alapembere, Gergely Sándor,
Muzsnay Zsolt, Kulcsár Sándor és Ioan Zare is,
s az utóbbi kettõ a pályán is bizonyította, hogy
mit sem fakult focitudása.

A jótékony célú gálára a szervezõk tízezer
meghívót nyomtattak, ezeket legalább ötlejes
felajánlással lehetett megszerezni. A belépõk kö-
zel háromnegyede gazdára talált, még ha ez a
lelátón nem látszott is meg (a nézõk száma öt-
ezer körül volt).

A focidélután ötletét Dumitru Voloºeniuc, a
Bihar FC vezetõtanácsának tagja adta, aki érte-
sült a nyolcéves Kevin betegségérõl (az élesdi kis-
fiúnál 2011-ben diagnosztizáltak leukémiát, az-
óta Debrecenben kezelik), s szeretett volna segí-

teni rajta. Az ötletben partner volt a váradi sport-
klub, valamint Iosif Rotariu, a Bihar FC volt játé-
kos-edzõje, akinek az egyik családtagja hasonló
kórral küszködik. Rotariu közbenjárásának kö-
szönhetõ, hogy a gálán jelen volt Gheorghe
Hagi, a román válogatott volt kiválósága, illetve
Miodrag Belodedici vagy Ioan Ovidiu Sabãu.

Focigála „aranycsapattal”

Az augusztus 14-én megtartott focigála elsõ
meccsén a Bihar FC vezetõibõl és edzõibõl álló
csapat a váradi sportújságírókkal mérte össze tu-
dását. A tollforgatók ezúttal labdaérzéküket is bi-
zonyították, s meglepõ, de teljesen megérde-
melt 8–5 (5–0) arányú gyõzelmet arattak a több
volt profi labdarúgót soraiban tudó piros-kékek
fölött. A Bihar FC-ben kapott helyet Kevin édes-
apja, Ficuþ Csaba, aki két gólt lõtt a firkászok-
nak. A második találkozón a Bihar FC szurkolói
tették próbára kedvenceiket, a másodosztályban
szereplõ gárda tagjait, végül a meccs a profik
gólzáporos (8–1) gyõzelmével zárult.

A nap fõ eseménye az öregfiúk pályára lépé-
se volt. Nemcsak a román válogatottban akad-
tak nagy nevek, hanem a hazaiaknál is, ahol
olyan egykori kiválóságok öltötték ismét maguk-
ra a piros-kék mezt, mint George Georgescu
(több mint négyszáz meccsen játszott a Bihar
FC-ben, így õ a csúcstartó a klubban). Ott volt

Összefogtak
egy beteg kisfiúért
Gheorghe Hagi is pályára lépett a Bihar FC gálameccsén

Három évvel a Nagyváradi Partium FC által
szervezett focigála után, amellyel
a legendás Nagyváradi Atlétikai Club
centenáriumát ünnepelték, ismét neves
labdarúgók léptek a Bodola Gyula Stadion
gyepszõnyegére. Ezúttal karitatív célja volt
a Bihar FC által szervezett focidélutánnak:
egy nyolcéves élesdi kisfiúnak, Ficuþ
Kevinnek a gyógykezelésére gyûjtöttek.

Az öregfiúk
meccsének
résztvevõi

42|Biharország|2013. szeptember

Nemcsak jelenlétével, hanem pénzzel is segítette az
akció sikerét Gheorghe Hagi
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még a magyar élvonalban egykoron „csodacsa-
tárként” emlegetett Kulcsár Sándor és Sorin
Cigan, illetve a román válogatottban is szerepelt
Ioan Zare (részt vett az 1984-es franciaországi
Eb-n), Alexandru Terheº és Ovidiu Lazãr.

Nem fogott rajtuk az idõ

Valamivel több mint ötezer focikedvelõ, köz-
tük nagyon sok gyermek tapsára vonultak ki a
csapatok a Bodola stadion gyepszõnyegére.
Ami ezután következett, az
felért egy román másodosz-
tályú focimeccs színvonalá-
val. Az iram nem volt eget
rengetõ, ám látvány és szín-
vonal tekintetében lenne mit
tanulniuk a jelen futballistái-
nak a nagy öregektõl. A ro-
mán „aranycsapat” 3–1-es
gyõzelméhez egy góllal és
két gólpasszal járult hozzá a
közönségkedvenc Gheorghe Hagi (mindkét al-
kalommal Bãbannak „varázsolta” oda a labdát),
míg a váradi öregfiúk találatát a diószegi Adrian
Anca szerezte. Õ az a bihari labdarúgó, akinek
utoljára (a Kolozsvári CFR tagjaként) sikerült baj-
noki címet szereznie a román élvonalban.

