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|városünnep

hízelgõ2–2-esfélideieredményután–9–4-re
kikaptakagyulaiönkormányzatgárdájától.

Könyvbemutató

KülönlegeskötettelgazdagodottNagyszalon-
tamagyarsága:id.NagyÁrpád,azRMDSZala-
pítótagja,areformátusegyházközségfõgond-
nok-helyettesearégiónkatátfogóhelytörténeti
tanulmánnyal ajándékozta meg az olvasókö-
zönséget. AzErdõhátmagyarságának törté-
nete – Nagyszalonta eseménynaptára
1606–2003 címmelnapvilágotlátottkötetszá-
mosérdekestudnivalótsorakoztatfel,smind-
eztképekkelillusztrálvatárjaazolvasóelé.Ti-
zenhat fotó és térkép színesíti a kiadványt,
egyebekmellettazegykoriszalontaicsatatéris

Akcióbanafavágók

AszékelyhídiGVTeamSportfavágóEgyesü-
let tagjai érkeztekNagyszalontára aHajdúhé-
ten,hogyelkápráztassákbemutatójukkalavá-
ros lakosait. Különbözõ show-elemeket látha-
tottaközönség,mintpéldáulfafaragásláncfû-
résszel, vágási technikák, és egy olyan „tu-
ningolt”láncfûrésztisbemutattakaszakembe-
rek, ami egyedi Romániában, ugyanis 65 ló-
erõs,aláncsebességepedig240km/óra.
Avasárnaptólvasárnapigtartóeseménysor-

ban – a korábbi évekhezhasonlóan – idén is
megtartották az egészségnapot ingyenes vér-
nyomás-ésvércukorszintméréssel,életvezetési
tanácsadással.Voltsportnapis;egyebekmellett
adiákokhozhasonlóanazelöljárókisfocimezt
öltöttek,ésbarátságoslabdarúgó-mérkõzésen–

Hajdúhét Nagyszalontán
Színesprogramsorozattalünnepelt
szeptemberutolsóhetébenNagyszalonta
magyarsága.Azimmár12.Hajdúhéten
változatosrendezvényekvárták
az érdeklõdõket,voltakkulturális
események,sportprogramok,színháziest,
koncertek;alegérdekesebbekrõlszóló
beszámolókatfûztükcsokorba.

AranyJános

szülõvárosamár

mostkészüla

költõszületésének

200.évfordulójára

Gyula

önkormányzatának

csapatávalfociztak

a helybelielöljárók
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Favágásmagasfokon

ANagyszalontaközpontúkistérségeseményeit

foglaljaösszeid.NagyÁrpádkönyve



láthatóbenne,vagyéppenahajdúkrégivisele-
te.Nagyszalontamelletthelyetkapottakönyv-
benÁrpád,Erdõgyarak,Mezõbaj,Tamáshida,
Ant, Nagyzerénd, Feketegyarmat, Bélzerénd,
Vadász, Simonyifalva, Erdõhegy ésÁgya, így
összesen13településtismerhetmegegykicsit
közelebbrõlazolvasóakötetetlapozgatva.Ezt
akiadványtmutattákbecsütörtökönanagysza-
lontaiaknak,egyzenés-irodalmiösszeállításke-
retében.TörökLászlópolgármesterköszöntõje
utánDarvasiZoltánkétszavalattal,GaliTeréz
pedigmegzenésítettversekkel,valamintNagy-
zeréndrõlésAntrólgyûjtöttdalokkalörvendez-
tettemegaközönséget.

EgyesteBarátokközt

Nagy sikerû elõadással mutatkoztak be a
ZilahyLajosMûvelõdésiHázszínpadánaBará-
tokközt címûnépszerûmagyarországitévéso-
rozat szereplõi. Várkonyi András, Bozsek
Márk,MunkácsyKataésNyáriDiánavidámze-
nésesttelérkezettaHajdúhétre,azeneialáfes-
tésrõlSzudaKárolygondoskodott.

Arany-konferencia

A Hajdúhéten indította útjára az RMDSZ
nagyszalontaiszervezeteazArany200 elneve-
zésûKárpát-medencei konferenciasorozatot is
azzal a céllal, hogy méltóképpen ünnepeljék
meg legnagyobb epikus költõnk születésének
2017-benesedékesbicentenáriumát.Atanács-
kozásonjelenvoltBiróRozáliaszenátor,aren-
dezvény fõvédnöke, Halász János magyaror-
szágiországgyûlésiképviselõ,aMagyarMûvé-
szeti Akadémia felügyelõ testületének elnöke,

KorompayJánosirodalomtörténész,aMagyar
Tudományos Akadémia (MTA) képviselõje,
DánieliszEndrehelytörténész,illetveházigazda-
kéntPatócsJúlia,azAranyJánosMûvelõdési
EgyesületelnökeésTörökLászlópolgármester,
valamintanagyszalontaicivilszervezetekképvi-
selõi,akönyvtár,amúzeumvezetõi.
Patócs Júlia az Arany-emlékévhez kapcsol-

ható különbözõ lehetõségeket körvonalazott,
mintpéldáulpályázatokmeghirdetését,Arany
János-emlékérem kibocsátását, egy Arany-út
kialakítását,ezaköltõéleténekfontosállomá-
saikéntmeghatározotttelepüléseketkötnéegy-
be.VégülazúgynevezettArany-tartalékképzé-
sétszorgalmazta,vagyishogyaköltõszellemi
és tárgyi hagyatékát a kor követelményeinek
szellemében ápolják tovább. Az MTA tervezi
Aranylevelezésének,teljesmunkásságánakkö-
tetbesorolásátéskiadását, szépirodalmiköte-
tek és tanulmánykötetekmegjelentetését.Ha-
lászJánoskiemelteaziskolákfontosságátésaz
újtechnológiákbevezetéséneklehetõségétan-
nakérdekében,hogyAranymunkásságaminél
többemberhez,fiatalhozeljusson.BiróRozália
felvetette azAranygyermekcsere-program le-
hetõségét,ezazünnepiévnyárivakációjátte-
hetnéfeledhetetlenné.
Atovábbihozzászólásoksoránszóbakerült

egytöbbnyelvûArany-kötetkiadásánakötlete,
autóbuszoskiállításmegszervezése,verselemzõ
kötetkiadása,múzeumõrségszervezéseis.

Kolbászfesztiválkoncertekkel

Csakúgy,mintazelõzõévekben,azideiHaj-
dúhétprogramjábaniskiemelkedõhelyetfog-
laltelakolbászfesztivál,amelyenközelkéttucat-
nyi csapat jelentkezett.Abor,apálinka,a fi-
nomfalatokésajókedvünnepénszámosízle-
tes kolbász készült nagyszerû hangulatban. A
zsûri egybehangzó véleménye szerint a legki-
emelkedõbb teljesítményt a helybeli RMDSZ
Tulipánoknevûcsapatanyújtotta,ennektagjai
vehettékátalegjobbnakjáródíjat.
Akolbásztöltésalattaközönségetmagyaror-

szági színpadi fellépõk szórakoztatták.A nagy-
szalontai származású Danilescu Csaba 12 éve
énekelegymûvészetiegyesületben,srégiálma
váltvalóraazzal,hogyahajdúvárosbankoncer-
tezett. Sipos F. Tamás énekes remekül érezte
magátNagyszalontán,éselmondta,hogymindig
nagyörömmellépfelaPartiummagyarlaktate-
lepülésein.Csocseszmulatósdalaivaltáncracsá-
bítottaaversenyzésbenmegfáradtcsapatokatis.

Ba lázs Ani ta
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–Háromévalattlátványosanfejlõdöttaz
intézmény.Miatitkasikereiknek?
– Amikor szívbõl dolgozik az ember, nem

csakkényszerbõl,eznagyon-nagyonsokatszá-
mít.Korábbanisvezetõbeosztásbandolgoztam,
ésúgygondolom,becsülettelelláttamamunká-
mat,dehiányzott azakis fûszer,amiminden
ételt kicsitmegbolondít.Amiótamegalakult az
iskola,ezmegvan.Úgytekintekerreaziskolá-
ra,mintasajátgyermekemre,gondolatifogan-
tatásátólkezdvekíséremazalakulását.Desem-
miképpennemszeretnémeloroznimásokérde-
meit,éncsakegyvagyokabbólasokemberbõl,
akikagondolatbólezthoztákki,ezzéalakítot-
ták.Amegalakuláshozszilárdpolitikaiakaratés
támogatáskellett,amimegvolthelyi,megyeiés
országosszinten,ugyanakkorapedagógusokis
hozzátettékasajátrészüket,hogynecsakegy
intézménylegyünk,hanemazaziskola,amiel-
sõsorbanagyermekértvan.Aszülõkhathatós
segítségétsemszabadelfelednünk.
– Tavaly szeptemberben hozzákezdtek az

iskolaújszárnyánaképítéséhez,hogylegyen

„Az iskola a harmadik
gyermekem”

Épülaziskolaúj

szárnya

elegendõ tanterem, és ne kelljen délután is
oktatni.Azépítkezésjelenlegszünetel.Pénz
hiányábanvagymásokból?
–Vanpénzünkhelyiésmegyeiforrásbólegy-

aránt, azonbanmegpályáztunk egy unióspro-
jektet,amelyjelenlegelbírálásalattáll.Haked-
vezõleszadöntés,2százaléknyiönrésszelkell
hozzájárulnunk,ígyjelentõsösszegetmáscélra
tudunkmajdfelhasználni,példáulazóvodaiinf-
rastruktúrafejlesztésére,étkezdeépítésére.
–Vanráesély,hogymégebbenatanévben

befejezzék?Mikaphelyetebbenaszárnyban?
–Haazuniósprojektetmegnyerjük,négyhó-

napalattbefejezõdhetamunka.Azúj épület-
szárnyban12tanteremésháromlaboratórium
–kémia–fizika,informatika-ésnyelvlabor–kap
majdhelyet.Anyelvlaborteljes,utolsógenerá-
ciósfelszerelésétmárbeszereztük.Atetõtérben
egy multifunkcionális termet is kialakíthatunk
utólag.
–Küzd-e létszámhiánnyalaz iskola?Sike-

rült-ebeindítanimindentervezettszakot?
–Mindentervezettosztályteltudtunkindíta-

ni.Négy-négyosztály indulaz iskola-elõkészítõ
ésakilencedikévfolyamonis.
–Tervezik-eújszakokindításátvagyszak-

maiképzésbevezetését?
–Igen,máraközeljövõben.Egyújszakindí-

tásátlehetõvétevõakkreditációsfolyamatsike-
réhez elsõsorban az infrastrukturális feltételek
teljesülése,jelenesetbenazelegendõszámútan-
teremmegléteszükséges.Amintazépítkezésa
befejezéshez közeledik, elindítjuk az akkreditá-
ciót. Azt, hogymilyen szakokat indítunk, egy
Margittát és a környezõ településeket érintõ
közvélemény-kutatás fogja eldönteni. Igyek-
szünkmegfelelniazondiákokésszülõkelvárása-
inakis,akiknemfeltétlenülazérettségiokleve-
let várják el a tanintézettõl, hanem azt, hogy
szakmátadjon.
– Szeptember 1-jétõl az iskola átvette a

margittaiésamagyarkécimagyaróvodaicso-
portokatis.Miérttartottafontosnakeztalé-
pést?
– Magyarkécen 2011-ig nem volt magyar

nyelvûóvodaioktatás,pedigaközösség80-90
százalékamagyaridentitású.Azönkormányzat
RMDSZ-frakciója és ahelyi református lelkész
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Tanévkezdésapropójánamargittai
Horváth JánosElméletiLíceum
igazgatójával,NAGY GABRIELLÁVAL
beszélgettünk.Az intézmény2011-ben
alakultazOctavianGogaFõgimnázium
és azI–VIII.osztályosiskolamagyar
osztályaiból.



munkájának köszönhetõen indult be Kécen a
magyaróvodaicsoport.Óriásiigényvoltrá,elõ-
szöregy,majdkétcsoportalakult.Ígyaszülõk
már nem kényszerültek román óvodába adni
gyermekeiket. Talán Margitta volt az utolsó
olyan városBiharmegyében, ahol az oktatási
hálózatotnemalakítottákátazelmúlt idõszak-
ban.Háromolyanóvodaisvolt,amelynemér-
teelatörvényáltalelõírtminimálislétszámot,a
gyermeklétszám-alapúfinanszírozásnemfedez-
temár a béralapot.A tanügyi törvény egyéb-
kéntisafüggõlegesszerkezetifelépítéstszorgal-
mazza.Ígykönnyebbnekünkisaziskola-elõké-
szítõ osztályokat tervezni, látva, milyen gyer-
meklétszámérkezikazóvodákból.Eztalépésta
tanfelügyelõségistámogatta,ugyanakkoraszü-
lõkkéréseisvolt.
–Azóvodákmûködéséértkülönaligazgató

felel Pocsaly Gréta személyében. Szükséges
voltegymásodikaligazgatókinevezése?
–Óvodaicsoportokkalsemén,semahelyet-

tesemnemfoglalkoztunkeddig.Hogyjár-emá-
sodikaligazgatóitisztségatanintézetnek,aztaz
osztályoklétszámaszabjameg.Amimunkánkat
megkönnyíti,havanvalaki,akiezeketaterhe-
ketviszi,akiehhezaterülethezért.Akinevezés
atanfelügyelõségdöntése.
–Aziskoladiákjaiszámoskül-ésbelföldi

tantárgyversenyenvettekrészalegutóbbitan-
évbenis.Kiemelneegy-kétolyaneredményt,
amirekülönösenbüszkék?
–Többetis.Azelmúlttanévsorán35megyei

elsõ,38második,28harmadikhelyetés74di-
cséretet,országosversenyrõl9elsõ,13máso-
dik,8harmadikhelyezéstés9dicséretet,nem-
zetköziversenyekrõl2elsõ,egy3.helyezéstés
2dicséretethoztunk.Horvátországiésbalatoni
táborozástnyertekagyermekeink.Úgygondo-
lom,egyetlentanévalattezolyaneredményso-
rozat, amelyre méltán büszke lehet bármelyik
igazgató.Megalakulásunkótamindenévbenmi-
nisztériumikitüntetéstkaptunkazelértverseny-
eredményekértvagyanagyonmagasszínvona-
lú iskolánkívüli tevékenységekért,azoklevelek

azirodámfalátdíszítik.Pedagógusainkmunká-
játiselismerték:2012-benRendErzsébettanár-
nõt Mentor Díjjal tüntették ki. Betuker Enikõ
matematikatanáramagyarországiEmberiErõ-
források Minisztériuma által kiosztott Bonis
Bona–Anemzettehetségeiértdíjatvehetteát
2013-ban.
–A tantárgyversenyekenelért sikerekké-

pezikaziskolaioktatásszínvonalánakmércé-
jét?
–Ezzellehetlemérniadiákokésapedagógu-

sokpluszmunkáját.Denem szabad elfelejteni,
hogy az oktatási folyamatban nemcsak a csú-
csokrakellfigyelni,hanemafelzárkóztatásrais.
Számos felzárkóztatásiprogramot szerveztünk.
Önkéntességialaponközépiskolástanulókálta-
lánosiskolásokatkorrepetáltak,illetvetanítónõ-
ink lelkesen korrepetálták a tanulási nehézsé-
gekkelküszködõgyerekeket.Vansegítõpeda-
gógusunkis,akiakülönbözõtanulásinehézsé-
gekkelküzdõdiákjainkelõmeneteléttámogatja.
– Önt rendkívül energikus és jó kedélyû

emberkéntismertemmeg,ugyanakkorkellõ
szigorralvezetiazintézményt.Kétgyermekes
családanya,feleségésigazgatóegyben.Hon-
nanmeríterõtamunkájához?
–Igazábólnemtudom,ezensosemgondol-

kodtam. Kihívásnak tekintem a feladatokat,
amitmegkelloldani.Aziskolaaharmadikgyer-
mekem,„akit”felkellnevelni,ugyanolyanoda-
figyeléssel,mintazelsõkettõt.Acsaládomma-
ximálisan támogatja a munkámat. A férjem
rendkívül kritikus szellem, számomra õ külsõ
kontroll is, akimegmondja kertelés nélkül, ha
rosszdöntésthozok.Önkormányzatiképviselõ-
ként,élveabizalommal,amivelfelhatalmaztaka
választóink,illetveahelyiönkormányzattanügyi
bizottságának elnökeként is az iskola érdekeit
maximálisanszemelõtttartvavégzemamunká-
mat.
–Azigazgatóiteendõkmellettnemhiány-

zikapedagógusimunka,atanítás?
–Nagyon ishiányzik.Énnemvagyokúgy-

mond bukott orvostanhallgató-jelölt, mindig is
kémiaszakostanárnakkészültem.Szeretekta-
nítani,ésrendkívülimértékbentudokörülniata-
nítványaimsikereinek.Nemfelejtettemel,hon-
nan indultam, hogy egy jó szó, támogatás
mennyiresokatjelent.Akirementoromkéntte-
kintek,egyetlenévettanítottengem,TatárHor-
váthGabriellaKatalinnakhívják.Azazegyév
meghatározta az egész életemet.Hosszú évek
utánismétegymásrataláltunk,õazegyiktest-
vériskolánk igazgatóhelyettese. Ezúton is üze-
nemneki,hogyezazõsikereis.