Nekik tapsoltak

S hogy miért is volt focigála a rendezvény, ar-
ról a két csapat összeállítása árulkodik. A Bihar
FC-ben lépett pályára: Pap-Deák János, Petre

Câmpan (kapusok), Cristian Drãghici, Ioan
Zare, Lucian Ciocan, Kiss Sándor, Alexandru
Terheº, Sorin Pop, Ovidiu Lazãr, Sorin Cigan,
Kulcsár Sándor, Stelian Farcãu, Adrian Anca,
Sorin Bãlaj, Lucian Ulici, Florin Farcaº, Cosmin
Bodea, Cristian Lupuþ, Kovács Rudolf, Viorel
Domocoº, Marcel Abrudan, Dumitru Burescu,
Horia Rãdulescu, Claudiu Mutu, Erdei József.
Edzõk: Muzsnay Zsolt és Gergely Sándor. Tech-
nikai igazgatók: Szûcs Árpád, id. Popovits Pál,
Dan Matei, Virgil Dianu, George Bologan és
Gheorghe Bulc.

A román „aranycsapat” tagjai: Petru Þurcaº –
Paul Codrea, Miodrag Belodedici, Ilie Rotariu,
Cristian Dancea – Ioan Ovidiu Sabãu, Iosif Ro-
tariu, Gheorghe Hagi, Octavian Popescu – Alin
Stoica, Marcel Bãban. Játszott még: Szabadosi
Bálint. Szövetségi kapitány: Jenei Imre.

A nagybányai FIFA-bírónak, Cristian Balaj-
nak (segítõje a szintén FIFA minõsítéssel rendel-
kezõ Octavian ªovre és Cristian Bologan volt) a
meccs végét jelzõ sípszava után a nézõk százai
lepték el a játékteret, hogy autogramot kapja-
nak, vagy közös fényképet készítsenek a ked-
vencekkel. Meglepõ volt, hogy Balaj sípmestert
legalább olyan sokan ostromolták e célból, mint
az „aranycsapat” tagjait, utóbbiak közül Belode-
dici és Iosif Rotariu volt a rekorder e tekintetben.

Licitáltak és adományoztak

A jótékonysági gála díszvacsorával ért véget,
amelyen az öregfiúcsapatok által viselt mezeket
árverezték el. A legtöbb pénzt, 20 500 lejt,
Gheorghe Hagi szereléséért fizették ki, de a já-
tékos maga is kétezer lejjel segítette az akciót
(ennyiért vette meg volt csapattársa és barátja,
Iosif Rotariu mezét). Egy váradi cég 21 ezer lejt
adományozott Kevin gyógyulására.

A pénz mellett az „aranycsapat” tagjai moráli-
san is hozzájárultak a beteg kisfiú felépülésének
elõsegítéséhez. „Kevin a saját meccsét vívja, s ki-
tartóan kell küzdenie a gyógyulásért” – bátorítot-
ta Gheorghe Hagi a beteg fiú édesapját, Ficuþ
Csabát, aki a meghatódottságtól alig talált szava-
kat, s könnyes szemmel köszönte meg a segítsé-
get.

Az emberi összefogás szép példája volt az
esemény, s talán csak az emelt volna még a gá-
la hangulatán, ha megteltek volna a váradi sta-
dion lelátói. Sajnos erre egyszer volt példa az
utóbbi évtizedben, de akkor sem a foci, hanem
könnyûzenei koncert (2005-ben a Boney M fel-
lépése) vonzotta oda az érdeklõdõket.