Tárnoky Botond

NagyGabriella,

a margittaimagyar

iskolaigazgatója

oktatás|
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Mintmindig,apénzbõlsohanincselegendõ.
Amargittaimûvelõdési ház felépítésére szánt
összegsemvoltelegendõateljeskivitelezésre.
Ezta„rövidzárlatot”azonbanMargittamester-
emberei megoldották. Felajánlották munkáju-
kat ingyenésbérmentve.Elsõkénta legneve-
sebbmesterekléptek,atöbbiekpedigkövették
jópéldájukat.Atöbbszázönkéntesmunkaóra
1958-banhelyrebillentetteaköltségvetést, így
amargittaikultúraházaidejébenelkészült.
Abbanazidõbenmodernésimpozánsépü-

letnek számított, de talánma sem lenne szé-
gyenkeznivalója.Majdnemfélezerembernekju-
tottbenneülõhely.Örömmelvettékbirtokbaa
nézõk, büszkék voltak a mûvelõdési házukra.
Egy-egymeghirdetett elõadás elõtt sorok ala-
kultak ki a jegyárusító elõtt. A rendszeresen
színházbajáróksajátkényelmükérdekébenbér-
letetvásároltak.Megvoltatörzsközönség,sez
kiegészülveazalkalminézõkkel,gyakranered-
ményezettteltházaselõadásokat.Késõbbaté-
vé,majdjelenünkbenazinternettérhódításával

a nézõk száma valamelyest csökkent. Rossz
nyelvekszerintehhezaszíntársulatoknemmin-
digszerencsésmûsorrendjeishozzájárult.
Annak ellenére, hogy elõadásonként keve-

sebbnézõvolt,akihasználtságnemcsökkent,
mivelmegnõttarendezvényekszáma.Arend-
szerváltásutánmegalakultavárosamatõrszín-
játszócsoportjaéskórusa,ezekelõadásaikatés
fõpróbáikatamûvelõdésiházbantartották.Va-
lamivelkésõbbmegalakultakanéptánc-ésmo-
derntánc-csoportok,aztánagitároscsoport,õk
szintén ott gyakoroltak és mutatkoztak be.
Ezenkívülidõrõlidõreiskolairendezvényeknek
isotthontadottazintézmény.Azamatõrkép-
zõmûvészekésfotósokazelõcsarnokbanalakí-
tottakkiegygalériátmunkáikbemutatására.Az
újprogramoknakéscsapatoknakköszönhetõ-
enismétegyregyakoribbakvoltakateltházas
elõadások.Úgylátszott,másodikvirágkorátéli
akultúraháza,amikorazidõvasfogakikezdte
azépületet.
A nyílászárók elöregedtek, nagy volt a

hõveszteség,ígytélentöbbekerültafûtés,vagy
haspóroltak,akkorhidegterembenkellettpró-
bálni,fellépni.Eztmégelviseltékvalahogyahi-
vatásosokésazamatõrökegyaránt.Anagyob-
bik baj az volt, hogy a tetõ szigetelése egyre
gyakrabbancsõdötmondott.Folyamatosanfol-
tozgatták–nemkevéspénztköltverá–,deér-
demieredménynemszületett.Újraésújrabe-
ázott.Ahelyitanácsvégülbelátta,hogyátfogó
munkáravanszükség,éselhatároztaateljeste-
tõcserét500 000lejértékben.Amunkálatokat
tavalyjúniusbankezdtékel.Leszedtékarégite-
tõt,ésazakkorihírekszerintkiderült,hogyaz
újtetõtnembírnáelafal.Ezsajtóbanismeg-

Ígynézkimost

a mûvelõdésiház

fõhomlokzata
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Mi lesz veled,
margittai kultúrház?

Amargittaimûvelõdésiházfelépítése
válaszvoltakulturálisrendezvényekre
vágyóhelyiéskörnyékbeliemberek
óhajára.Azépület1958-bankészültel,
1959januárjábanadtákát,azótamegérett
arenoválásra.Tavalyeliskezdték
a tetõcserét,deleálltak,sazótaázik,
mállikafal,apadozat.Azokokatkerestük. Egytekintélyesfelületenmégmostsincsbefedveatetõ



jelent, de akkor senki sem cáfolta meg. Az
újabb információk szerint az derült ki, hogy
könnyebbtetõismegfelelacélnak,ésazráadá-
sulkevesebbekerül,mondtaapolgármester.A
gondviszontazvolt,hogyazújtervrajzelkészü-
léseésamunkálatokújraindulásatöbbhónapot
vettigénybe,azalattapatinásépületfolyamato-
sanbeázott.Végültavalyszeptemberközepén
kezdtékel ismét amunkát, akkor a kivitelezõ
cégvezetõje,NagyZsoltLajosaztígérte,hogy
2013 karácsonyára készen lesznek. Sajnos
nemígytörtént.Acégcsõdközeliállapotbake-
rült,akultúrházitetõcserérefolyamatosanelõ-
rekérteapénzt.Eztviszontnemlehetetttelje-
síteni, mondta Pocsaly Zoltán polgármester.
Idénmárciusbanvégülelkezdték felraknia te-
tõt,deakivitelezõáltalmegrendeltmennyiség
nemlettelég,azóta160négyzetméterfedetle-
nül áll, éppena színpad fölötti részen. Így az
épületbelsõállagatovábbromlik.
Azeddigibeázás teljesentönkretetteapar-

kettet,megrongáltaaszékeket,abelsõvakola-
totpedigteljesenellepteafeketepenész.Szak-
emberekésapolgármestervéleményeszerint
isapenészesvakolatotlekellverni,ésazegé-

szetújravakolni.Ezperszenemkevéspénzbe
fogkerülni, legkevesebbmintegykétmillió lej-
be.„Eztahelyitanácsképtelenegyévalattki-
termelni,fõkéntazért,mertottvanmégamá-
sikprioritástélvezõmunkálat,aHorváthJános
ElméletiLíceumújszárnya.Hakedvezõpoliti-
kaiszelekfújnak,talánjövõrehasználatbalehet
adniamûvelõdésiházat,hanem,akkorcsak
kétévmúlva”–nyilatkoztaapolgármester.
Ez sajnos nem a legjobb hír sem a ház re-

ménybelihasználóinak,semalátogatóinak.Cse-
kélyreményttalánazad,hogyanapokbanaki-
vitelezõmunkásaimegjelentek,ésméricskéltéka
befedetlen tetõt. Amûvelõdési ház igazgatójá-
nak,DemeterVeronicánakaztígérték,megren-
delikahiányzóanyagot,ésbefedikatetõt.Ha-
táridõtnemadtak,deminekis,haúgysemtart-
jákbe.Énszemélyszerint,a többimargittaival
együtt,akkorhiszemelajóhírt,halátomameg-
valósítását.Nagyonremélem,hogyamostaniál-
datlanhelyzetjóleckevoltazilletékeseknek,és
ezutánjóvalkörültekintõbbeklesznek.
Margittánaktívéspezsgõkulturáliséletfolyt,

ezenahárom-négy,esetlegmégtöbbévnyiki-
esés akár begyógyíthatatlan sebeket ejthet.
Nagy kár lenne érte. Szolgáljon ez az írás
Margitta kulturális szervezetei által leadott
S. O. S.-ként.

Szõke Ferenc

Afelpúposodott

parkettis

menthetetlen

közélet|

Akultúrházeredeti

formájában
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AGyermekJézus

Otthonlakói

a gyermekJézus

szobrával

Hosszúideigúgytûnt,hogyakastélysorsa
örökre megpecsételõdött. Az önkormányzat
képtelennek bizonyult hathatós stratégiát ki-
dolgozni a funkcionalitását vesztett épület
megmentésére.Deaholazemberiakaratmeg-
bicsaklik, ott lép elõtérbe az isteni kegyelem,
mondhatni a csoda,ésbebizonyosodik,hogy
azenyészetútjárólislehetvisszatérés.Azépü-
let túlmutat tárgyimivoltán,nemzedékekem-
lékmadarafészkelrégifalaiközött.Amatuzsá-
lemikorúfákalattmennyibarátság,szerelem
született,ahosszúfolyosókonmégmaishalla-
nivéljükadiákzsivajt,atanórákonsercegõkré-
tahangját,akedvenctanárokszeretettelokító
szavait.
APetõfiSándorElméletiLíceum2008-ban

újépületbeköltözöttinnen,akastélytetõzete
meggyengült, csak idõ kérdése volt, hogy a
máritt-ottbeázóépületmikorfogjamegadni
magát. Nagy megnyugvást jelentett tehát,
hogy aBöjteCsabanevével fémjelzett dévai

SzentFerencAlapítvány49évrekoncesszió-
ba vette a kastélyt a helyi önkormányzattól,
gyermekotthonalapításavégett.Aszerzõdést
2010-ben megkötötték, s elkezdõdhetett az
állagmegõrzés,majdjövõbelátótervekkiokos-
kodásakövetkezett,hogyvégül ishányszük-
ségbenélõgyermekneknyújthatnakmenedé-
ket, puha ágyat, ruhát, élelmet, szeretetet.
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Székelyhídon lábon
járnak az angyalok

Azõszinapsütésbensárgásvörösenizzó
falevelekbõlterítettszõnyegetatermészet.
Akapubejáratmellettifalonmégálla tábla,
melyhirdeti,hogytanintézetmûködött
egykoronazingatlanban.Többmintfél
évszázadonátiskolakéntfunkcionált
a székelyhídiStubenberg-kastély,most
felújítvanehézsorsúgyermekekotthona.

AKovácscsalád

Otthonlakók



Mostanra az L alakú épület nyugati szár-
nyátsikerültfelújítaniuk,odatizenhatgyerme-
ket tudtak befogadni.A következõmunkafá-
zisbanazalagsoriebédlõtésakonyhátkorsze-
rûsítik, ezeknek a csempézett felülete 500
négyzetmétertteszki–soroljaKovácsJános.
Mireakastély teljes felújításával végeznek,a
bentlakókszámáthatvanraszeretnéknövelni,
emellett további negyven napközis gyermek
oktatását, étkeztetését is elvállalják. Felvétel-
kor elsõbbséget élveznek az árvák, majd a
nagycsaládosok,amunkanélküliek,azelváltak
gyermekei.Hanemtudnakbefogadnivalakit,
akkoratöbbigyermekotthonbanérdeklõdnek
szabadhelyután.JólegyüttmûködnekaSzent
Ferenc Alapítvány házai. Ha valamelyiknek
feleslegevanélelmiszerbõl,akkorfelajánljaazt
a hiányt szenvedõ otthonoknak, de gyakran
kérnek is egymástól, amikor a szükség úgy
hozza. Szerencsére azÚrmindig elküldi két
lábon járó angyalait, így idejében érkeznek
adományok,gyakranalegváratlanabbhelyrõl
–meséliÁgnes.Aszükségenfelülisáldjaõket
Isten,abudapestiCsillaghídAlapítványjóvol-
tábólTiszafüredennyaraltakaházfiatallakói.
A gyermekek nincsenek elszakítva szüleik-

tõl, hétvégeken, vakáció idejére hazamehet-
nek,deazotthonbanisbármikorlátogathatják
õketahozzátartozók.Nagyodafigyelést,türel-
metigényelnekabefogadottak,hiszkülönbözõ
háttérbõlérkeztek,számtalantesti-lelkitrauma
érteõket.HallgatvaÁgnesasszonyt,belebor-
zonga jóérzésûemberaszülõinemtörõdöm-
ség, a gyakran állati kegyetlenkedések vagy
éppenazönhibájukonkívülatársadalompere-
méresodródottaktragédiájánaksokaságán.A
sátánmunkájátcsakszeretettellehetlerombol-
ni,asebekreezazegyetlengyógyír.BöjteCsa-
batestvértidézveKovácsÁgnesisvallja:aho-
gyanaGPSújraterveziazútvonalat,úgykell
ezeknekagyerekeknekazelhibázottéletét,új-
ratervezve,helyesútraterelniük.

D. Mészáros Elek

oktatás–hitvilág|

Akastélybejárata

arómaikatolikus

templom

szomszédságában

Hol legyen a konyha, az iroda, mekkorára
szabjákahálókat,afürdõszobakialakításami-
kénttörténjék.Ésperszearengetegelõkalku-
láció:mennyibeisfogmindezkerülni.Azösz-
szegekrémisztõennagyok,deahitmindenek
fölött gyõzedelmeskedik, ezt jól tudták a na-
gyotálmodóotthonalapítókis.
Vegyes képet mutat most a kastélyudvar,

valami elkezdõdött, de sok munka van még
hátra.Játszótérabejárattóljobbra,afõbejára-
tihomlokzatmárvakolva,avirágokaszépér-
zéketsejtetik,mígodábbelszállításraváróva-
kolattörmelék,építkezésihulladék.Belépve,a
folyosónmodernegyházizenehallatszik,kel-
lemesen cirógató dallamok, nem harsogó,
mégis betölti a teret. Békesség árad minde-
nünnen,eztcsaklélekkelérziazember.
KovácsÁgnes,akastély jelenlegi„úrnõje”

immárkilencesztendejemunkálkodikazala-
pítványnál családjával együtt. Konyhaközel-
ben beszélgetünk az otthon vezetõjével, hisz
nemsokárahazaérkeznekagyerekekazóvo-
dából, iskolából, akkorra el kell készülnie az
ebédnek. Egy ilyen otthon vezetése nem ki-
váltság, sokkal inkább fokozott felelõsség; a
fõnöknõ irányít, szervez, fakanalat ragad,
együttvesziátaleckétagyerekekkel,hitrene-
vel,lelkisebeketápolgat.
Parajdról érkeztek Kovácsék Székelyhídra

2013 júniusában.Ágneshitoktatónak tanult,
férje,János,akijelenlegazotthonkarbantar-
tója, bányamérnök végzettségû. Két lányuk
van, Katalin IX. osztályos, Karola pedig ne-
gyedikes. Ivácson Éva nevelõnõ is hozzájuk
szegõdött,hármanlátjákelagyermekotthoni
teendõket.Ágnesasszonyviccesenmegjegy-
zi,báregyszermentférjhez,dekétszerháza-
sodott. Ezzel arra utal, hogy a parajdi Szent
BorbálaÓvodamegnyitásautánimmáramá-
sodikházbaköltözött,aszékelyhídiGyermek
JézusOtthonba.

KovácsÁgnes

és IvácsonÉva

Azotthonlegifjabblakójaaligmásfél

éves
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ÉrseléndközigazgatásilagÉrsemjénközség-
heztartozik.Azelsõírásosdokumentumate-
lepülésrõl1163-bólszármazik,ekkorZelend,
Selend néven lett jegyezve. 1339-ben villa
Selendnévenemlítik,egy1416-ból fennma-
radt oklevélben Selénd néven jelenik meg.
1828-ban említik elõször a jelenlegi nevén:
Érselénd.Földesuraegykoraváradikáptalan
volt,késõbbaFrátercsaládbirtokábakerült.
1828-ban563lakosavolt.Az1886-banké-
szülthivatalosnépszámlálás769 lakost jegy-
zettfel,ebbõl722magyart,illetve557görög
katolikus,92református,55izraelita,51ró-
maikatolikusvallásút.Többmintegyévszázad
elteltével,1992-benatelepülésen1019-enél-
tek,közülük525magyar,296roma,174ro-
mánnemzetiségû.Húszévmúlva,a2011-es
népszámlálás adatai szerint 894-en lakják
Érseléndet, közülük371magyar,319 roma,
201román,1németés2ukránnemzetiségû.
Felekezetimegoszlás szerint: görög katolikus
407, római katolikus 170, református 151,
ortodox120,baptista39.

Érseléndegyikeazoknakahelységeknek,
melyekcsaknéhányszázméterre
fekszenekaromán–magyar
országhatártól.Atelepülés
a Nagyvárad–Szatmárnémetivasútvonal
menténtalálható,deazidénelkészült
Érsemjén–Érkenéz–Érseléndközötti
aszfaltosútoniskönnyeneljuthatunkoda.
Székelyhídfelõlakátyús,gödrös
országútonnehézaközlekedés.

Romagyerekekamagyarosztályban

Egyszeptemberinapkoradélutánióráiban
érkeztem a községközpontba, Érsemjénbe,
ahonnan Balázsi József polgármesterrel és
Timár Sorin alpolgármesterrel, aki érseléndi
lakos,együttautóztunkamintegy6kilométer-
refekvõÉrseléndre.Apolgármesterútközben
elmondta,hogytöbbmintkétévtizedeshiva-
tali idejealattsokat fejlõdöttaközség,deaz
egyiknagyálmaaz idénvalósultmeg,végre
aszfaltosútonlehetmegközelíteniÉrkenéztés
Érseléndet. „1992 óta vagyok polgármester,
azótaváromeztapillanatot–emlékezettvisz-
szaBalázsiJózsef.–Azelmúltévekbenmin-
den létezõprogrambabevolt foglalvaazor-
szágútmodernizálása,demindigtörténtvala-
miafinisben,ésafelújításvalahogymindigel-
csúszott.Addigmentünk,mindenlehetõhely-
rebekopogtattunk,amígsikerültrápénztsze-
rezni, és íme, le vanaszfaltozvaazérseléndi
görögkatolikus templomig.Ezzel azútépítés
mégnemfejezõdöttbe,jövõreaszfaltozzukaz
iskoláig, de arról sem akarunk lemondani,
hogyösszekössükazaszfaltosutatSzékelyhíd-
dal. A kivitelezésre kormány-, illetvemegyei
tanácsitámogatástkaptunk,vanbenneasaját

Újaszfalt

az országúton.