| Hajdu Attila

Kevinért fociztak
Váradon a román

válogatott volt
tagjai

Ficuþ Csabát (bal
szélen) bátorították

a volt kiváló
labdarúgók
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Remek napjuk volt
a relikvia-
vadászoknak, ki
labdára, ki mezre,
ki pedig egyéni
gyûjteményére kért
autogramot
a résztvevõktõl
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– Honnan érkezett Biharba?
– Debreceni vagyok, ott is jártam középisko-

lába. Szegeden szereztem tanári képesítést test-
nevelés–rekreáció szakon, az egyetemet pedig
Pécsen végeztem. Hajdúnánáson kezdtem dol-
gozni. Ott, az általános iskolában grundbirkózás-
ra oktattam a tanítványaimat. Ez hasonlít a
szumóhoz, de így sajátítják el a gyerekek a bir-
kózás alapjait, és nem utolsósorban diákolimpi-
ai sportág. Kilenc hónap katonai szolgálat után
egy hirdetésre jelentkeztem az Eötvös József
Szakképzõ Intézetbe 2002-ben. Tudtam, hol
van az iskola, hiszen éveken keresztül elõtte for-
dult meg velem a szegedi autóbuszjárat, de négy
évig csak átutaztam Berettyóújfalun.

– Hogyan fogadták?
– Nem volt gondom a beilleszkedéssel. Jól fel-

szerelt konditerme volt az iskolának, és a kezdet
kezdetén megakadt a szemem egy kiadványon,

amelyben olvastam, hogy a fekvenyomás diák-
olimpiai szám. Nem volt korábban jártasságom
ebben a sportágban, jómagam elsõsorban lab-
darúgással és úszással foglalkoztam, de nem volt
ismeretlen számomra a konditermek világa. Az-
tán a diákolimpiai sikerek a tanítványaimat is lel-
kesítették. Barcson tíz egyéni bajnokunk lett a
Diákolimpián, a lányok elsõk lettek, a fiúcsapat
pedig a második legeredményesebb lett a me-
zõnyben.

– Erre figyelt fel a szakma?
– Túlzás nélkül mondhatom, hogy berobban-

tunk a sportágba, de ehhez kevés lett volna az
egyszeri diákolimpiai siker. Rendszeresen részt
vettünk a Magyar Erõemelõ Szövetség verse-
nyein, majd kijutottunk a nemzetközi porondra
is. Aztán már válogatott szinten is képviseltettük
magunkat. 2008-ban a dél-afrikai Johannes-
burgban rendezték meg az Ifjúsági és Junior
Erõemelõ Világbajnokságot. Ezen 8 magyar
versenyzõ vett részt, és közülük a legjobb ered-
ményt Makrai Éva, a berettyóújfalui Eötvös Jó-
zsef Szakképzõ Iskola diákja érte el. Évi
fekvenyomásban ifjúsági –44 kg-os kategóriá-
ban, háromszor javítva a világcsúcsot, világbaj-
noki címet szerzett 82,5 kg-os teljesítménnyel.
Ezzel 12 kg-ot javított a régi világcsúcson. Fõ
számában, a fekvenyomásban a 73 ifjúsági ver-
senyzõ közül az abszolút világbajnoki címet is
megszerezte. 2009-ben a csehországi Pilsenben
rendezett világbajnokságon öt diákunkkal szere-
peltünk. Somogyi Edina, Makrai Éva, Szabó

Fekvenyomott világhír
egy kisvárosból
Bevallom, nem ilyen találkozásra
számítottam. UNGAI JÁNOS, aki a sport
révén hozott elismerést a bihari
kisvárosnak, Berettyóújfalunak, nem egy
kétajtós szekrény termetû ember, hanem
egy szerény, nyílt tekintetû edzõ,
pedagógus. A beszélgetésre barátjával,
HAJZER TAMÁSSAL, a Bihari Szabadidõ
és Sportegyesület titkárával érkezik.

2012, Las Vegas,
Grand Canyon:
Ungai János
és Hajzer Tamás

Ungai János a 2007-es diákolimpiai kupákkal,
elismerésekkel
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László és Mikula Norbert világbajnoki címet
szerzett, míg Balibán Márk 3. helyezést ért el. A
versenyen Makrai Éva az összes nõi versenyzõ
közül abszolút világbajnoki címet is szerzett, de
Éva felnõtt válogatott is volt.

– Ezek az eredmények hoztak elismerést
önnek is?

– 2008-ban edzõi kategóriában megkaptam
a megtisztelõ Hajdú-Bihar Megye Év Edzõje cí-
met, majd 2009-ben a Magyar Erõemelõ Szö-
vetség áprilisi elnökségi ülésén megválasztottak
az Ifjúsági és Junior Erõemelõ és Fekvenyomó
Válogatott szövetségi kapitányának. 2010-ben
az Amerikai Egyesült Államokban, a Texas ál-
lambeli Killeenben rendezték meg öt földrész 32
országának részvételével az Ifjúsági és Junior
Fekvenyomó Világbajnokságot. Szövetségi ka-
pitányként ez volt az elsõ világversenyem; kilenc
versenyzõvel vettünk részt. A válogatott öt
arany-, három ezüst- és egy bronzérmet szer-
zett. A junior nõi válogatott a hazaiak mögött az
elõkelõ második helyezést érte el, olyan fekve-
nyomó nagyhatalmakat megelõzve, mint Orosz-
ország, Japán. A válogatott két legeredménye-
sebb versenyzõje a berettyóújfalui Eötvös DSK
versenyzõje, Makrai Éva és Mikula Norbert volt,
akiknek sikerült a tavalyi világbajnoki címüket
megvédeniük. Mikula Norbert az ifjúsági +125
kg-os kategóriában, 250 kg-os teljesítménnyel,
a világcsúcsot 16,5 kg-mal javítva lett világbaj-
nok. Norbi ezt az eredményt is túlszárnyalta
2011-ben Beleden, a magyar bajnokságon,
ahol a +120 kg-os súlycsoportban versenyezve
315 kg-os teljesítménnyel, új ifjúsági világcsúcs-
csal, junior és felnõtt országos csúccsal lett elsõ.

– Hogyan látja az elmúlt esztendõt az ered-
mények tükrében?

– Azt hiszem, a Bihari Szabadidõ és Sport-
egyesület nagyon sikeres és eredményes évet
zárt 2012-ben. Sportolói és versenyzõi létszá-
munk folyamatosan gyarapszik. Az évet hosszú
felkészülés után áprilisban az Országos
Fekvenyomó Diákolimpia döntõjével kezdtük,

ahol a VI. korcsoportban sikerült visszahódíta-
nunk a csapatbajnoki címet, több kiemelkedõ
egyéni teljesítménnyel. Még abban a hónapban
a Magyar Erõemelõ Szövetség által rendezett If-
júsági és Junior Fekvenyomó Országos Bajnok-
ságon vettünk részt, ahol ismét bebizonyítottuk,
hogy a legerõsebb utánpótlásbázissal rendelke-
zik egyesületünk. Szeptemberben Füzesgyarma-
ton vettünk részt a RAW nõi-férfi fekvenyomó
és erõemelõ profi országos bajnokságon; itt
fekvenyomásban a –140 kg-os súlycsoportban
szereplõ Mikula Norbert 260 kg-os új ifjúsági vi-
lágcsúccsal diadalmaskodott, és ezzel kvalifikálta
magát a novemberi Las Vegas-i WPC Fekve-
nyomó Világbajnokságra.

– Milyen együtt dolgozni Ungai Jánossal? –
kérdezem Hajzer Tamást, az egyesület titká-
rát.

– János jó kolléga és kiváló barát, akivel köl-
csönösen kiegészítjük egymást. Õ hozza az
eredményeket, nekem „csak” a zavartalan hát-
teret kell biztosítanom. Sajnos a novemberi Las
Vegas-i Fekvenyomó VB-n Norbert sérülés mi-
att nem tudott elindulni, de sikerült kijutnunk
Ungai Jánossal a versenyre, s így is nagyon ta-
nulságos volt.

– Mit jelent diákjainak, versenyzõinek és
önnek ez a sport? – fordulok ismét Ungai Já-
noshoz, a sikeredzõhöz.