A seléndiek

szeretnék,ha

elérneSzékelyhídig
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Pár lépésre a határtól

BalázsiJózseférsemjénipolgármester



költségvetésünkbõl is, minden létezõ forrást
kihasználtunk. Ezenkívül Érselénden felújítot-
tuk az orvosi rendelõt, az iskolát, tavaly el-
kezdtük,azidénfolytatjukazegykoritsz-szék-
házátalakításátközösségiházzá.”Azivóvízve-
zetékafalunakmintegy90százalékáthálózza
be,ajárdákatisfelújították–teszihozzá.
Az elöljáró szavaiból kiderül, hogy Selénd

nemelöregedõfalu.Ezfõleganépesromala-
kosságnakköszönhetõ.„Azérsemjéniközségi
lapbanmindig közöljük az újszülöttek nevét;
mamárodajutottunk,hogyhavanhétújszü-
löttaközségben,abbóllegalábbnégyseléndi
romagyerek”–állapítjamegapolgármester.

Hozzáteszi:azõslakosokközülsokanelköltöz-
tek,kihaltak,sokportakiürült.Néhányatelad-
tak,dejónéhányelhagyottanáll.Sokromafi-
atalmentelkülföldredolgozni,denemcsaka
romák, mások is sokan próbálják így elõte-
remtenicsaládjukmegélhetését.
Arról is tájékoztatottapolgármester,hogy

afalubanrománésmagyarnyelvûelemiokta-
tásfolyik,afelsõbbosztályokatadiákokmár
Érsemjénbenvégzik.Amagyarosztálybansok
aromagyerek,mivelkapjákamagyarországi
segélyt,amely,mintközismert,amagyarosz-
tálybantanulóknakjár.„Szerencsérevanegy
nagyon jól képzett tanítónk, Szabó János, a
gyerekeknagyonszeretikõtéshallgatnakrá.
Egyébkéntkétösszevontmagyarosztályvan,
azI–III.,illetveaII–IV.osztályokegyütt.Aro-
mán tagozat ugyanígy mûködik. Tehát négy
tanítóoktatjaaseléndigyerekeket,ésóvodais
van,egyóvónõvel”–soroljaazelöljáró.

Görögkatolikusliturgiakétnyelven

Apolgármesterreléshelyettesévelatemp-
lomokatisfelkeressük,decsakagörögkato-
likus pappal tudunk szót váltani, ugyanis
AlexandruDuma tisztelendõ a faluban lakik,
de a református és a római katolikus papok
más településekrõl járnak ki Érseléndre. A
tisztelendõvel régi ismerõsként üdvözöljük
egymást,hiszenmára’90-esévekelejénta-
lálkoztunk.Dumatisztelendõakkoribanérke-
zett Érseléndre, errõlma ismeghatódva be-
szél:„1992.szeptember3-ánmintkinevezett
görögkatolikuspapérkeztemafaluba,hogy
visszaállítsuk az 1948-ban a hatalom által
megszüntetettgörögkatolikusfelekezetjelen-
létét. Itt minden a legnagyobb rendben tör-
tént,nemvoltkonfliktusazortodoxokkal,hi-
szenmagukahívekakarták,hogyújragyako-
rolhassák õsi vallásukat, a görög katolikust.
Idejövetelemutánbúcsúzottelhíveitõlazorto-
doxpap,akitTãutnakhívtak,ekkorvettemén
átaplébániát.Mivelmégnemtudtamjólma-
gyarul, románul prédikáltam, s az egyik hí-
vem,BodnárJanibácsifelállott,ésarrakért,
hogymondjam elmagyarul is, ami románul
elhangzott.Ekkorazegyházi szertartáson je-
len lévõortodoxpap segített ki, lefordította,
amiténmondtam.Elõzõlegõ iskétnyelven
tartottaaliturgiát.Atemplombanmagyarfel-
iratok is voltak,ma is vannak, egyébként az
évek folyamán, ha ortodox volt is a vallás,
mindigolyanpapokszolgáltakitt,akikmagya-
ruliseltudtákmondaniaszentbeszédet.”
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Arómaikatolikus

templom

Alegnépesebbseléndigyülekezet

a görögkatolikustemplombajár

TimárSorin

alpolgármester

érseléndilakos

AlexandruDuma

görögkatolikus

esperes-plébános

Ø
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Mamáratisztelendõkitûnõenbeszéliama-
gyarnyelvet,errõlottjártunkkormiismeggyõ-
zõdhettünk.Haacsaládkéri,akeresztelõket,
temetéseketmagyarultartjameg.Mintmond-
ta,elégsokakeresztelõafaluban,agyerekek
többmint70százalékaroma.Arrólistájékoz-
tatott,hogyamiótaittszolgál,218embertte-
metettel,amitnagyonsoknak tartegy ilyen
kicsi településen. Azt is megtudtam, hogy
ÉrseléndenvanaszékházaaGörögKatolikus
EgyházÉrmellékiEsperesiHivatalának,sma-
gaAlexandruDumaaz esperes.Az esperesi
hivatalhoz tartozik Csokaly, Gálospetri, Ér-
körtvélyes,Érmihályfalva,Érvasadunitusegy-
házközsége.
Érseléndgörögkatolikus templomátSzent

Miklós tiszteletére szentelték fel, búcsúünne-
pét december 6-án tartják. Az istenháza
1858-banépült,atorony1890-ben.Ötévvel
ezelõttújítottákfelkívül-belül,aköltségek je-
lentõs részét a semjéni önkormányzat állta.
„A harang újraöntéséhez 5000 lejjel járult
hozzáahelyitanács,anyílászárókmegvásár-
lását,beszerelését3800lejjeltámogatta,dea
fûtésrendszerkialakításáraiskaptunkmégegy
komolyösszegetazönkormányzattól”–sorol-
jaatisztelendõ.

Leáldozottafûszerpaprikának

Timár Sorin 2004 óta tölti be Érsemjén
község alpolgármesteri tisztségét, tehát har-
madik mandátumát tölti a község második
embereként. Megválasztását a seléndiek úgy
értékelték,hogyõksemmásodrendûpolgárai
aközségnek.TimárSorinazalpolgármesteri
teendõkmellettagazdaságánakisgondjátvi-
seli. Az udvarukon lát-
hattam felfûzött fûszer-
paprikát, s elmondja,
hogy õkmég foglalkoz-
nak ennek a termeszté-
sével, és természetesen
azõröltcsemegepaprika
elkészítésévelis.
„Szeretik falujukat a

seléndiek, ez látható a
portákon is, kevés kivé-
tellelmind rendben van
tartva. A helybeliek azt
szeretnék, ha még sok
mindent megvalósíta-
nánk, és igenis lesznek
még fejlesztések. Mind-
ez az érsemjéni tanács
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által elfogadott falufejlesztési tervekbe isbele
vanfoglalva.Példáulbízomabban,hogyegy-
szeraszfaltosúton juthatunkelSzékelyhídra.
Ezazértisjóvolna,mertígyrövidebbútonle-
hetneeljutniVáradra”–fejtegetiazalpolgár-
mester.
Arról istájékoztatott,hogyaz itteniembe-

rek fõleg amezõgazdaságból élnek, de nem
mûvelimegmindenki a saját földjét, hanem
sokan különféle mezõgazdasági társulásokba
adtákbe.Ezekmûvelikmegamintegy1200
hektárosseléndihatárt–ebbealegelõkisbe-
levannakszámolva.Mamárcsakbúzát,kuko-
ricát és napraforgót termesztenek. Paradi-
csommal,paprikával, dinnyévelnemnagyon
foglalkozikmár itt senki, sõtazegykorhíres
fûszerpaprika iseltûntaseléndiházaktorná-
cáról,ahovávalamikorkiraktákszáradni.
TimárSorinarrólisbeszélt,hogyafaluel-

öregedett, a fiatalokelmennek innen,hiszen
nincsensemmilyenmunkalehetõség.„Havé-
gigmegyünk az utcákon, nagyon sok helyen
csak özvegyasszonyokat találunk.” Alpolgár-
mesterkéntúgy látja, sokmindenváltozott a
településen,vannakkezdeményezések,deaz-
zalisszembesült,hogyahelybelieknemszíve-
senvesznekrésztakörnyezetszépítõakcióik-
ban.Megemlítette,hogyavasútállomásegy-
koriszépépületemaúgynézki,minthabom-
bázásértevolna,senkitnemérdekel,ottmin-
dentönkrement,máramárszégyenfoltjaafa-
lunak. Elhangzott, hogy a faluba autóbusz
nemjár,csakaziskolabuszvisziagyerekeket
azérsemjéniiskolába.
MárútbanNagyvárad feléelgondolkoztam

azon,milyen jövõváraz ittélõkre.Talánha
elkészülazemlítettországút,ésmárkétirány-
ból–Székelyhíd,Érmihályfalva–issimaasz-
falton lehetÉrseléndremenni, talán leszegy
vállalkozó, aki valamilyen beruházást végez
majda faluban,ezzelmunkahelyet is teremt-
ve.Bárígylenne!

Deák F. József

Ø

Aseléndi

református

istenháza
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meri azokat amechanizmusokat, amelyek se-
gítségévelafalufejlõdésebeindulhatott.
Astatisztikaiadatokmegbeszéléseutánfalu-

nézõbeindulunkNagyIstvánnal,hogylássukis
afejlõdésjeleit.Aközségházaelõttitérmegszé-
pült,aszemköztlévõ,PetõfiSándornevétvise-
lõ kultúrotthon felújításával egyidejûleg a vele
szomszédos,reformátusokbirtokoltaingatlanok
isújköntöstöltöttekmagukra.Asáncokmente
gondozott,tujafenyõkszegélyezikazutat.Teljes
tatarozásutánakultúrotthonátadásiünnepsé-
géreazideifalunapalkalmábólkerültsor.Bár-
mennyireisakartamkötözködõkedvembenlen-
ni,nemtaláltamsemmikifogásolnivalót,avég-
zett munka igényességrõl, praktikusságról ta-
núskodik, amit jól átgondolt tervezés elõzött
meg.Agázfûtésmellettlégkondicionálóberen-
dezésfokozzaakultúrházkényelmét.
Apolgármesternemtitkoltszándékaminden

területenolyankörülményeketteremteni,hogy
Körtvélyesrõl ne vágyakozzanak el a fiatalok,
sõt,akikelmentek,azokisvisszatérjenek.Ezta
szándékotszolgáljaazaszfaltozásiprogramis,
melynekkeretébentöbbmint11kilométernyi
utat újítanak fel. Két éven belül elkészül a
KörtvélyestÉrmihályfalvávalésamagyarorszá-
giPenészlekkelösszekötõútis,amelymindkét
országbananemzetköziúthozfogcsatlakozni,
teljeshosszapedigeléria37kilométert.Nagy
Istvánabbanbízik,hogymiutánRomániabeke-
rülaschengeniövezetbe,ahelyigazdáktermé-
nyeinekértékesítésétfogjamajdmegkönnyíte-
niaMagyarországranyílóút.

Azévszázadoksoránholide,holodalökdös-
ték Érkörtvélyest, közigazgatásilag Szabolcs
vármegyéhez is tartozott, majd Szatmár, ké-
sõbb Szilágy részeként tartották számon, az
1940-esbécsidöntésutánpedigBiharmegyé-
hezkerült.Jelenlegközségistátusú,arománok
laktaÉrvasadtartozikhozzá,stöbbmint3800
lakosavan.Aközségönkormányzatidöntésho-
zó testületének összetétele láttatja az etnikai
arányokat: a Romániai Magyar Demokrata
Szövetségnek hat tanácsosa van, a szociálde-
mokratákérdekeitnégyenképviselik,aliberáli-
sokkétmandátumhozjutottak,mígazErdélyi
MagyarNéppártegytanácsosiszéketbirtokol.
A tanácsosokpárthovatartozásukat felülírva

aközségérdekeittartjákelsõdlegesnek,havan-
nakisviták,mindigsikerülmegegyezésrejutni-
uk–állítjaNagy Ist ván polgármester.Azelöl-
járóelsõmandátumáttölti,2008ótadolgozik
apolgármesterihivatalban,elõtteavámhivatal
alkalmazásában állat-egészségügyi technikus-
kénttevékenykedett.Úgyvéli,elõzõbeosztásá-
bankellõrálátásanyíltaközösséggondjaira,is-
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Érkörtvélyesnevehallatánalegtöbb
embernekmárnemakörte,hanema dinnye
juteszébe.Nemzedékrõlnemzedékreszálló
hagyományittennekaz ízletesgyümölcsnek
atermesztése,a helyiekszerintzamatát
a talajsajátosösszetételeésazéghajlat
tesziegyedivé.Egyébokbólisérdemes
a településrõlszótejteni,hiszaközelmúlt
eredményeifejlõdésipályáraállítottákBihar
megyelegészakibbfaluját.

Körtvélyestõl
Dinnyefalváig
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Gyönyörûlett
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Egymásikgyönyörû,impozánsépületláttán

azembernekazabenyomása támad,hogye
tekintetben a bõség zavarával küzdenek
Körtvélyesen.A háromszintes – alagsor, föld-
szint,emelet–komplexumépítését2008-ban
kezdtékelrészbenönerõbõl,részbenamegyei
tanácstámogatásával.Az1,7milliólejesberu-
házásigazidíszelettafalunak,abejáratelõtti
figurális térkõkirakás igényességet mutat. Az
alagsorban lakodalmak,mulatságokmegtartá-
sáraalkalmasteremkapotthelyet,aföldszintre
és az emeletre a polgármesteri hivatalt, vala-
mint a községi könyvtárat költöztetik majd.
Ottjártunkkor épp lakodalom után vannak, a
kultúrfelelõs, Er dei Edit a mulatságra kiköl-
csönzöttpoharakat,edényeketvesziszámba.Õ
látja el a könyvtárosi teendõket is. A téka
13 000kötettelbüszkélkedik,valaminthûséges
olvasókkal,hiszéventetöbbezerretehetõaki-
kölcsönzöttkönyvekszáma.
Egysikerespályázategyikszegmenseamár

felépült, bebútorozásra váró iskolai napközi
(afterschool),agyerekekdélutánifoglalkoztatá-
sára. Az épületet az óvoda mögött emelték,
nemvéletlenül,mertapolgármesteraztterve-
zi,hogyazamúgyistúlnagykisdedóvókihasz-
nálatlanszárnyábanidõsemberekszámáraegy-
fajta klubot, melegedõt hoz létre. Így az idõs
embereknek a napközis gyerekekkel egy idõ-
benakárebédetisadhatnak.
Falujárásunkközepetterégiismerõsselparo-

lázunk;Tóth Im re nyugalmazotttanár,iskola-
igazgató megbecsült tagja a közösségnek.
Nyugdíjbavonulásautánisaktívmaradt,lelkes
munkával falumúzeumothozott létre,s felesé-
gével, Tünde asszonnyal istápolják szeretettel,
szeretetbõl.
Azátkosban,havalamimûködött,azavidé-

kiamatõrsportéletvolt.Ezenbelülisafutball.
Aligakadt település,aholne rúgtákvolnava-
sárnapdélutánonkéntabõrt.Atermelõszövet-

kezetekmegszûnéseután,szponzorhíján,sor-
ramegszûntekacsapatok,apályákgazdátlanul
maradvahelyikiskirályokbirkalegelõivédegra-
dálódtak. Szerencsére az utóbbi idõben egyre
többfalubanéledezõbenvanasportélet,közé-
jüksorakozikfelmostÉrkörtvélyesis.Bárkifor-
rottcsapatukmégnincs,delelátóval,öltözõvel,
zuhanyzóval ellátott, megvilágított sportpályá-
jukigen.A700ezerlejértrendbetettfocipá-
lyátegyújabbkispályalétrehozásakövetimajd,
aholazatletizálnivágyókszámáraisadottlesz
atér.ASárgödörnévenismertfalurészenvaló-
sulmegaberuházás,43ezereuróból.
Asportotkedvelõkmellettatáncoslábúakra

isgondoltak,teretadvaamûfajitöbbszínûség-
nek.Amoderntáncmegszállottjaimellettané-
pi tánchagyományokõrzõi ismegmutathatják
tehetségüket.UtóbbiakatimmárkétéveSü tõ
Sza bolcs és felesége,Ju dit oktatja.A tánc-
csoportoknakafellépésekrevalóutaztatásátaz
önkormányzatállja,asoronkövetkezõszüreti
bálbevételébõlpedigafellépõruhákvásárlásá-
bapótolnakbe.
A polgármester a hiányosságokra is kitér:

nagyszükségüklenneegysportteremre,hiszen
hatszáználtöbbiskolásésóvodásgyerekegész-

ErdeiEdit

kultúrfelelõssel

Afelújításalattálló

óvodaépületben

az idõsekishelyet

kapnak

NagyIstván

polgármester:

„Ezazút

a magyarországi

Penészlekrevezet”
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ségestestmozgásáhozhiányzik.Továbbáállami
bérlakásokatkelleneépíteni,hogya fiatalokat
méginkábbazotthonmaradásraösztönözzék.
Jelentõs számú a község roma lakossága.

Beilleszkedésüketnagybanelõsegítiakétkoló-
nián létrejött baptista gyülekezet. Azóta tör-
vénytisztelõbbéváltak, rendezettebbakörnye-
zetük, munkát vállalnak, ami derûlátásra ad
okotazelöljárószerint.
Az infrastruktúra fejlõdése mellett a sokat

hangoztatottagroturizmusfeléiskacsingatnak.
Akéttavatkoncesszióbaadtaazönkormányzat,
s a bérlõ haltelepítés, környezetrendezés után
nemcsakahorgászokatfogadjamajd,hanema
kellemeskörnyezetbenpihennivágyókatis.
Akik nem gazdálkodnak, azok a környezõ

városokgyáraibantalálnakmunkát,safaluban
ismûködikegyhatvanfõtfoglalkoztatócég.A
lakosságzömevalamilyenszintenérintettagaz-
dálkodásban,ezenbelülpedigadinnyetermesz-
tésben.Ezértiskérjükapolgármestert,ajánljon
beazegyiksikeresgazdálkodóhozegykisbe-
szélgetésre.Zih Ist ván Sán dor õsidinnyeter-
mesztõ família sarja. Régebben kereskedelmi
dolgozókéntkeresteamindennapit,demárbõ
másfél évtizedea semmibérhelyett inkábba
maga ura lett. Bár nem könnyûmanapság a
földbõl élõnek,mégsem bántameg a váltást.
12hektárongabonáttermel,„unalomûzõként”
mégottvanmásfélhektárdinnyeészöldségek.

A fajtakiválasztásnál ügyel arra, hogy szezon-
kezdettõl szezonvégig legyenpiacraszállítható
gyümölcs. Az idei idõjárás nem kedvezett a
dinnyének,hektáronként15-20tonnatermett,
alig fele a gazdák által reméltmennyiségnek.
Éppenezértfoglalkoznakzöldségtermesztéssel
is.Szerencséreaparadicsomjólhozottakony-
hára–mondjaZihIstvánSándor.Azudvaron
teliládákbanegyformanagyságúparadicsomok
várjákaviszonteladóérkezését,akialigafelét
kínáljaapiaciárnak.Agazdánaksegítsége is
akadfelesége,Erikaszemélyében,salassanle-
génnyécseperedõAttilafiukszinténértimára
munkamenetét.
Lassandélutánbazuhanazidõ,agyárimun-

kásokkalsorraérkeznekazautóbuszok.Atele-
püléshatárántéglafalszerûhelységnévtáblajel-
zi,hogymerrejárunk.Érkörtvélyesmaiésrégi
megnevezéseitízlelgetem,forgatomszámbana
hangokzamatát.Erõsödikbennemazérzés:ha
rajtam múlna, holnaptól Dinnyefalvára jönne
azérkezõ.

D. Mészáros Elek
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ZihIstvánSándoradinnyéivel
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büszkesége
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Azurbánusigénnyelrendezetttelepülésköz-
pontjábanemblematikusszoboráll.AKorongo-
zófazekas egyittszületettszobrász,Tõ zsér Er -
zsé bet munkája.1978ótaékesítiaközséghá-
zaelõtti teret, deakétnyelvû felirat: „Fazekas
õseimemlékére”,csak1994-benkerülhetettfel
atalapzatára.AsokáigVáradonéltTõzsérfamí-
liánakegyébként többneves tagjavan.Amû-
vésznõférjeRomániabirkózóbajnoka,aberlini
olimpia bronzérmese volt, egyik lánya opera-
énekeskéntNémetországbanfutottbeszépkar-
riertVáradyJúlianéven,s35évigvoltakétéve
elhunyt világhírû bariton, Dietrich Fischer-
Dieskaufelesége.
A szobormaga s az alattaolvasható felirat

jelzi, hogy egy hajdan Koronddal vetekedõ
fazekasközpontbajutottunk,aholmégakétvi-
lágégésközöttistöbbminthetvenkantás(faze-
kas) forgatta a korongot, s akár százharminc

kojcsárszekér (meghosszabbított vásároskocsi)
szállítottaavásárokbaakörnyékenbányászott
fehéragyagbólremekelthímeskorsót,vászon-
kantát, gölöncsöt (apró agyagkorsó, -játék),
egyebet.
Kísérõm, Ha sas Já nos alpolgármester –

akineknévrokonamégharminc„céhenbelüli”
társsalvetélkedetta’80-asévekben–azzalszo-
morít, hogy napjainkban immár csak két asz-
szonyûzianemesmesterséget.Elárulja,hogy
az általa alapított Pro Rév Egyesület „magyar
házának”egyiktermébeállandókiállításttervez-
nekanépikerámiákbemutatásavégett.Kész-
séggellátogatelvelünkegyhíres-nevesdinasz-
tia utolsó tagja, Szol ga Géczi Ju lis ka néni
portájára.
Atöbbosztatúfelsõházegyikhelyiségetelis-

tele szebbnél szebb edényekkel. Bár nehezére
esikajárás,fürgénvezetbennünketamûhelyé-
be.Megáll a gurgoló (az agyaggyúrómasina),
majdaszeletelõelõtt,avékonyagyagdarabotel-
helyeziakorongra,pillanatokalattaprókantát
formázbelõle.Alangaltatás(acserépedényki-
égetése)apüstõben(kemencében)márafiafel-
adata. Régi fotográfiák is elõkerülnek, Juliska
néniméggyermekkorábanazapjátóltanultael
afazekasmûvészetmindencsínját-bínját.Arévi-
ek legnagyobbmegrendelése Bukarestbõl jött.
AmikorCeauºescunagyobbdicsõségérefelépí-
tettékéskezdtékberendezniaNépHázát,kide-
rült,hogyapalotabelsejétóriásiagyagvázákkal
tervezikékesíteni.Amunkátcsupánarévifaze-
kasok, köztük Juliskáék családja vállalta el.
ÉventeharmincdarabotszállítottakBukarestbe,
deanevüketnemkarcolhattákfelavázákolda-
lára,mertazegészakcióegy fõvárosimûvész
nevealattfutott…

Jellegzetesrévicserépedények

Akorongozó

szobraállít

emléketazegykori

révifazekasoknak

(HasasJános

felvétele)

SzolgaGécziJúliamásodmagávalõrzi

mamégakézmûvesmesterséget

(Fotók:D.MészárosElek)

Rövidnagyváradivárosnézésután
a magyarországituristáktöbbnyiremegállás
nélkülszáguldanakaKirály-hágóig.Aligvan
tudomásukarról,hogya hágónerrõl,jobbra
kanyarodvaaSebes-KörösRévi-szorosa,
barlangvilága–igaz,némigyalogtúraárán–
mennyiszépséggelvárjaõket,arrólmeg
végképptájékozatlanok,hogyPartium
végvára,Révmagyarzárványközössége
mennyiértéketteremtett.

Partium végvára, Rév
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Atelepülés–aKorongozómellett–többma-
gyar vonatkozású szoborral, emlékmûvel is di-
csekedhet. A református templomkertben egy
Petõfi-mellszobor áll, mellette Bersek József,
Révenelhalálozotthonvédhuszárezredesemlé-
kére állított kopjafa.A szabadságharchõse tíz
évigraboskodottAradon,aZichygrófokjószág-
igazgatójakéntfejeztebetragikuspályafutását.
A parókia udvarán tekintélyes, sokféle tevé-

kenység,rendezvényszámáraalkalmasgyüleke-
zeti központ épül, vendégszobákkal. Sajnálatos
módona révimagyarok– többpanziót ismû-
ködtetõ román falusfeleikkel ellentétben – ide-
genkednekaz…idegenforgalomtól,pedigsokuk
házaalkalmasvolnaturistákfogadására.Emiatt
isfontoslétesítménylesza„románhegemóniát”
oldó vendégház, amely pályázati pénzekbõl és
közadakozásból épül, méghozzá egy bukaresti
románvállalkozóadományoztatéglákból.
A már említett „magyar ház” folyosóján

Czárán Gyula, „a hegyek apostola” emlékét
megörökítõkétnyelvûtáblaáll.Nemvéletlenül,
hiszenazErdélyi-szigethegységturistaútvonalai-
nak kiépítõje jelentõs szerepet vállalt a révi
Zichy-barlang feltárásában is. Hasas János al-
polgármestermégmegyeitanácsoskorábanki-
lobbizta,hogyaszorosbejáratánálaSebes-Kö-
rösönátívelõközútihídépüljön,éppenabar-
langhoz és a vízeséshez vezetõ Czárán-körút

könnyebb megközelítése végett. A híd már
nyolcvanszázalékbanelkészült,mégahozzáve-
zetõközútésaparkolóhiányzik.
Hamárakörnyékenjárunk,„érdemes”tisz-

teletünkettenniaközelbenlakóMesebácsipor-
táján.Géczi He ge dûs Sán dor néhányeszten-
dejeegyölnyi,nagyapjátóltanultmeséveltelifü-
zettelkerestefelHasasJánost.ARéviMagazin
szerkesztõjesorozatbankezdteközölniaszöve-
geit.Azanyagra felfigyeltMagyarZoltánnép-
rajzkutató, s az egyesülettel összefogva 2012-
bendíszeskötetbenjelentettemeg,Mátyáski-
rályKörösréven címmel,Sándorbácsitörténe-
teit,akiugyanebbenazévbenelnyerteBudapes-
tenaNépmûvészetMesteredíjat.
Areformátustemetõiskínállátnivalókat,hi-

szenakétvilágháborúmagyarhõseinek,áldoza-
tainak emlékmûve közelében látható Márton
Gabriellának,Adyelsõnagyváradiszerelmének
afelújítottsíremléke.Azexcentrikusanöltözkö-
dõ,rövidhajatviselõ,tehetségesprózaírónakin-
duló,Pestenistárcákatközlõlányméltópartne-
relehetettvolnaafrissibenVáradrakerültköltõ-
nek.Néhányversnyomamaradtennekazígére-
tesenkezdõdõkapcsolatnak,melyállítólag„Ady
lustaságamiatt” rekedtmegnéhány találkozás
szintjén.Gabriellahamarosan„megszelídült”,és
révitiszteletesasszonykéntfejezteberövidéle-
tét.
Haturisztikaivagyegyébinformációkravan

szükségünk,bizalommalkereshetjükfelazúgy-
nevezettinkubátorközpontot.„Amikorbeindul-
tak a határokon átnyúló uniós pályázatok,mi
kerestükmegahajdúszoboszlóiakat–meséliaz
alpolgármester. –Tudtuk, hogyEurópa legna-
gyobbfürdõvárosánaknevevanaturisztikában.
Rendkívülkomolyak,többmintszázfutópályá-
zatukvanévente.Mondták,hajlandókapartne-
rünklenni.Akkorszületettazötlet,hogynáluk
egyinformációsiroda,nálunkegyturisztikaiin-
kubátorház épüljön. Mindez rendkívül elõnyös
voltRévszámára,hiszenazönrészünkkétszá-
zalékvolt,aszoboszlóiaké12százalék,atöbbit
az EU állta. Ennek ellenére az önkormányza-
tunk bénáskodott egy ideig, irreálisan magas
bértállapítottakmeg,végülkénytelenekvoltak
az én javaslatomat elfogadni. Mamár öt cég
mûködikazépületben.”
Bár éventemintegy tíz lélekkel apad a révi

magyarság,azRMDSZésazegyházösszefogá-
sánakköszönhetõenmégiséleterõsközösséget
alkot.Afalubanjelenleg756magyarlakik,köz-
ségiszintennemérikela20százalékot,viszont
a13tagútanácsbanamagyarságkétrendkívül
tevékenyképviselõjeképeziamérlegnyelvét.

Szilágyi Aladár

Azalpolgármester

aZichy-barlanghoz

vezetõhídnál

GécziHegedûsSándormeséit

kötetbeisfoglalták

Hajdúszoboszlóval

közösprojekt

részekéntépült

megaturisztikai

inkubátorház
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Aközeliés távoli települések,messziváro-
sok híres piacolóivá váltak a köröstárkányi
zöldségtermesztõk. Talán ez mentette meg
1919-benisateljeskiirtástólafalut.Aromán
hadseregnyománérkezett, a környékbeli ro-
mán falvakból szervezõdött csõcselék kegyet-
lenkedésének hírére Belényesbõl egy román
katonatiszt lóháton vágtatott a helyszínre, és
leállítottaavérengzõketmondván:Mitgondol-
tok,éhenhalaváros,hakiirtjátokamagyaro-
kat!GyõrffyIstvánaz1900-asévekelejénfi-
gyelt fel az ott élõ szorgalmas népre, egyik
könyvébenígysommáz:„Tárkánybanszegény
embernincs.”Ésvalóban,manapságisígyvan

ez,szépgazdaportáksorjáznakegymásután,a
faluszéliföldekenpedigfóliasátrak.

An tal Fe renc és családja a falu központi
részénlakik,magasanzártkapus,szépkiállású
házban.Kívülrõlislátszikajómód.Nonemaz
újgazdagok csiricsárés flancolása, hanem a
tisztesmunkávalösszerakosgatottjólét.Azárt
belsõudvartLalakbanölelianagycsaládrater-
vezett,alápincézettlakóépület.Apincefontos
részevoltmindigagazdaságnak, régenhíres
borosgazdák, pálinkafõzõk hírében álltak. A
konyhábana75esztendõsGá bor Te réz,An-
talFerencanyósa,amásnapesedékesvasár-
napiebédhezazöldséget tisztogatja.Nemrég
mûtötték,mostlábadozik,ennekellenéresegí-
tiacsaládmunkáját,amennyireerejébõltelik.
Atétlenkedésnekisemkenyere.
Közbenbevillanegyszoknyafordulásnyitaz

unoka,Terézke,hogymegmutassaöltözékét.
A falunapi mulatságba készül, százesztendõs
népviseletenemzedékekenátöröklõdöttacsa-
ládban.A nagymama végigsuhintja tekinteté-
vel, kissé igazgat rajta itt-ott, majdmintha a
magafiatalságátvélnélátni,merengõmosoly-
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Szorgalmas fóliások
a Fekete-Körös mentén
Köröstárkánynevénekhallatánsokaknak
csakaz1919-esnagypéntekimagyar
tragédiajuteszükbe,abrutálisan
meggyilkolthelybeliek,azözvegyek,
az árvánmaradtgyermekek.Amegrémült
falu,aholhosszúideigkísértett,kísért
a trauma,afélelem,hogyagaztett
bármikormegismétlõdhet.Pedigeszép
fekvésûtelepülésazottélõkszorgalmának
köszönhetõenmásmilyenismertségreis
szerttettazévszázadoksorán.

Vancsípõspaprikais,télisavanyúságnakiskiváló

AntalFerenc

a padlizsánföldön.

Ezanevezetes

fehér
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lyal bólint: „Minden rendben, szép vagy, Te-
rézke”–mondja.
AcsaládharmadikTe réz nevûtagja,afele-

ség is,miutánútnakengediegyszem lányát,
hozzánktársul,hogyamindennapjaikatkitöltõ
zöldségtermesztésrõlbeszélgessünk.Máraré-
giekisbejártákapiacokatportékáikkal,fõként
babot,paprikát,uborkát,káposztátéskaralá-
béttermeltek.Voltegyszekeresember,akinek
jármûvérefelpakoltákapiacraszántárut,azfi-
zetség ellenében a kért helyig szállított min-
dent. A jobb megélhetés reményében több
tárkányimegjártaAmerikát,hazatérvegazda-
ságukbanalkalmaztákanagyvízentúllátotta-
kat.Ettõlkezdvemárjóvalhatékonyabbanter-
meltek.MiközbenTerézmamamesél,egypil-
lanatrasemhagyjaabbaamunkát,hiszholnap
szokásszerinthúslevesleszebédre.Kellbelea
sárgarépa,petrezselyemgyökér,zellergumó.A
káposztaisabálódikafedõalatt,hiszminden-
ki tudja,hogyKöröstárkánybantemplomozás
éstöltöttkáposztanélkülnemvasárnapava-
sárnap.
„Jelenlegacsaládoktöbbmintaháromne-

gyede zöldséges” – mondja Ferenc, aki már
nemisemlékszik,mikortólfoglalkozikzöldség-
gel.„Ebbebelenõttünkgyermekkorunkban,és
miisígyigyekszünktovábbadni”–toldjameg
a fiatalasszony.Azt ismegtudom, hogy öreg
hiba lenne egyféle zöldségre specializálódni,
mertmígazidénapaprikánakalacsonyazára,
addig a paradicsom jó pénzért értékesíthetõ.
Azelmúltévbenezfordítvavolt.
Atettekmezejére lépünk,megyünkbirtok-

nézõbe.Kapubejáratostelekmögöttkétjóko-
rafóliasátor,megjókoraszabadföld.Eztesziki
azAntal-birtokot,valamintaházmögöttikert-
benfelállított fóliasátor.Szántóföld isvan,ott
többnyiregabonáttermelnek.
Afóliasátrakegészévbenüzemelnek,õsszel

spenótotvetnekbele,amittélvégén,korata-
vasszalértékesítenek.Aprimõrzöldhagymaés
a hónapos retek piacra dobása után paradi-

csom-,paprika-,uborkapalántákkalnépesülbe
anövényház.Szabadföldbenkétféle földieper
és–amitelõszörlátokéletemben–tejfehérszí-
nû padlizsán. Antalné már kezdi is mesélni,
hogyaváradipiaconmeggyûltabajaazújdon-
sággal.Mindenkikérdezte,hogymitõlilyenfe-
hér. Hiába dicsérte portékáját, hogy ez nem
csípõs,édeskésebbízû,mintaszokványoslila
színû,mégsemvásárolták.Biztosanklórosvíz-
zelöntözte,vagykitudja,mivelpermetezték,
attólolyanfehér–ódzkodtakavásárlók.„Te
Feri,márisdugdeljómélyenakocsihátuljába
eztapadlizsánt,különbennemáruloktovább”
–idéziatörténetvégétaháziasszony,mamár
mosolyogva.
Ásottkútbólnyerikazöntözõvizet,csepeg-

tetõrendszerrelszereltékfelafóliasátrakat.Az
utóbbiidõbenviszontaggódnak,mertaFeke-
te-Körös medrében végzett intenzív kavicski-
termelésmiattafolyógyakorta„elnyeli”aku-
takvizét.
Apalántákatmaguknevelik,avetõmagokat

megbízhatóforgalmazótólszerzikbe.Igyekez-
nekvisszatérniazõsi,visszavethetõfajtákhoz,
máramitmégfellehetlelniazõstermelõknél.
Nekik is van efféle paprikájuk. Ennek még
paprikaíze van – állítja Ferenc, aki azt is el-
mondja,hogysajnosapiacikeresletinkábba
látványt, a szép küllemet helyezi elõtérbe, a
zöldségekíze,zamatamásodlagosszempont.
Egycsaládmegélhetéséhez5–10árterületû

fóliaházmárelegendõ.Portékáikjavátabelé-
nyesi piacon értékesítik, ahol bérelt standjuk
van. Ott Teréz mama az eladó, de emellett
Tenkére,NagyváradraisjutazAntalékgaran-
táltankiválóminõségûáruiból.Agazdaúgyvé-
li, hogy nem az árbizonytalanság, hanem az
õstermelõknek álcázott kupecek, viszontela-
dók jelentik a legnagyobb veszélyt számukra.
Haezeketazügyeskedõketkiiktatnák,akkora
termelõnémilegtöbbbevételretehetneszert,
a vásárlók isolcsóbban juthatnánaka zöldsé-
gekhez.Atörvényekésazokalkalmazóinem
védikkellõképpenatermelõket.Antalszerint
ezt úgy lehetne kivédeni, hogy az egész falu
számárahasználhatóhûtõházatépítenének.
Búcsúzóulmég csipegetek az ilyenkor cse-

megénekszámítóföldieperbõl,aháziakmeg-
ajándékoznaknéhányõsipaprikával,visszavet-
hetõ karós babbal, továbbszaporítás céljából.
Fehér padlizsánból is kapok. Hazaérve, már
másnapsütjük,rántjuk,fogyasztjuk.Jelentem,
hogynemcsípõs,kellemesenédes,mégcsak
nemismérgezõ.Túléltem.Ajánlomapiacról
vásárlókfigyelmébe.