– Azt hiszem, kiváló kiugrási lehetõség min-
denkinek, de sajnos ez még nem valósult meg
maradéktalanul. A két legeredményesebb tanít-
ványom – egyelõre – abbahagyta a versenyzést.
Nem is õk, inkább a környezetükben voltak
olyanok, akik „forintosítani” szerették volna a si-
kereket. Nem értették meg, hogy az is nehézsé-
get okoz számunkra, hogy egy-egy versenyzõ
részvételét biztosítsuk egy-egy világversenyen,
aminek költsége alkalmanként elérte a félmillió
forintot. Sápi József igazgatósága idején min-
den segítséget megkaptunk az iskolától, amely
most is biztos hátteret nyújt a munkánknak. A
támogatóink közül sokat köszönhetünk Dr.
Horváthné Dr. Nagy Ibolyának, Micskei Sándor-
nak és a Csorba testvéreknek. Jelenleg tíz ver-
senyzõm van, és mintegy huszonöten kedvtelés-
bõl járnak el az edzésekre. Az idén nem tervez-
tünk külföldi versenyeket, mert Egerben lesz a
világbajnokság és oda szeretnénk összpontosíta-
ni minden erõnket. Tavaly leköszöntem a meg-
tisztelõ szövetségi kapitányi posztról, mert ren-
geteget kellett utaznom. Két gyerekem van, 5 és
9 esztendõsek, a munkám mellett most már õk
is több figyelmet érdemelnek. Szeretnék több
idõt tölteni a családommal.

| Kocsis Csaba

2010, USA,
Killeen: Makrai Éva

és Mikula Norbert
világbajnokok

Ungai Jánossal
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Manapság már nemcsak a hagyományos
konyhasót ismerjük, hanem számos más
sótermék közül is válogathatunk, és használ-
hatjuk ezeket a mindennapokban. A különbö-
zõ sótermékek Garda Andreának köszön-
hetõen immár Nagyszalontán is beszerezhe-
tõk. A hozzáértõ forgalmazó szívesen mesélt
lapunknak arról, hogy mire használhatók az
egyes termékek.

– Mióta foglalkozik sótermékek árusításá-
val? Honnan jött az ötlet, hogy belevágjon
ebbe?

– Évente többször megyünk a családdal
Szovátára, mivel a férjem ott született. Ezek-
nek az utaknak az alkalmával több ismerõsünk
megkért, hogy hozzunk nekik fürdõsót, mert
hallottak a jótékony hatásáról, vagy már hasz-
náltak is a parajdi nyaraláskor vásárolt fürdõ-
sót. Innen jött az ötlet, hogy mi is forgalmaz-
zunk sótermékeket, és rövid idõ után családi
vállalkozást indítottunk. A férjem testvére
Csíkszeredában és környékén, mi pedig itt Bi-
har megyében foglalkozunk a sótermékek for-
galmazásával.

– Miket árusít?
– A parajdi termékek mellett forgalmazunk

még Himalája sót is. A legnépszerûbb termé-
keink a sólámpák, a só gyertyatartók, a fürdõ-
sók, a sószappanok és a sópárnák.

– Milyen panaszok enyhítésére jók az
egyes sótermékek?

Sóval az egészségünkért
A só jótékony hatásairól bizonyára már
mindenki hallott, a sóval való gyógyításnak
évezredes hagyománya van, s bár
a modern orvostudomány óva inti
az embereket a só fogyasztásától, tudnunk
kell, hogy ez az ásvány nagyon fontos
a szervezetünk számára.

Garda Andrea
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– Kiemelném a fürdõsókat, amelyek na-
gyon hasznosak. Mint tudjuk, az emberi szer-
vezet optimális mûködéséhez ásványi anya-
gokra van szükség. Ezek az ásványi anyagok
általában a táplálkozással jutnak be a szerve-
zetbe. A fürdõsók összetételének köszönhetõ-
en – 97 százalékban természetes sót (NaCl) és
egyéb ásványi anyagot tartalmaznak – a sós
fürdõk kiegészítõ folyamatként segítik szerve-
zetünket az ásványi anyagok felvételében, a
bõrön keresztül való felszívódással. A sós für-
dõnek tisztító hatása van a szervezetünkre,
elõsegíti a bõr vérellátását, és javítja az emész-
tést. A fürdõsók összetevõiben megtalálható
illóolajoknak aromaterápiás hatásuk van, segí-
tik az ellazulást és a szervezet felfrissülését. A
sós fürdõhöz egy kád (hozzávetõleg 100-150
liter) 35–38 Celsius-fokos meleg vízbe 500-
600 g fürdõsót tegyünk, s feloldódásig kever-
gessük. A fürdés 25–35 percig tartson, ez
alatt a víz hõmérséklete nem változik. A sós
fürdõkúra két hétig tart, kétnaponta ismételt
fürdésekkel. A sós fürdõ kedvezõ hatásait már
régen felismerték, a népi gyógyászatban alkal-
mazták például a mozgásszervi panaszok, ízü-

leti gyulladás enyhítésére. Jótékonyan hat az
idegrendszerre, feszültségoldó, fájdalomcsilla-
pító, segíthet az álmatlanság leküzdésében.
Elõsegíti az emésztést, serkenti a vérkeringést.