D. Mé szá ros Elek
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Késõõszigleszitt

paradicsom,

mondjaAntalTeréz

GáborTerézmár

a vasárnapiebédre

készül

Azöldpaszuly

helyérenemsokára

spenótkerül
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Akülönlegeseseménytazosztálykétdiákja,
NagyÁrpádésBagosiErzsébetszerveztemeg.
Csaknemmindegyikrégiosztálytárseljöttata-
lálkozóra,érkeztekBukarestbõl,Nagyváradról,
BudapestrõlésMagyarországszámosmástele-
pülésérõl is. Az egykor az osztályt tanító

Dánielisz Endre nagyszalontai helytörténész is
megtiszteltejelenlétévelazeseményt,valamint
MészárJulianna,azAranyJánosElméletiLíce-
umigazgatónõjeistiszteletéttetteazalkalmon.
Az55évesérettségitalálkozóelsõperceia

viszontlátás örömében teltek, majd a szobor-
parkbanközösfotózkodáskövetkezett.Ezután
avéndiákokarégiosztálytermükbevonultak,
aholegyosztályfõnökiórakeretébenelmesél-
ték,hogya legutóbbi találkozásótakinekho-
gyanalakultazélete,majdakötetlenbeszélge-
tésazegyiknagyszalontaiétterembenfolytató-
dott,segyközösebédzártaa lélekmelengetõ
eseményt.

Ba lázs Ani ta

Ötvenöt éve érettségiztek
Jelentõseseményrekerültsornemrégiben
ahajdúvárosiAranyJánosElméleti
Líceumban,ugyanisaziskola1959-ben
végzettnövendékei55évesérettségi
találkozójukalkalmábólvisszatértek
a kedvesalmamaterbe.

November 28-ig kérhetik a
biogazdálkodók a termékek
minõségénekjavításáraszol-
gáló támogatást, tájékozta-
tott aMezõgazdasági Kifize-
tési és Intervenciós Ügynök-
ség(APIA)Biharmegyeifiók-

ja. A támogatást mind nö-
vénytermesztõk,mindállatte-
nyésztõk kérhetik, ha szere-
pelnekabiogazdálkodóknyil-
vántartásában, és a hagyo-
mányos mezõgazdaságról a
biogazdálkodásravalóátállá-
siperiódusbanvannak.
Haakérelmezõ többme-

gyébenishasználföldterüle-
teket,akkorkellaBiharme-
gyeiügynökséghezbenyújta-
niaakérelmét,hamegyénk-
benvanalegnagyobbterüle-

te,azállattenyésztõknekpe-
dig akkor kell Biharban kér-
vényezniükatámogatást,ha
székhelyükvagy lakhelyüka
megyénkbenvan.
A támogatásra Romániá-

nak7,098millióeuró jutaz
Európai Mezõgazdasági Ga-
ranciaalapból. A támogatás
nem jár azoknak, akikmeg-
hosszabbítjákazátállásipe-
riódust, hívta fel a figyelmet
Florian Pavel, az ügynökség
Bihar megyei kirendeltségé-

nek vezetõje, s hozzátette,
hogy a kérelmezõk legalább
öt százalékánál vizsgálják
majd december 29-tõl kezd-
vehelyszíni ellenõrzésekso-
rán,megfelelnek-eakövetel-
ményeknek. Aki nem valós
adatokat tüntetett fel az
igénylésben,annakegyvagy
többévrecsökkenthetikatá-
mogatás összegét, vagy azt
akárkiiszárhatjákakedvez-
ményezettekközül.

F. N. L.

Biogazdálkodók figyelmébe

22|Biharország|2014.október



–Földrajz,illetveturizmusésterületfejlesztés
szakonvégeztemKolozsváron.Azértválasztot-
tameztaszakot,mertnagyonszeretemater-
mészetet, szeretek utazni, városokat, múzeu-
mokat látogatni. Võlegényemmel, SuciuAdri-
annalháromévevagyunkegyütt,deeddigmég
nemvoltalkalmunktöbbnapraelutaznikülföld-
re. Az idén már év elején eldöntöttük, hogy
mindenképpkülföldönfogunknyaralni.
– Miért éppen Görögországot választot-

tákúticélnak?
– A tervezéskor feltétel volt, hogy ahova

megyünk,legyenmeleg,homokostengerpart
ésnelegyentúlmesszesem.Mindezekmellett
egyikgyermekkoriálmomisvolt,hogyeljus-
sakGörögországba,sezmostvalóravált.
–Milyenlátnivalókatnéztekmeg?
–UtazásunkcélpontjaaSzithonía-félszige-

tentalálhatóNikitivolt.Márinduláselõttutá-
nanéztünk, hogy mit érdemes mindenképp
megnézni. Egyik napra városnézõ körutat
szerveztünk,egynaprapediga félszigetkör-
beutazását terveztük.VárosnézésreTheszalo-
níkitjártukbe,elsõkéntarégészetimúzeumot.
Arengetegkiállítottantiktárgyéséletnagysá-
gú szobor között felejthetetlen élmény volt

számunkraAugustusOctavianusszobra.Avá-
rosjelképét,aFehérTornyotisfelkerestük.A
kikötõmellettmagasodó régi toronyból cso-
dálatoskilátástárultatengerreésavárosezen
részére.Afélszigetkörbeutazásaisfelejthetet-
lenvolt.Atengerpartmenténhaladtunk,azút
egyikoldalánatenger,amásikoldalonsziklás
hegyek. A veszélyesnek tûnõ szerpentin
szebbnél szebb tájakonvezetett át.Egyestét
Nikiti kikötõjében töltöttünk. A tengerpart
mentén számtalan étterem, kávézó, ajándék-
boltvárjaaturistákat.Esteazeneésakivilá-
gításhangulatossávarázsoltaazegészvárost.
–Megkóstoltákahelyispecialitásokat?
– Én az itthonmegszokott, hagyományos

ételek híve vagyok, viszont a párom szereti
megkóstolni a helyi különlegességeket. Õ
mindenképp kíváncsi volt arra, hogy milyen
az igazi göröggyros, a kagylót és a rákot is
megkóstolta.Aszállodánkhoz többkávézó is
tartozott,esténkénodaültünkki.
–VisszatérnemégGörögországba?
–Igen,mindenképpen,demindenbizony-

nyalmásúticéltválasztokmajd.Nagyontet-
szettatáj,akörnyezet,ezértisszeretnékmég
többetlátniazországból.Terveimközöttsze-
repel Athén, vagy valamelyik sziget is szóba
jöhet.

Balázs Anita

Valóra vált görög álom
útravaló|

Agörögtengerpartköztudottanaturisták
egyikkedvenccélpontja;aforrónapsütés,
ahûsítõtengervízésakifogástalan
vendéglátásaszigeteketésakisebb
városokategyarántjellemzi.
Egy nagyszalontaiifjúpárelõnászútként
jártnemrégibenGörögországban.
A menyasszony,KOÓKCSILLAMÁRIA
meséltanyáriélményekrõl.
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|hagyomány

Bevallom,márhosszúévekkelezelõtt is lett
volna alkalmam szüretelni, csakhogy ahol én
gyerekeskedtem,nemérikbeaszõlõ.Esetlega
szilva.Ottkrumplit,pontosabbanpityókátszed-
nek ilyenkor az emberek. Számomra a szüret
valami távoli, regényekben olvasott furcsaság
volt,amiamaivilágbanmárbiztosannemisdi-
vat.Azttudtam,hogyaborszõlõbõlkészül,de
ahogyanmárnemigazánérdekeltakkoriban,
mikorerreavidékre,aHegyközbevetettasor-
som.Városi leánykaként nemértettem sema
zöldség-, sempedig agyümölcstermesztéshez.
Anyósomékhamarfelfogták,hogyinkábbcsak
hátráltatnámõketamunkában,mintsemvalami
hasznuk lennebelõlem,ezértnemerõltettéka
jelenlétemetezekenanevesalkalmakon.Fiatal-
ságbolondság–mondommostmárénis,éshi-
ába szeretném megkövetni az öregeket, már
nemtehetem,hiszenegyiküksemél.
ViszontHegyközpályiismétbefogadott,akár-

csakaNémeticsaládapraja-nagyja,simmárfel-
nõtt,mondhatniõszülõfejjelörömmeltöltöttel,

hogyNémeti Jutkameghívott szüretre.Szom-
batreggelannakrendjeésmódjaszerintössze
is gyûltünkNémetiGáborék udvarán, smind-
annyian az eget kémleltük. Nagyon borongós
volt,smikormárindultunkvolna,eliseredtren-
desenazesõ.Szerencsérenemtartottsokáig,a
gazdasszonymárnagyonidegesvolt.Készültek
aszüretre,ahogyanszokás.Kosárbarakvaahi-
degennivaló,megapálinkaésatavalyibor,a
tûzhelyenpedigóriásifazekakbangõzölögava-
csora.Csaklekéneszedniaztaszõlõt,hamár

Kettenszednek

egysort

Bárrégebbenoktóbervégénszedték
a szõlõt,manapságaklímaváltozásmiatt
márszeptemberközepénelkezdik
a szüretelést.Aszõlõilyenkormárédes,
mintaméz,szálljákisadarazsak,
s ha az embernemelégóvatos,afürttel
együttegy-egydarázsbaisbelemarkol.
Alulírottmégsohasemvettrésztszüreten,
ezértnagymegtiszteltetésvoltszámomra,
hogyNémetiékengemismeghívtakszõlõt
szedni.
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Szüret a Hegyközön

Márszeptemberközepérebeérettaszõlõ

Puttonyhelyettmûanyagvödörbe,

fakádhelyettplasztikhordóbakerülnekafürtök



A férfiak elmennek darálni, mi még mara-
dunk,mertegypársormégszedetlen.Aligfo-
gunk neki, ismét elkezd ömleni nyakunkba az
égiáldás,ezértakocsibanvárakozunk.Aszep-
temberi záporutánméggyorsan lekapkodjuk,
amiszõlõmaradt,smegyünkishaza,aholújabb
pálinkákután aNémeti család asztalánálmin-
denkijólesõenkanalazzaaforrógulyáslevest,s
csakámulok,hogyatöltöttkáposztánakisma-
radhelyaszüretelõkpocakjában.
Talánnemisbomlanamégfelazasztaltársa-

ság,csakhogyzeneszóhallatszikazutcáról.Szü-
retibálbahívogatnakafiatalok.Huszonegypár
kerekediktáncraakapuelõtt,hogykedvetkap-
jonabálozásraafaluapraja-nagyja.ImrehJuli-
annahelyióvónõtanítottabeatáncot,sõku-
tatta fel,hogyan isnézettki régenahegyköz-
pályinépviselet.Ezazelsõév,hogyarégiha-
gyományosruhábantáncolnakafiatalok.
Mindenkiatáncosokatnézi,azasszonyokka-

láccsal,aférfiakborralkínáljákõket.Nálunka
fáradtság gyõz, nemmegyünk bálba, demás-
napmármeg is bánjuk,hiszen többminthá-
romszázan mulattak a kultúrházban. Sajnos
Pályibanahagyományokatnemtartják,nincse-
nekabálbancsõszleányok,csõszlegények,sem
tolvajok, akik a szõlõt lopnák.A zene viszont
szólthajnalig,saztbeszélikafaluban,hogyjobb
voltazideibál,mintatavalyi.
HétfõnapincébentalálomaNémetiházas-

párt. Az összeszokott mozdulatokon látszik,
hogyévekótakettenpréselikaszõlõt.Kínálnak
musttal,édes,mintaméz,jóleszabor,mond-
jaGábor.Csakkevesebb,mintamireszámítot-
tak. De hát egyik év ilyen, amásik olyan. A
musthordóbakerül,smostmárnincsmásdol-
ga,minthogyforrjon.ShaolyanjóleszaGá-
borbora,mintatavalyi,akkorigazánnempa-
naszkodhat. Jómagam pedig ezután biztosan
jobban értékelem majd, ha egy pohár borral
megkínál,merténisrésztvettemaszõlõlesze-
désében.

Both Abi gél

hagyomány|

készültek.Biztatoménisaháziasszonyt,mind-
jártelállazesõ,ésszerencsénkreígyistörténik.
Elindulunk,kiautóval,kitraktorral.
Nemolyan soka szõlõ,ha igyekszünk,pár

óraalattleisszedjük.Kettenmegyünkegyso-
ron, hogy ne maradjon egyetlen fürt sem az
ágon.Arégivilágbanmégfábólkészültputtony-
bakerültazasszonyokáltalleszedettszõlõ,sa
puttonytürítettékadézsába.Mamármûanyag
vedrekkeljárkálaházigazda.NémetiGáborel-
meséli,milyennehézvoltaputtony,mennyivel
könnyebbmanapságaszüretelés.Csakürítjüka
vedreket, és ahogymegtelik,már kérjük is az
üreset,deahagyományokmegmaradtak:„Put-
tonyos,idehozzám!”–eztkiabálják.Nótáznivi-
szontsenkineksincskedve,mertsietnikell,to-
vábbrais lógazesõlába.Éskülönbenisazért
nótáztakrégen,hogyaddigseegyékaszõlõt,itt
meg folyton nógatják az embert, egyed csak,
vanelég.Apálinka talán jobban fogy,minta
bor,hûvösvan,nyirkosazidõ.

Régipályi

népviseletbe

öltöztek

a táncosok

Adarazsakis

rájárnak

a mézédes

gyümölcsre
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|tanúságtétel

Odahazanemsokattudtakafogolytáborba
kerültekrõl,csakannyit,hogybevagonírozták,
elvittékõketmesszeföldreraboskodni.Errõlis
úgy szereztek tudomást, hogy hírül vették:
foglyokatszállítószerelvényindul,skimentek
avasútállomásra,háthamegláthatjákszerette-
iket.Látniugyannemláthattaksemmit,mert
amarhavagonokbólarésekenmégkilehetett
kukucskálni, de belátni semmiképpen sem.
Mégsem volt hiábavaló a várakozás, hisz a
hangáthatoltarésekenis.Amintaváltókkö-
zelébenlassítottaszerelvény,akörnyékbeliek
kikiabáltak, hírt adva magukról. „Itt vagyok
Pap Vilmos Seléndrõl”, „Én B. Tóth József
vagyok Tarcsáról”, „Kóka Gyula Adonyból,
mondjátokmeg a családomnak, hogy élek”.
Ilyen és ehhez hasonló kikiabálások adták a
hírt.Akihallotta,továbbadta,ígytudtamega
család is, hogy Kóka Gyula a hadifoglyokat
szállító szerelvénnyel a Szovjetunióba került.
Az otthon maradtaknak annyi vigasztalásuk
maradt,hogylegalábbéletbenvan,nemesett
elaharcokban.
Aháborúbefejezéseutánaférfinélkülma-

radtcsaládokbanméginkábbmegsokasodtak
agondok.Afiatalfeleség,Mária,akétgyer-
meknevelésemellettküszködöttagazdaság-
gal,ahogyantudott.Gyakranelszorultaszíve,
amintlátta,hogyaveleegykorúmenyecskék
hitesurukkalvidámanmennekamezõreszán-
tani-vetni,kapálni,gyûjtenia jó illatúszénát.
AkisGyuszikamárbesegítettédesanyjánaka

napimunkába,önérzetesenvállaltaacsalád-
banaférfiúistátust,aprógyermekkéntbüsz-
kén viselte a rátestálódott felelõsséget, azzal
márnemisszámolt,hogyvalójábanaprócska
gyerekmég.Férfinakéreztemagát,felelõssé-
génekteljessúlyátmélykomolysággalpróbál-
tahangsúlyozni,fõkéntaveleegyívásútársai
elõtt.Többvoltõazoknálafalubéligyerekek-
nél,akikteljescsaládbanélnek.Õmagavolta
Férfi.Ennekmegfelelõen zokszónélkül segí-
tettédesanyjának.Ígygyakrankimaradtazis-
kolából.A tanítóúrmondta is,hogy„Mária
drága,jófejûgyerekezaGyuszika,aziskolá-
banvolnaahelye”.Azédesanyaesdeklõ te-
kintettelmagyaráztaahelyzetet:„Látja,tanító
úr,mennyiamunka,nemgyõzömegyedül.”
„Jólvan,jó,deazértküldjeiskolábaagyere-
ket, tanulniakell”– szólt ilyenkor zsörtölõdõ
belenyugvással a tanítóúr.Amikor jelen volt
az efféle beszélgetéseken Gyuszika, még in-
kábbérlelõdöttbennesajátszerepénekafon-
tossága.Hátamikoraszomszédok,afalubeli-
ek egy-egy barackot nyomva a feje búbjára,
megdicsérték,mondván,készlegényezagye-
rek,olyankorcsakúgyfeszültalajbriamellén
–meséliamáramárnagyapáváéretthajdan-
voltGyuszika.
1949 nyarához közeledve a táborokba is

beszivárogtakahírek:ahadifoglyokathazaen-
gedik.Konkrétumoknemhangzottakel,csak
reménykednitudtak;anapiélelemadagmeg-
duplázásamindenképpen nagy fordulatot je-
lentett.Azelteltévekalattazéhezéskövetkez-
tében sokanmeghaltak. Az elsõ évbenmég
aligvolthalott,aztánamásodik-harmadikév-
tõlkezdõdõenaligteltelnap,hogyareggeli
ébresztõkörnemaradjonvalaki,akár többen
is,mozdulatlanulapriccsen.
Aztánelérkezettaszabadulásnapja,1949

júliusábanegymegfáradt,csontsoványember
lépettazéradonyiKóka-portára.„Mária,Má-
ria” – a hang ismerõsen csengett. „Megjött
Gyula,ittvanapátok”–mondtaremegõajak-
kal Mária asszony, összeszorult szívvel ment
nyitni a verécét.Az eltelt idõszakmegviselte
mindkettõjüket, a sokmunka, az aggodalom