– Milyen más sóterméknek van hasonló-
an kedvezõ hatása?

– Például a sólámpának. Használata javítja
a közérzetet a természetes ionizációnak, az
elektromágneses rezgéseknek és a kristályos
felépítésének köszönhetõen. A só kémiai és fi-
zikai szempontból semlegesítõ és kiegyenlítõ
hatású. A sókristályok negatív töltésû ionokat
adnak le a szoba levegõjébe, amibõl energiát
nyerhetünk. Az ionok kedvezõen hatnak a
légutakra, enyhítik a légúti megbetegedések
okozta panaszokat, az alvás- és koncentrációs
zavarokat, semlegesítik az elektromos készülé-
kek (számítógép, televízió stb.) közelében ki-
alakult elektroszmogot, jó hatással lehetnek az
allergiás és asztmatikus megbetegedésekre,
segítik a relaxációs gyakorlatok hatékonysá-
gát. A sólámpa a jótékony hatásán kívül a
hangulatos, meleg fényével dekoratív dísze is
otthonunknak. Állítsuk az elektromos készülé-
kek (tévé, számítógép) mellé, vagy éjszakára a
fej közelébe. A sólámpa a hatását akkor is ki-
fejti, ha nincs bekapcsolva, bár nem olyan in-
tenzíven.

– Az érdeklõdõk hogyan juthatnak a ter-
mékekhez?

– Bõvebb tájékoztatást kaphatnak a
www.produsedinsare.info oldalunkon és a kö-
zösségi oldalon is megtalálnak minket a Pro-
duse din sare-Sótermékek név alatt, ugyanitt
meg is rendelhetõk a termékeink. Nagyszalon-
tára, Nagyváradra és Csíkszeredába a szállítás
ingyenes, más városba postán küldjük el a ter-
mékeket.

| Balázs Anita
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70. Kakukkfû (Thymus
serpyllum)

A Thymus nemzetségbe tartozó több, örök-
zöld, talajtakaró vagy boltozatos alakú cserje,
félcserje, fûszeres illatú évelõ fûszer- és gyógy-
növényfaj összefoglaló neve a kakukkfû. Népi-
es elnevezései: balzsamfû, démutka, kakucs-
kafû, kerti kakukkfû, mezei kakukkfû, timián,
tömjénfû, töményfû vagy vadcsombor. Román
elnevezése cimbriºor.

Erõs, kámforos aromájú, a nehezen
emészthetõ ételek fûszerezésére használják;
már az egyiptomiak és a görögök is ismerték.
Szárazságtûrõ, fényigényes, télálló, fagytûrõ.
Magvetéssel (tavasztól nyár közepéig), félfás
dugványozással és tõosztással egyaránt szapo-
rítható.

A legjobb fûszert vagy gyógytea-alapanya-
got (herbát) a virágzáskor szedett hajtásokból
kaphatjuk. A hajtást a fás rész fölött vágjuk le,
így újra hajt. A virágos-leveles hajtásokat szá-
rítjuk, morzsoljuk, aromaõrzõ csomagolásban
tároljuk. Friss ágacskái néhány napig hûtõben
is elállnak.

Kitûnõ étvágygerjesztõ, gyomorjavító,
görcsoldó, köhögéscsillapító, szélhajtó is. Für-
dõvizekben illatos és frissítõ hatású.

71. Kálmos (Acorus
calamus L.)

Az Acoraceae családba tartozó évelõ vízi-
növény. Más nevei: bécsi sás, kígyófû, büdös-
sás, orvosi kálmos. Román megnevezése obli-
geanã.

Ázsiai eredetû, 1574-ben hozták Konstanti-
nápolyból Bécsbe, majd innen terjedt el ná-
lunk is, fõként szerzetesek közvetítésével, akik
gyógyhatása miatt termesztették. Drogja a
gyöktörzsében található, ez hámozva vagy há-
mozatlanul, porítva kerül forgalomba. Illóola-
jat (Aetheroleum calami) is tartalmaz, és sze-
szes kivonat is készül belõle.

Gyümölcslevesek, -saláták, de fõleg borok,
likõrök és pálinkák fûszerezésére használják.
Különbözõ teakeverékekben gyomorsav-ter-
melést szabályozó, étvágyjavító, emésztést
serkentõ, nyugtató hatását hasznosítják. Aza-
rontartalma miatt gyógyteákban nem használ-
ható nagy mennyiségben és hosszú ideig.

Ismert még idegerõsítõként, vértisztítóként
is. Kenõcsök alkotórészeként és gyógyfürdõk-
ben reuma kezelésére használják. A kínai és
indiai gyógyászat szélesebb körben régóta al-
kalmazza.

Gyógynövény-ábécé

Jövõ hónapban a kamillát és a kankalint
mutatjuk be.
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Cukkinis szendvicskrém

Hozzávalók: 50 dkg cukkini, 1 nagy fej vö-
röshagyma, 2-3 gerezd fokhagyma, 2 paradi-
csom, 2 zöldpaprika (lehet csípõs is), kevés olaj,
10 dkg margarin, 8 dkg szójapehely, só, bors,
paprika, egy csipet ételízesítõ.

Elkészítés: Az apróra vágott hagymát az
olajon üvegesre dinszteljük, majd megszórjuk
pirospaprikával. A meghámozott, kimagvalt és
1 x 1 cm-es kockára vágott cukkinit hozzáadjuk
a hagymához. A negyedelt paradicsomot és a
kicsumázott, szeletelt paprikát is hozzáadjuk.
Sózzuk, borsozzuk, fedõ alatt puhára pároljuk.
A szójapelyhet az ételízesítõvel elkeverjük, majd
annyi vízzel leforrázzuk, amennyi ellepi. Ha
megduzzadt, jól kinyomkodjuk, és a zúzott fok-
hagymával a lecsós cukkinihoz adjuk, zsírjára
pirítjuk. Ha kihûlt, a margarinnal jól összetur-
mixoljuk. Kenyérre kenve kínáljuk.

Céklás szendvicskrém

Hozzávalók: 15 dkg natúr vajkrém, 15 dkg
cékla, kevés õrölt kömény, kevés fokhagyma.

Elkészítés: A nyers céklát lereszeljük, hoz-
záadjuk a vajkrémet, ízesítjük, majd jól összeke-

verjük. Cékla helyett készíthetjük sárgarépával
vagy sütõtökkel is.

Görögös szendvicskrém

Hozzávalók: 15 dkg fetasajt, 2 fõtt tojás (8
perces), 2 evõkanál tejföl, metélõhagyma, csi-
pet bors.

Elkészítés: Villával összetörjük a sajtot, a
tojásokat apróra összevágjuk, a tejföllel és a
metélõhagymával a sajthoz keverjük, megbor-
sozzuk.

Paradicsomos halas
szendvicskrém

Hozzávalók: 1 doboz paradicsomos hal-
konzerv, 1 gerezd fokhagyma, 5 dkg margarin,
1 mokkáskanál só, 1 mokkáskanál törött bors,
1 teáskanál citromlé.

Elkészítés: Az összes hozzávalót habosra
keverjük. Hideg szendvicsre való krém.

Halas szendvicskrém

Hozzávalók: 2 doboz olajos hal, vaj, cit-
rom, mustár, kevés só, bors, vöröshagyma.

Elkészítés: A halkonzervrõl az olajat lecsor-
gatjuk, tálba téve hozzátesszük az apróra vágott
vöröshagymát, valamint a többi hozzávalót ízlés
szerinti mennyiségben. Villával simára kever-
jük, pirítóssal kínáljuk.

Májas szendvicskrém

Hozzávalók: 20 dkg májkrém, 1-2 kemény
tojás áttört sárgája, 1 evõkanál margarin, para-
dicsompüré, ketchup, mustár, vörös- vagy me-
télõhagyma, kapor, só, bors.

Elkészítés: A májkrémet, a vajat és a to-
jássárgáját összeturmixoljuk, hozzátesszük a
paradicsompürét, a ketchupot, a mustárt, az
apróra vágott hagymát, és fûszerezzük. Hûtve
tároljuk.