SoHA TöBBé HÁBorúT

Hatvan kilóját hagyta
az orosz fogságban (2.)
Elõzõhaviszámunkbanindítottukútjára
sorozatunkatSohatöbbéháborút
felcímmel.Ebbenazelsõvilágégés
centenáriumáraemlékezve
a II. világháborútmegjártBiharmegyei
katonáktörténeteitidézzükfel.Elsõként
az éradonyiidõsebbKÓKAGYULAbeszélte
elazédesapjahányattatásait,ezt
folytatjukalább.
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fehér hajszálakat font a fiatalasszony tincsei
közé.Azegykorondélceg,jókiállásúfiatalem-
beramaga105kilójábólmindössze45kilo-
grammcsont-bõrtmenekítetthazaafogolytá-
borból.Nemcsoda,hogyazaprócska leány,
Erzsike, vonakodott az édesapjától, váltig
mondta,hogyküldjékelaháztólazidegenbá-
csit.Hosszadalmas,nehéz felépülés követke-
zett,csakfokozatosanlehetetthozzászoktatni
a szervezeteta rendszeresétkezéshez.Gyak-
ran ahogyan megette, akként hányta ki az
ételt. Tejet, amit azelõtt igen szeretett, soha
többénemtudottfogyasztani.
NyakasemberlévénKókaGyula,nemadta

fel, ismétmegerõsödött, szántott-vetett, mû-
velte kilenchektáros birtokát. Ekkoribanmár
megerõsödött akommunistahatalom,a tée-
szesítésiselkezdõdött.KókaGyulanemakart
belépniaközösbe,ellenszegült,szívbõlgyûlöl-
te a rendszert. Nem tudta megérteni, miért
kell bántani a szorgos-dolgos parasztembert,
miközben a semmirekellõk kezébe hatalmat
adnak. Magatartásának meglett a következ-
ménye: 1951-ben elvitték a Duna-csatorná-

hoz kényszermunkára. Némi szerencsével,
egyévsemteltel,éshazakerült.Dea„lecke”
nembizonyulthatásosnak,avégsõkigellenállt
az erõszakos kollektivizálásnak. Hiába gyõz-
ködteafelesége,mégsemakarthajlani.Végül
akétló,aföldekmégismindaközösbekerül-
tek.Hanemmentszépszóval,menterõszak-
kal. Egész életét végigkísérte a nincstelenné
tételemiattikeserûség,ezttalánmégahadi-
fogságnál is nagyobb traumaként élte meg.
Aztánegyújabbtragédiaérteacsaládot,akis-
lány,Erzsike,alignyolcévesenszívburok-gyul-
ladásban meghalt. A hetvenes években az
édesanyaiskövette.Onnantólkezdveazidõ-
södõ veterán mindinkább magába fordult,
csakatemetõtjárta,mígnem1982-benéppa
születésenapján, július30-án74évesenõis
eltávozott.
AtörténetetelmesélõhajdanvoltGyuszika,

akiremáraazidõsebbKókaGyulanévtestá-
lódott,afalubanmegbecsültember.Aterme-
lõszövetkezet szõlészetében dolgozott har-
minckét éven át, brigádvezetõ volt. Képezte
magát, aHunyadmegyeiAlgyógyonvégzett
szõlészetiésgyümölcstermesztésiszakiskolát.
Kifelé tekintõ ember, hetvennyolc évétmeg-
hazudtolótájékozottsággalbeszélavilágtörté-
néseirõl,véleményevanbel-éskülpolitikáról
egyaránt.Újságotolvas, televíziótnéz, azt is
lehetnemondaniróla,hogyÉradonyreálpoli-
tikusa. Alig kínál hellyel, már érdeklõdik is,
hogymiavéleményemazanyaországipoliti-
kaihelyzetrõl,hogyanlátomTõkésLászlóés
azRMDSZviszonyát,majda románpolitika
kulcsfiguráirólfaggat,hogyaztánmindeztavi-
lágpolitika oda-vissza hatásaként elemezze.
Meglepõdöm,hiszaföldmûvelésenésazállat-
tenyésztésenkívülmanapságkevesetfoglalko-
zik mással a falusi ember. Idõs Kóka Gyula
másmilyen, épp olyan, amilyennek többünk-
neklenniekellene.
Gyulabácsimaelégedett.Kétfiavan:ana-

gyobbikIstván,akisebbika„családnevet”vit-
te tovább,õt isGyulánakhívják.Mindketten
nõsek,négyunokávalsegydédunokávalbüsz-
kélkedikacsalád.Mérnökidiplomátszereztek
afiúk.Amitahadifogolynagyapátólelvetta
kegyetlenháború,majdakommunistadiktatú-
ra, azt az unokáknak visszaadta az Élet:ma
mindkettensikeresvállalkozók.
Idõs Kóka Gyula télvíz idején jól befût a

csempespórba,aduruzsolótûzmellettestén-
kéntfeleségével,Ilonanénivelrégiésújfény-
képeket nézegetnek. Õsök mosolya csillan
unokákarcán.

D. Mé szá ros Elek

tanúságtétel|

2014.október|Biharország|27



–Visszaemlékszik-e arra, hogymikor jött
azelhívásapapipályára?
– Emlékeim szerint úgy tizedikes lehettem,

amikormárbiztosvoltamabban,hogypapaka-
roklenni.Elõtteismindenreggelmentemami-
séreésonnanaziskolába.Amikorcsaklehetett,
ministráltam.Konkrétan egy bizonyos naphoz

|hitvilág

AszalacsirómaikatolikustemplomotHavas
Boldogasszonytiszteletéreszenteltékfel,búcsú-
ünnepeaugusztuselsõvasárnapjánvan.Vasár-
naponként két szentmisét tartanak.A két éve
ottszolgálóPitóLajosplébánosvéleményesze-
rint az áthelyezésekkel járó költözködés legne-
hezebbrészefizikailagacsomagolásésapako-
lás,lelkilegpedigbúcsútvenniegyolyanközös-
ségtõl,melybemárbeilleszkedett,amelyetmeg-
szeretett.Viszontafelfrissülésazegyházközség-
nekésapapnakisjóttesz.

PITÓLAJOSSzékelyudvarhelyenszületett
1972-ben,decsíkszeredaigyökerû,mivel
kétéveskorábanodaköltözöttacsalád.
Ottvégezteeliskoláit,majdgyulafehérvári,
szegediésgyõriteológiaitanulmányok
után1998-banszenteltékpappá.
Elsõ állomáshelyeMonospetrivolt,majd
Micskeés Királydarócután2012
szeptemberébenkerültjelenlegiszolgálati
helyére,Szalacsra.

Hitoktatás mellé
foci és asztalitenisz
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PitóLajosa teológiánkívülszakmunkákban

és a menedzsmentbenisjártas

Szalacskívülrõl

felújítottrómai

katolikus

temploma

Atemplombelsõ



nagyonkevésvoltagyerek.Hála Istennek, itt
40katolikusóvodásvan,és többminthúszan
járnakazelõkészítõosztályba.Aziskolásoknak
azottanioktatásonfelülszombatonkéntplébá-
niai hitoktatást tartok, órarend szerint korosz-
tályokra osztva elõkészítõsöktõl a végzõsökig.
Akiketérdekel,rendszeresenjönnek.Énelége-
dett vagyok, és örömmel, szeretettel foglalko-
zomvelük.Rendszeresentartokministránspró-
bákat.Szeretnékegyfocicsapatotösszehozniés
egypingpongasztaltvásárolni.Eztarégikápol-
nábanállítanánkfel,azépületetaterveimsze-
rint közösségi teremméalakítanánk át.A lelki
oktatásmellettugyanisafiatalságnaknagyszük-
ségevanarendszerestestmozgásra.Természe-
tesen a sporttevékenységeket megelõzné egy
rövidhittanóra.Mindenalkalommalrésztveszek
afiatalsággalazegyházmegyeiifjúságiésminist-
ránstalálkozón. Távolabbi terveimben szerepel
az, hogy kerékpárral elmenjünk Adyfalvára.
Természetesen én is velük együtt kerekeznék.
Ottaludnánk,ésmásnaptérnénkhaza.Ake-
rékpározásbanvannémigyakorlatom,mivela
beteglátogatásoknál ezt alkalmazom. Ittlétem
ótarendbehoztukaplébániaépületét,nyílászá-
rókat cseréltünk, cserépkályhákat építtettünk,
mivelittnincsközpontifûtés,ésénnemisva-
gyokhíve.Nincsértelmeazokatahelyiségeket
isfûteni,amelyeketnemhasználunkállandóan.
Szerintemacserépkályhás fûtés takarékosabb.
Igaz,egykicsitrákelldolgozni…Tavalyaugusz-
tusbankezdtükelatemplomkülsõfelújítását,és
idén augusztusban fejeztük be. Böcskei László
megyéspüspökúráldottamegünnepiszentmi-
sén.Megjavíttattuk, megerõsíttettük a templo-
motkörülvevõkerítést,akaput.Azanyagifede-
zetahívekadakozásából,aminisztériumtól,kül-
földiadakozóktól,valamintpüspökiéshelyható-
ságitámogatásbóljöttössze.Areformátusegy-
házzalközösenbevezettettükavillanytaravata-
lozóig,egybenmegoldottukaközvilágítástis.A
világítótesteket a helyi tanács adta. Jövõre te-
raszt építünk a ravatalozó elé,melymég elõ-
döm,DumaFerenckanonok-plébánosúridejé-
benépült.
–Mitszeretnemégelérni?
–Legfõképpenazt,hogyminél többhívem

rendszeresen járjon templomba, és a gyerme-
kekmégnagyobbaránybanahittanórákra.Ezt
azóhajomatacsaládlátogatásokésházszentelé-
seksoránmindenhívemhezelviszem,ésremé-
lem,foganatjalesz.Sajnosjelenlegnincs,dena-
gyonszeretném,halennekórusunk.Legutóbb
egykórustalálkozóraúgymentünkel,hogyirá-
nyításommalacivilkórustanultbeegyháziéne-
keket,ésénisvelükegyütténekeltem.

nemköthetõ,úgygondolom,ezegy folyamat
eredménye.Családunkvegyesvallásúvolt,édes-
anyámkatolikus,édesapámreformátus.Mind-
kettenpéldamutatóangyakoroltáksajátvallásu-
kat.Példaképkéntszolgálttovábbácsíkszeredai
plébánosom,BorbélyGáboresperesúris.Meg-
tiszteltetésvoltszámomra,hogyottvoltazelsõ
misémen.
–Önfémforgácsolószakközépiskolátvég-

zett,éshivatásosgépkocsivezetõiigazolványa
is van. Ezenfelül a teológia után menedzs-
mentitanulmányokatisfolytatott.Tudjaeze-
ketpapkénthasznosítani?
–Néha elõfordult, hogy kérésre a plébánia

érdekébensofõrködtem,deeznemjellemzõ.Az
viszonthasznos,hogyaplébániánvégzettmun-
kálatokrólvanfogalmam,elképzelésem,ígykö-
vetnitudomõket.Amenedzsmentrõltanultakat
pedigfolyamatosanhasznosítanitudom.
–Mekkoraaszalacsikatolikusközösség?
–HozzánktartozikSzilágypér,Ottományés

Kéckatolikusközössége,ígyegyüttesen823fõt
számlálunk, közülük 713 Szalacson él. Temp-
lom Szalacson és Szilágypérban van, a többi
helyre házszenteléskor és beteglátogatás alkal-
mával járok. Egy átlagos vasárnapi misén
Szalacson200-300hívemvanjelen.Nagyobb
ünnepekenszámukelérhetiazötszázat.
–Szalacsiszolgálataalattmitsikerülted-

digmegvalósítania?
–Örülök,hogySzalacsontöbbagyerek,mint

Királydarócon.Ottösszesen108hívemvolt,és
Akatolikus

ravatalozókápolna

Aszalacsi

plébánosaváradi

püspökkelegyütt

celebrálta

a templomáldási

misét

hitvilág|
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Az orsolyiták Fõ utcai
temploma 240 éves

dófolyosóra,akárcsakazemeleten.Atemp-
lomon túli épületrész, a klauzúra földszintjét
1905-benüzlethelyiségekkéalakítottákát,fel-
számolvaezzelakisablakoksorát.Ugyaneza
sarkizárdarészesetébenmajdcsak1917-ben
következettbe.
AzOrsolya-rendetSzentzyIstvánbabolcsai

apát telepítette Nagyváradra. Õ volt az, aki
1771 márciusában 20 ezer forintot adomá-
nyozottazOrsolya-apácáknakegyleányneve-
lõintézetfenntartására,ésugyanakkornyolc-
ezerforintértházatvettszámukraaFõutcán.
Ezvoltakésõbbirefektóriumésakonyhakö-
rülirész.Azelsõhatapáca1771-benérkezett
Kassáról, szeptember13-ánünnepélyeskör-
menettel kísérték õket a zárdába. Az utcára
épített kis fatornyos templomot1774.októ-
ber29-énszenteltékfel,ennek240.évfordu-
lójátünnepelhetjükebbenahónapban.
A templomtól északra, a refektóriumhoz

épített klauzúraépülete1773-ból való,akár-
csak a templomtól délre levõ sarki rész.

NagyoniskisvárosiasjellegevanNagyvárad
Fõutcájánakamúltszázadlegelejérõlszárma-
zóelsõképeslapunkon.Akétszekérlátványa,
megaszûkutcakövesburkolataiseztsugall-
ja. Az elõtérben látszó sarki épület, a Szent
Anna-templom,mega többiemeletesház is
ezenazoldalonazÚriutcasarki ingatlannal
egyetembenmindazOrsolya-rend tulajdona,
mégakkoris,haazutóbbitebbenazidõbena
BiharMegyeiNemzetiKaszinóbérelte.Afel-
vételelkészültekorazépületsormégõriztezár-
dajellegét,aföldszintenvégigkiszsalugáteres
ablakoksoránátjutottfényamögöttükhúzó-
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KassárólérkeztekazelsõOrsolya-rendi
apácákNagyváradra1771-ben,hogy
leánynevelõintézetetvezessenekitt.
A zárdamellettaFõutcárafelépített
templomukatSzentAnnatiszteletére
szenteltékfel1774.október29-én.