Uzsonnák
az iskolatáskába

Íme, újra itt az õsz, kezdõdik a tanítás,
gondterheltté válik a szülõ, hogy napról
napra mit csomagoljon csemetéjének
uzsonnára. Néhány változatosan
elkészíthetõ szendvicskrémet mutatunk be.
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| Barabás Zsuzsa

A Nap
Horváth Imre (1906–1993) Margittán
született, Nagyváradon élt költõ volt, több
újság munkatársa. Fenti címû versébõl
idézünk: „Ma is õ kelt a legkorábban. /
Hajnalban kint volt a mezõn. /…/ Így nem
csoda, ha ilyen fáradt, / s a tyúkokkal
pihenni tér.” Folytatása, az utolsó két sor,
a rejtvényben a vízszintes 1. és függõleges
33. alatt.

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

Augusztusi rejtvényünk (A szeretetrõl) helyes megfejtése: „… a
szeretet a legnagyobb jó, amit az ember másoknak adhat.”
Könyvjutalmat nyert: Kovács Éva Ibolya és Tóth Erzsébet
(Nagyvárad), Molnár Ferenc (Erdõgyarak).
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Augusztus második hétvégéjén tartották
meg a X. Paptamási Községi Napokat. A ren-
dezvény jó hangulatban kezdõdött, de szom-
bat este ítéletidõ mosta el a programokat.
Személyi sérülés szerencsére nem történt, de
orkánerejû szél kíséretében felhõszakadás és
jégesõ is volt. A vihar teljesen „átrendezte a
terepet”, a publikum szétszéledt. Vasárnap
azonban szép idõben minden rendezvényt
megtarthattak, sõt a szombat estérõl elmaradt
koncertek egy részét is pótolták.

Viharvert községi napok
Paptamásiban

A községi napok szervezõi is meglepõdtek azon, hogy
Nótár Mary mekkora publikumot vonzott

A szombat délutáni
sportvetélkedõk
és a bográcsosfõzõ-
verseny gyõzteseit
Matyi Miklós,
Paptamási
polgármestere
és Németi Gyula
alpolgármester
díjazta

A magyarországi
Csillag születik
tehetségkutató
román kiadása,

a Românii au talent
címû mûsor

finalistáinak,
az Acces nevû

csapat tagjainak
a fellépése meg-

lepetés volt, és
ennek erejével

hatott

A cigányzene
és a mulatós
kedvelõinek
körében népszerû
Nótár Mary volt
a vasárnap esti
sztárvendég.
Mintegy négyezres
tömeg elõtt
énekelte el
legnépszerûbb
slágereit
a magyarországi
énekesnõ, akit
leginkább
a Nóta Tv
mûsoraiból ismer
a nagyérdemû

Operettslágerekkel
lopta be magát

a jelen lévõ
idõsebbek szívébe a

nagyváradi MM
Pódium. Ismert

dalok csendültek
fel, s azokat a nézõk

is jókedvvel együtt
énekelték

az elõadókkal

Az ítéletidõ nyomai.
Percek alatt

támadt fel a vihar,
és semmit sem

kímélt. A sátrakat
szétcibálta

az orkánerejû szél,
a színpadot is meg-

tépázta, a laci-
konyhák nap-
ernyõit pedig
kivétel nélkül
felborogatta

A vasárnap
délutáni
programokhoz
kellemes idõjárás
társult. A székely-
hídi Tini Dance
Center táncosai
emlékezetes
mûsorral
szolgáltak
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Több mint egy évszázada, pontosan 1906. április 25-tõl szállítják villamosok Nagyváradon az utasokat. Azóta számos vo-
nalat kiépítettek és elbontottak, számtalan gyártmányú és típusú kocsik zakatoltak, csilingeltek, csikorogtak, zötyögtek és
robogtak a síneken. A váradi tömegközlekedés kétharmad része ma is a villamosok tengelyein nyugszik, és a Helyi Köz-
szállítási Vállalat a múlt hónapban a jármûvek karbantartására a térség legmodernebb mechatronikai laborját állította
munkába. A felszereléshez tartozik egy mobil eszterga, amely a fölé emelt villamoskocsi kerekét annak levétele nélkül ké-
pes precízen kör alakúra formálni. Archív felvételeinken a múlt század eleji villamosok láthatók váradi síneken