ASzentAnna-

templom

és a klauzúrakét

ablaka

AzOrsolya-rendzárdájánaksarkirészea templommal
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Szaniszló Ferenc püspök építtette fel 1858-
banaklauzúráhozészakrólcsatlakozó,klasszi-
cizálóstílusúzárdarészt.Ekkornyertekgotizá-
lókiképzéstamármeglévõépületekaSzent
Anna-templommal egyetemben. Gyõrffy
László nagyprépost hagyatékából építették
megazApáca(akésõbbiSzilágyiDezsõ,ma
Moscovei)utcaitizennégytengelyesrészt.Ak-
koribanaFõutcaiutolsózárdaépülettõlazÚri
utcasarkáigegykõkerítéshúzódott,ezt1888-
banlebontották,hogyfelépítsékasarkitelek-
reamáremlítettkaszinóépületet.
Atovábbiakbanistöbbszöralakítgatták,bõ-

vítették a zárda épületállományát, leginkább
az udvarban. Amikor 1905-ben üzlethelyisé-
gekkéalakítottákazárdaföldszintirészét,be-
építettékatemplommellettizártkocsibejára-
tot is, valamint a tõle északra levõ kiskaput,
amelyamáigmeglévõ–demárhasználaton

kívüli– lépcsõházhozvezetett.Szerepüketaz
Apáca utcai nagy- és kiskapu vette át. Az
utóbbit 1930-ban kiszélesítették, és gotizáló
díszítésselláttákel.
Azelsõképeslaponközvetlenülatemplom

mellettjólláthatóazegykorizártkocsibejárat,
eztalakítottákát1905-benüzlethelyiséggé.A
második képeslaponmár ennek az üzletnek,
TátrayGusztávrövidáru-éskézimunkaüzleté-
nekaportáléjaláthatóafényképezésreössze-
sereglettemberekkelegyütt.
ASzentAnna-templomhomlokzata1858-

ban kapott gotizáló kiképzést, miközben a
templombelsõbarokkstílusúmaradt.Abejá-
ratfölöttegyháromszögûmárványtáblatalál-
hatóazalábbiszöveggel:„AeVI/ternIDeI/
CVLtVI, et bea- / tae Annae honorI, sV- /
per-IsfaVentIbVs, eXtrVIfeCIt / Stephanvs
SzentzI, Abbas BabolChen- / sIs, Cantor et
CanonICVsVaraDIensIs.”Jelentése:Azörök
IstenimádásáraésSzentAnnatiszteletéreaz
égiek segítségével állíttatta Szentzy István
babolcsaiapát,váradiéneklõkanonok.
Akapubejárattól balra, körülbelül egymé-

terre a járószint fölött a falban egy kismár-
ványtábla arról tudósít, hogy „Ezen vonásig
emelkedettakiáradtKörösvizénekmagassá-
ga1851.Aug.13-án.”
Az egyhajós Szent Anna-templom három

szakaszraosztott:abejáratfölöttidongabolto-
zatúorgonakarzatra,aközéprészreésaszen-
télyre.A középrész csehboltozatán látható a
templom egyetlen freskója. A Szent Szûz
mennybemenetelétábrázolja4×3méternagy-
ságban. A szentély jobb oldalán levõ színes
üvegablakaSzentSzûzszeplõtlenfogantatá-
sátábrázolja.Felírása:„InHonoramImmacu-
latatea Virginis Mariae dicat Joannes Zeley
PrespositusetCanonicus1888.”
AfõoltárképénegyismeretlenfestõSzent

Annátörökítettemeg,mígaháromszoborfül-
kébenSzentBorbála(azoltárfelépítményfel-
sõrészén),SzentJózsef(jobboldalt),SzentIst-
vánvértanú(azoltárfelépítménybaloldaliszo-
borfülkéjében)szobratalálható.
Amellékoltárok a középrész szentély felõli

kétsarkábanvannak.Felépítményük–afõol-
tárhozhasonlóan–fehérrefestettaranyosdí-
szítésû.A jobboldalon levõmellékoltár képe
SzentJózsefhalálátábrázolja,mígabalolda-
linazutolsóvacsorátörökítettékmeg.Atemp-
lombanegyéb,különösebbmûvésziértéknél-
külikisszobrokatiselhelyeztek.Említésremél-
tóatemplomkifestéseis,melybenabarokkra
jellemzõilluzionisztikusfestészetdominál.

Péter I. Zoltán

AzOrsolya-zárda–

mégaföldszinti

üzleteknélkül.Vele

szemben

az egykoriBethlen-

palota,akésõbbi

Parkszálló

AzárdaFõutcai

épületsorának

egy része

az Úri utcafelõl

nézve
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Érkeserûbenszületett1804.november28-
án.Atyjahegyközszentmiklósi református lel-
kipásztor és érmelléki esperes volt.Tanulmá-
nyait szülõfalujábankezdte.Adebrecenigim-
náziumba íratták be, a felsõbb fokú tudomá-
nyokatisadebrecenireformátuskollégiumban
sajátítottael,majdanémetnyelvtanulásaér-
dekébenegyévetLõcséntöltött.EzutánDeb-
recenbevisszatérveaköltészetiosztályköztaní-
tója, majd a bölcsészhallgatók lektora lett.
1831-benlemondotttanszékérõl,ésPestrein-
dult orvostudományt tanulni. Innen Bécsbe
ment,sott1837-benavattákorvostudorrá.

Azoktató

TanulmányaibefejeztévelvisszahívtákDeb-
recenbe.Agyakorlatiorvospályáncsakhamar
jóhírtszerzettmagának;emellettatermészet-
tudományokat lelkesen mûvelvén, amikor a
vegytan és a hozzá csatolt tudományok (ás-

vány- és növénytan) széke megürült 1839-
ben, közakarattal választották professzorrá.
Lelkes elõadásaival a természettudományok-
naknemkevésbarátotszerzett;emellettafõ-
iskola szertárát a tudomány állásához illõen
korszerûsítette, újra fölszerelte, ásványgyûjte-
ményétrendezteésgazdagította,ennekérde-
kében sokat utazott a bányavárosokba és
Svájcban.
Érdemes felvázolni, hogy a reformkorban

mennyireigényeséssokirányúoktatászajlott
adebrecenischolában.Azelsõéveshallgatók-
nak mineralógia, pedagógia, német nyelv,
magyar nyelv, „tiszta matematika”, görög
nyelvésókoritörténelemszerepeltatanrend-
jükben.AII.félévbenamineralógiahelyébea
botanika,amathesishelyébeageometria lé-
pett.AII.évelsõfelénekbeosztása:görögés
latin irodalom, „historia statuum Europae”,
trigonometria, optika, fénytan, valamint ké-
mia.AIII.évbeafrancianyelv,amagyariro-
dalom,akísérletifizika,afilozófiaésahittu-
dományokkerültek.
1838-ban jelent meg a kor tudományos

színvonalánállótankönyv,apápaireformátus
kollégiumtanárának,TarczyLajosnakatollá-
bólTermészettan címmel.Akönyvmásodik
köteténekmegjelenése,melyvegytaniésme-
chanikai részeket tartalmaz, 1840-ben ko-
moly sajtóvitát eredményezett a Figyelmezõ
hasábjain. Hosszú, többrészes ismertetést és
bírálatotközöltamûrõlCsécsiImre.Bírálatá-
nakelejénjelzi,hogytankönyvekesetén–me-
lyekbõl ifjakgenerációitanulnak–különösen
fontos a tudományos szempont. Egy termé-
szettudományi tankönyvbennem szerepelhet
egyetlen téves adat, egyetlen helytelen értel-
mezéssem.Ezértigenaprólékosrészletesség-
gelveszisorraavegytanirészhibáit,ésfelszó-
lítja a szerzõt, hogy javítsa ki õket és tegye
közzéegyújkiadásban.
AmiCsécsiNagyImreoktatóitevékenysé-

gét illeti, az õ elõadásai jobbára kéziratban
maradtak,azokanyagátegykésõbbmegjelent
könyvbõl ismerjük. Célja az „ásványország”
tárgyalása a világegyetemmel és aNaprend-
szerrelegyütt.Hallgatóimegtanulhattákbelõ-
leaheliocentrikusvilágkép logikuskialakulá-

Csécsi Nagy Imre orvos,
tanár, mineralógus
AzÉrmellékfia,aMagyarTudományos
Akadémialevelezõtagjadebreceni
professzorként,számostankönyv
és tanulmányszerzõjeként,különbözõ
tudományágakmagyarszaknyelvének
megteremtõjekéntjeleskedett.
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Érkeserû(2005)
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sának hosszú históriáját, a föld méreteit, a
naprendszerbeni elhelyezkedését, mozgását
stb. A reformkori új iskolakövetelmény már
jobbanszorgalmaztaareáltudományokat,en-
nekkívántmegfelelniezaföldrajzot,sõtagro-
nómiátismagábanfoglalókönyv.Földünkjö-
võje szinténfoglalkoztatta,nemkizárva,hogy
aföldbelsejébenfortyogólávatömegekfeltö-
réserévénújszigetek,sõtföldrészekkeletkez-
hetnek,deelvileglehetségesnekvélteafelüle-
tivizekelpárolgását,bolygónknakaHoldsor-
sárajutásátis.Esetleg„csak”azembereltûné-
sekövetkezikbe–vélte–,mert„tudjuk,miké-
penvoltidõ,’shosszúezredeksorsátmagába
foglaló idõ,mikor a földönembernem léte-
zett,nemlétezhetett.Épenígylehet,mondjuk
kibátran,leszidõ,mellybenembernélküllesz
a’föld:márazért-e,miveltalánújabbforradal-
mak–nyománazeddigitörvényeknek–újabb
’snemesebbteremtményeketállítanakhelyük-
be, kik a’ mi kövületeinket fogják vizsgálni,
minta’kiveszettállatokét.”

Atudományokmûvelõje

NemérdektelenfelsorolniCsécsiNagyImre
legfontosabb tudományos értekezéseit. Akár
kortársai,õisanyelvújításlázábanégett,ezért
nemmeglepõ,hogyAbotanikaimagyarmû-
nyelvjavításáról címmeljelentettemegakadé-
miai beköszöntõ értekezését. Csécsi Nagy
1844-benlettazAkadémialevelezõtagjakitû-
nõmineralógiai könyve elismeréseként. Tan-
székfoglalójátAtermészetismereténekatu-
dományos mûveltségre ható befolyásáról
tartottameg.Afénysugárpolarisatiója címû

tanulmánya az Athe-
naeum folyóirat 1840.
évi I. kötetében látott
napvilágot.Természettu-
dóslétéreetikávalisfog-
lalkozott,Tisztaerkölcs-
tudomány címûmunká-
ja három kiadást ért
meg,akárcsakaminero-
lógiát népszerûsítõ Föl-
dünk snehányneveze-
tesb ásvány rövid ter-
mészetrajza, különös
tekintettel a felsõbb
polgári s középiskolák
szükségeire.
Kéziratban maradtak

az általa tanított tudo-
mányok tankönyvei és

egymonográfiaa„villanydelejességrõl”,mely-
bõlhalálakorkétívmárkivoltnyomtatva,de
korai, 1847. július 23-án bekövetkezett el-
hunytamiattavillamossággalkapcsolatos is-
meretekösszefoglalásátnemtudtabefejezni.
Areformkoregyikmeghatározótanáregyé-

niségekéntéskutatójakéntvettrésztazokta-
tási rendszer és a tudományos tevékenység
korszerûsítésében. A kollégiumi tankönyvek
általábanamérsékeltortodoxiaszellemétsu-
gallták, Csécsi Nagy Imre mûveiben viszont
már kimutatható a század derekán Európa-
szerteelterjedtracionalistairányzathatása.
A debreceni kollégium önálló füvészkertet

kapott; anagyelõd,Hatvani István szelleme
márnemcsak legendákban létezett.A létesít-
ménymegvalósításának és Hatvani szellemi-
ségénekletéteményeseiamatézistoktatóKe-
rekesFerenc,valamintCsécsiNagyImrepro-
fesszorokvoltak.Debrecenõsikollégiumátaz
alig43évesCsécsiprofesszorelhunytávalvá-
ratlan veszteség érte. Hiszen nemcsak az
1823-tólmûködõbölcsészeti tanszék tanára-
ként, hanem a diákok orvosaként is jeleske-
dettottnyolcévenkeresztül.
AtiszántúliAlmaMatermindigszámontar-

tottaegykorihíresdiákjait, ígyareáltanszék
betöltésekor akadémikusnál nem adta alább.
AMagyarTudósTársaságbatízdebrecenile-
velezõvagyrendestagotválasztottakbeare-
formkorban.ÍgytörténtezCsécsiNagyImre
utódja,TörökJózseforvosdoktorkinevezése-
kor is. A sors szeszélyeként éppen akkor
hagyta el Tóth Lajos debreceni nyomdáját
Csécsiprofesszorutolsómunkája,amikorTö-
rökJózsefdoktoridisszertációjamegjelent.

Szilágyi Aladár összeállítása

Adebreceni

kollégium
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(Folytatásaszeptemberilapszámunkból)

HerczegFerencnemneveziugyanmeguno-
kaöccsét,HerzogFerenczászlóst,deazonosítá-
sa akkor is, most is nagyon könnyû.Mó ricz
Zsig mond viszontSzegényemberek címûel-
beszélésének fõhõsét, a frontról rövid szabad-
ságra hazatért fiatal katonát külön üzenettel
hagyja a névtelenség homályában: egyrészt
nem személyazonosságát, hanem tettének a
frontszolgálatgeneráltakülönöskegyetlenségét
akartakiemelni,másrésztpedigéppanévnélkü-
liségteszilehetõvé,hogysokhasonlóesetrevo-
natkoztatható,általánosíthatólehessen.
Azalaphangotöregnapszámostársaüti le,

kimondvaazörökszegényekévszázados„igaz-
ságát”:„–Gyerek!…bolondság!–mondtaaz
öreg.–Elégbolondság.Sokembertbizonya
vére vermeg.Csinálják a gyereket, osztán a
gyereknemkérdezi,apámhunveszikend.Az
kiköveteliazélést.Eriggylopni!…Kérjaszom-
szédoktól,hanemád,vágdagyon…”Azóko-
ri görög tragédiák alapelvét követi Móricz,
amikormáralegelejénarrólbeszélvalaki,ami
be is fog következni, azzal a különbséggel,
hogyazógörögdarabokmajdnemmindegyike
általánosanismertmitológiaitörténeteketdol-
gozfel,ittviszontaháborúsháttérvetítielõre
azelkerülhetetlencselekedetet.
Móriczelbeszéléseinekbefejezõrészérõlköz-

tudott,hogyelõszeretettelalkalmazzaatöbbszö-
röscsattanót,továbbéstovábbfokozvaazolva-
sóiérdeklõdést.ASzegényemberekben afel-
vezetéstfokozzalépésrõllépésre,amáridézett

gondolatok után
az öreg napszá-
mosarrólérdek-
lõdik, hogy em-
lékszik-e, kit ölt
meg elõször: „–
Fene lakodalom
lehet – nevetett
kicsit az öreg, s
megcsóválta a
fejét.–Csakne-
ki egymásnak a
késekkel, oszt a
torkára…Kitöl-
tél meg elõ-
ször?… Em-
bert… A fiatal
munkás lassan
meg moz du l t .
Úgy, elkésve ér-

tettemegaszavakat.–Nemembert–mondta
fejétmegcsóválvacsendesen.–Lyányt…Fiatal
lyánytelõször…–Lyányt–mondtatermészete-
senazöreg,minthaavilágonalegegyszerûbb
dologrólvolnaszó.–MikorSabácbavótunk–
mondtalassan,kicsitrekedt,szórakozottszóval
a fiatalember, sakatonasapkaalá felhúzta tû-
nõdveaszemöldökét,gondolkozva,emlékezve.
–Kilõttekegyházbul,azablakon(…)–Osztán
tikmindenkitlevágtatok?–Csakúgy,szurony-
hegyivel…–morogtaakatona.”
Nemmerülelaharctériemlékeimesélésébe,

mertsürgetazidõ,hogyaddigvigyevéghezaz
eltervezett rablást, amíg a háziak a vásárban
vannak.Nekiindul,útközbenbiztatgatjamagáta
frontrólismertparancsszavakkal,deazigazipa-
rancs, amit vakon teljesíteni kell, hiányzott.
„Nemállottmegetteakáplárparanccsal, sea
Fanrichúrasuttogórendelettel,senkisemond-
ta:rajta,kutya,szorítsd!…shidegverejtékvolt
a homlokán. (…) Meghallotta a saját hangját
messzirõl: azt mondta a felesége adósságárul
»délig megadom«. Délig megadom!… délig
megadom…–forrtbenne,mintmikorjobbról-
balrólgránátcsapkodle,srettenetestölcséreket
szaggata feketevolhíniai földbe. Ígyállottott,
akkoraropogás,durrogás,azõrületescsattogás
közepett,mikorazégrelõttekaföldrõl,afeke-
tesarakésadombtetejénahorvátokfojtogat-
tákaszibériaiakat…Akkoratisztekkihúztáka

NÁdPÁLcA NéLKüL

„Prózai” folytatás (2.)

Bajtársak
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kardjukat s szájról szájra járt: »Nem lehet
tovább…forverc!«Mostisúgyrohantbeelõre-
szegezettfejjelatûzbe.Egypillanatmúlvaáttör-
te a tüzes falat a baka, a magyar: mindig
elõre!…sbentállottakonyhasötétjében.”De
ajólelgondolt tervbehibacsúszott:csakafel-
nõttekmentekavásárba,akétgyereketnem-
csakotthonhagyták,demégáthívtákhozzájuk
vigyázónak a szomszéd leánykát is.Akatoná-
nakcsakegyetlenlehetõségemaradt:akétkis-
lánytvasvillávalfelnyársalta,amásodiknálmég
a konyhakést is használta. Csak a csecsemõt
hagytaéletben,akiviszonthirtelenfelsírt,mert
kiesettacuclija.Akatonaamúgyvéreskézzelsi-
etett a segítségére. „– Véres lett egy kicsit –
mondta a katona, s csendesen mosolygott. –
Nembaj,sosetudod,mitõlhízol…–szólottsze-
líden. –Hátmikor én háromnapig olaszt et-
tem…–Fanyarulelhúztaaszáját,ahogyeszébe
jutottaborzalmaskilencnap,mikoradoberdói
hegyeken az elesett bajtársaikat raktákmaguk
eléfedezéknek,smikorelfogyottmindenake-
nyértarisznyából,egy frissenelesettolasznaka
vérétszívtaki,mintahörcsögacsirkéét.”
A rutinnávált gyilkolás viszontnemavárt

eredménythozta: aháziakmagukkal vitték a
vásárbaapénztárcát,akatonacsaknémiap-
róttaláltafiókban.Egyrészéttudjacsakmeg-
adniafeleségetartozásának.Ezértérezteúgy,
„mintha fonákulvolnavalami…Máskor ilyen
gyilkolásutánbüszkeségtõlpattantszétamel-
le,mostpedig…”Sietettahelybéliuzsoráshoz,
az épp csak megjegyezte, hogy reggel még
nemvoltpénze,mostanralettvalamennyi,de
nemfirtatta,miképpen.Inkábbafrontontör-

téntekrõlkérdezgetteakatonát,azölés„élve-
zetérõl”,azelmesélte,mittanultegytapasztal-
tabbbajtárstól,hogyankellelhallgattatniako-
zákot.Azuzsorásnakannyira tetszetta törté-
net,hogymeg is ismételte:„Ilyenhuncutku-
tyavér van a magyar emberbe a háborúba.
Másféleember,franciavagyangol,megijedne,
osztánsokatbeszélne,hogyhû,azborzasztó,
milyenakozák!Nagysüvegevanmegborzasz-
tóanordít,mikortámad…Ígymondanáelegy
tót,vagyromán,vagyegysváb…Amagyar…
Amagyarmegaztmondjará:kitanultukafor-
télyukat!Mikorazemberúgybeleszúrjaaha-
sábaabajonétot,hogyazhátulrólgyünki:ak-
kor a kozák elcsendesedik, hahahaha… Azt
meghiszem,azebatta,akkorelcsendesedik…”
Akettõsgyilkosságnakhamarelterjedahí-

re a faluban, az asszonyokmeg voltak zava-
rodva a történtektõl. „A katona nem szólott
egyszótsem,csaknézteavajákolóasszony-
népet,undorralésmegvetéssel.Ilyenordítást
csapni…ezekigazánnemtudják,miahábo-
rú…”Atetteselfogásanemsokatváratmagá-
ra,akatonanemvédekezik,alehetõlegegy-
szerûbbenmagyarázza tettét: „–Hát tuggya,
csendõrúr,–mondtamégis,gyerekesmente-
getõzéssel,minthaegykicsitszépítgetniakar-
námagát–,azelõtténsetudtamvónaránéz-
ni a gyilkosságra… Ha édesanyám csirkét
ölt…vagyafeleségem:megmondhassák!Én
bizonyodasedugtamazorrom…dehátahá-
borúba sok mindent megszokik az ember,
amirõlnehézosztánidehazaleszokni…”
(Folytatjuk)

Mol nár Ju dit
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–IdénérettségiztemanagyszalontaiArany
János Elméleti Líceumban, õsztõl pedig Te-
mesváronszeretnéktovábbtanulniállatorvosi
szakon.Nagyonszeretemazállatokat,ezértis
örültem nagyon, amikor családommal egy
hétvégén ellátogattunk a nyíregyházi Sóstó
ZooÁllatparkba.
–Milyenérdekességekvárjákittalátoga-

tókat?
– Az állatpark egy tölgyerdõmélyén fek-

szik, a várostól alig néhány kilométerre.
Könnyenmegtalálható,mertavárosbantöbb
helyenistáblákjelzik,hogymerrekellhalad-
ni.A30 hektáros állatpark több részre van
osztva, ezeket végigjárvameg lehet figyelni,
mikéntélnekavilágkülönbözõvidékeinazál-
latok.Ebbenazoóbantöbbmint500állatfaj
mintegy5000egyede található.Vannakna-
gyonkülönlegespéldányok,mintafehértig-
ris, az indiaiorrszarvú,ahomoki tigriscápa.
Azisérdekes,hogyitttöbbmint50fajmeg-
mentésiprogramrészesekéntszaporodikpél-
dául a zsiráf, a lisztmajmocskaésa szibériai
tigris.

–Milyenrészekretagolódikazállatpark?
–Zöldpiramis,oceanárium,sarkvidék,Tar-

zan ösvénye, Kárpát-medence, Amerika és
Ausztrália.Mindegyikrészenazadottvidéken
honosállatokkal ismerkedhetnekmega láto-
gatók.NekemalegjobbanTarzanösvényetet-
szett, ezt végigjárvaAfrika csodálatos világát
ismerhettemmeg.Láttama zsiráfcsaládot, a

Vadasparki élmények
Azegésznaposkirándulásokkedvelõinek
ideálisúticéllehetNyíregyházaállatparkja.
Acsodálatoskörnyezet,az egzotikusállatok
ésszámosmásérdekességminden
korosztálynaktartogatélményeket.
A nagyszalontaiBALOGHGÁBORmesélt
a vadasparkbantettlátogatásáról.
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páviáncsapatot, közelebbrõl is megtekinthet-
tem az antilopokat, zebrákat, orrszarvúkat,
elefántokat, törpevízilovakat, oroszlánokat,
flamingókat, krokodilokat és szurikátákat is,
hogycsaknéhányatemlítsekagazdagélõvi-
lágból.
– Milyen más állatok, illetve érdekessé-

gektalálhatókmégaparkban?
–Agyerekekszámáravannakhatalmaski-

rakósjátékok,életnagyságúállatfigurák,amik-
remégén is szívesen felültem,valamint van
egy „cumifa”, amire az állatpark legendája
szerintakisgyerekekfelakaszthatjákacumiju-
kat, hogy a cumitündér elvigye, és cserébe
kapnak egy fotót az egyik szép papagájjal.
Vannakéttermek,büfék, fagylaltozók, szuve-
nírboltok is.Aszámomra legérdekesebbálla-
tokközül kiemelnémmégazoceanárium le-
nyûgözõ lakóit, a tigriscápát és a csodálatos
trópusi halakat. Hatalmas élmény volt a lát-
ványakvárium és az üvegfolyosó is. Demin-
denterületenvannakkülönlegesésérdekesál-
latok.Mindenkinekajánlom,kerekedjenfela
családjával és töltsön el egy csodás napot a
parkban,biztosannembánjákmeg.

Balázs Anita

Vízesésatrópusi

házban

Abronzorrszarvú

megtûrahátán

mindenkit

Azabizonyos

cumifa

Tevegelniislehet
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esi sógor igazinevétsenkisem ismerte.
Pusziúrcsaládjábaisúgykerültbe
mintLesisógor,Rózatántinegye-
dik férje Somogyból. A háború
után keveredett fel a városba és

állt összeRóza tántival, csak úgy balkézrõl.
Sepapír,sepap,deezmárnemisvoltdivat
azújvilágban.Afelvilágosult,öntudatosem-
bertípusnem törõdik a csökevényeshagyo-
mányokkal, nem kell neki a klerikális reak-
ció, ha akarják, aláírják a paksust az anya-
könyvvezetõ elõtt, ésmegyminden tovább.
DeRóza tánti nem akart a hivatalba se el-
menni,hogyisne,nemcsinálõmajmotma-
gábólvénségére.
Rózatántitmegcincáltaazélet,korángye-

reketfogottegynagygazdafiától,mégamikor
Geszten szolgált. Aztán feljött a városba, itt
meg egy katonatiszt bolondította sokáig, csi-
náltisnekiegygyereket,ésmégmielõttelvet-
tevolna,hátnemmeghaltaháborúban?Ró-
zatántinagyonnehezteltráezért,delegalább
agyereketanevére írattamégéletében.Az-
tánlettegyvasutas,azmármajdnemoltárhoz
vezetteRózatántit,demiremegszületettakö-
zösgyerekük,kiderült,hogyeztmegvárjaott-
honegyfeleség,akimegígérte,hogykizsíros-
szódázzaannakacafatnakaszemét,akiazõ
uráravetetteatekintetét.
Ígytörtént,hogyRózatántimindenszerel-

métõlmegtartottemlékbeegygyermeket,ki-
ket aztán nagy szeretetben ésmég nagyobb
szegénységben nevelgetett. Lesi sógor meg
fáinembervoltazért,mertnemtudottgyere-
ket csinálni, ugyanis kiskorában himlõbeteg-
ségbeesett,éselsorvadtnekiaférfirésze,de
azért szerette az asszonyokat nagyon, ám
nagykártmárnemtettbennük.
Szóval Róza tántinak nem akaródzott se

paphoz, sehivatalbamenni,ha jó így,hogy
papírnélkülmossaagatyájátmegfõzrá,jó,
hanem,leisút,felisút.Lesisógornaknem
sok választása maradt, de azért megadta a
módjátaleánykérésnek.Egyvasárnapkicsíp-
tékmagukat,Lesisógornyakkendõtkötött,és
elvitteRózatántitaKopaszEgérbe.Margaré-
tacsokrot isvettnekiegyöregasszonytól,az-
tánmegettekakockásabroszonegytyúkpap-
rikászónátnokedlivelésuborkasalátával(fok-
hagymanélkül,mertattólLesisógornakgyo-
morégése volt), ittak rá egy hosszúlépést, és
megvolt.Tisztára,mintegyesküvõ.

Ezakkoribantörtént,amikorLesisógorel-
intézte,hogyPusziuratfelvegyékvillamoska-
lauznak,nehogyéhenhaljanakazikrekakite-
lepítésután.
Micsodakülönlegesvilágvoltez!Anagyre-

mízbenúgysorakoztakavillamosok,mintóri-
ási, sárga döglött bálnák a parton. Puszi úr
nemjártugyansohaatengerpartján,bálnát
iscsakkönyvbenlátott,ámúgygondolta,egy
villamos legalább olyan hatalmas, mint az a
tengeri szörnyeteg, és nagyon izgatott lett a
gondolatra, hogy egy bálna gyomrában dol-
gozhat.
Roppant fontos beosztásba került, fess

egyenruhában,oldaláncsinosretiküllelmenet-
jegyetárultés lyukasztott,amegállókbankis
bõrszíjat rángatva jelezte csengõvel, nincs
több le- és fölszálló, indulhatnak. Ezenkívül
számoshasznos tanáccsal szolgált azutasok-
nak,átszállásokról,menetidõrõlésmegállók-
ról,volt,hogymégegyelveszettkisgyereketis
megvigasztalt,akielhagytaazédesanyjátato-
longásban,deakövetkezõmegállóbanmegta-
lálta. Egyszer kicsiny sípot kapott nyakba
akaszthatóbõrszíjon,ámmindigkisebesedett
aszájaafémérintésétõl,ezértkitalálta,füty-
tyentõavezetõneksípnélkül.
Sokat próbálkozott, gyakorolt különbözõ

magasságúhangokkal,végülLesisógor taní-
tottabenekiamegfelelõt.Nálukotthonafa-
luban így füttyent a kanász a disznóknak,
mennek azok észnélkül, csak jó lesz a villa-
mosrais.Jólett,azutasokcsudájárajártaka
füttyös kalauznak, tolongtak a járatán, isme-
retlen elvtársnõk tettek ajánlatokat neki, su-
hancokutánozták,mégarádióbóliskijöttek,
mígnemegyszerbajtörtént.
Melegvoltaznap,ésPusziúrelõzõestesza-

lonnát vacsorált lila hagymával, kiszáradt a
szája, nem ment a füttyentés. Két megállót
mentek,mirerájött,hogybelészakadtafütty.
RáadásuléppakkorszálltfelavillamosraEle-
keselvtárs,aszakszervezetistermetesanyósa,
aki a közeli piacon vásárolt, és nagyméretû
cekkereivelelakadtazajtóban.Pusziúrerõl-
ködött,próbálkozott,toltaazanyósterrõl-ar-
ról,kicsitlilultafeje,afüttysemakartmenni,
azanyósmegszépkatonáshangonelkiáltotta
magát: „Ne vernyákoljon már, elvtárs, mint
egy fososmacska, induljunkel valahára!”És
lõn.Avillamosvezetõnagyvehemenciávalin-
dított, Puszi úr ösztönösen kapaszkodott, az

|lektûr

A füttyös kalauz
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anyósmegnem,ezértszéplendülettelkiesett
avillamosból.Nagybajnemtörtént,mertjól
ki volt párnázva, de a viruló paradicsomok
megakonokrépákvidámanszétgurultak,és
ajárdáigpattogottegykisfejkáposzta.
Másnap Puszi úr mûszakkezdés elõtt ko-

moly bemelegítést tartott, nyers tojást ivott
otthonhajnalban,mertazthallottavalahol,az

jótteszatoroknak,ésmézesteátiskortyoltrá
egycsatosüvegbõl.Okosemberlévénugyan-
is technikát váltottPuszi úr, attól fogvanem
füttyre,dalraindultasárgahatos.
Avillamosvezetõatükörbenézett,Pusziúr

megalépcsõnlógvarázendített:„Azasszony
ingatag,úgyhajlik,mintanád…”

Szil ágyi Perjési Ka ta lin

kultúra|

Ø

2014.október|Biharország|39

Néhány évtizeddel ezelõtt néprajzi kutató-
munkát végeztem Bihardiószegen. Akkor és
otthallottameztaszívhezszólónótát:„Szüret
után van az idõ, házasodni kéne. / Édes-
anyám,férjhezmennék,havalakikérne./Az
alegény,kihozzámjárt,elmentkatonának,/

Ha hazajön, más szeretõt
választkimagának.”Ezidõ
tájthasonló tartalmúdalok
szálltak (szállnak?) szájról
szájraaszõlõt termõdom-
bokon,kertekben.
Acímbenemlített fõnév

arra ösztönöz, hogy szüle-
tésérõl, értelmérõl eltöp-
rengjünk. Egyhamar rájö-
vünk,hogyaszûr igébõlke-
letkezett,éseredetilegmin-
denféle szûrõmunkálat ered-
ményét, sõt magát a tevé-

kenységetisjelentette.„Benna
háziasszony elszûri a tejet” – írta

voltAranyJános,sacsordogáló,ide-
gen anyagoktól megtisztított tej egybõl

szûrtté lett.Többszázaddalezelõttazolajbo-
gyókisajtolásátolajszüretnek, amézpergeté-
sét mézszüretnek nevezték. Mégpedig jogo-
san, mert valamilyen folyékony anyagot en-
gedtek át szitán, vászonkendõn vagy éppen-
séggelszûrõn.

Idõkmúltánaszüret köznyelvijelentésköre
leszûkült.Azemberekezenelsõsorbanamust
elszûrését, illetve a szõlõtermés betakarításá-
nakteljesmûveletétértették.Ajánlatosanyel-
vészeketmegkérdeznünk: ez a fõnév csak a
szõlõfürtök lemetszéséhez kapcsolható? A
Nyelvmûvelõkézikönyv szerint„eztermésze-
tesáltalánosítássalkiterjedtmástermékek,fõ-
kéntagyümölcsfélékbetakarításárais.”Jogo-
sanhasználjukazalma-, szilva-,barackszüret
kifejezést,denemítélendõeladinnye-,bur-
gonya-,kukorica-,mákszüretemlegetésesem.
Szüret idején nem szoktunk zsugoriskodni

azzal, amit szedünk. Így indokolható, hogy e
szó–átvittértelemben–valaminekabõségét
isjelentette.Aranyversébenolvashatjukesort:
„Mostvanámszüretje akiontottvérnek”.Jó-
kaihasonlóanélalehetõséggel:„Amegyeivá-
rosbansohasemvoltolyanjószürete amese-
mondóknak,mintezekbenanapokban”.
Hamárilygyakranemlegettükaszõlõtõke

termését,megsértõdnék,havelenemfoglal-
koznánk.A diákokat, felnõtteket arra intjük,
nehogykétl-lelírjákatermésnevét!Azigaz,
hogyabeszéltnyelvben„szöllõt”emlegetünk,
ám írott alakjában: szõlõ. Egyetlen kivétel a
Szöllõsicsaládnév.Hamárrégihelyesírássze-
rintörökölték,hátüssekõ!Írjákkétl-lel.
Anyelvészek enyhébben viszonyulnakegy

másik helyesírási kérdéshez. Egyaránt szabá-
lyosnaktekintikaszõlõje saszõleje, azerdõ-
je sazerdeje, abimbója sabimbajaalakot.
Végülvessükföl:miahelyzetatulajdonne-

vekkel párosult köznévi termékekkel? Vála-
szunk: kisbetût használunk az izabella fajtájú
szõlõnél,akecskeméti rizlingnél.Akevéski-
vételnélszerepelazErzsébetkirálynészõlõ és
néhányhasonlótulajdonnév.
Ezzelmindaszürettõl,mindaszõlõtõlelbú-

csúzunk.Utóbbivalugyanméghónapokonát
találkozhatunktányérunkon.

Dánielisz End re

Hát akkor szüret!
Ígykiáltunkfelörömünkben,habeszélge-
tõtársunkkérésünket,javaslatunkat
elfogadja.Efõnévveleredetilegegy
hasznoséskellemestevékenységetillettek
õseink,szókincsünktagjalett,és
kiváltképpenõsszelgyakortahasználjuk.
Nemvéletlen,hogyszámtalan
népdalunkbantalálkozunkvele.



Szervusztok, kis barátaim, hát újra jelentke-
zem.Ésörömmelértesítelekbenneteket,hogy
egy egészosztály rajzoltnekem.Bi-
zony! S hogy mi ihlette meg a
nagyváradi16-osÁltalánosIs-
kola III.Fosztályosait?Ter-
mészetesen az õsz. Ilyen-
kornemcsaklevelekhul-
lanakafákról,deelmen-
nekavándormadarak is,
azerdõmegamezõlakói
pediggyûjtikatélirevaló
élelmet. Õsszel érnek a
gyümölcsökis,sjólesikegy
séta anyuval az indián nyári
napsütésben.AlbertMártin Ta-
más pedig nagytatáját rajzolta le,
amintelindulvadászniszeretettautójával.
HalászTündetanítónéninekköszönöm,hogy
bátorítjatanítványait,hogyMákvirágbarátaivá

váljanak. Sajnos, nem tudommegmutatni az
összes rajzot, de akimost nem látja viszont

munkáját,azsecsüggedjen,akövet-
kezõmégbekerülhetalapba.
Ugyetudjátok,Mákvirágolyan
virág,amelyetcsaktitudtok
táplálni rajzokkal, mesék-
kel,versikékkel.Shameg-
erõsödöm, akkor sok új
meglepetést tartogatok
tarsolyomban számotok-
ra,hiszenalegjobbalkotá-
sok megjelennek, büszkél-
kedhettek vele barátaitok-

nak, szüleiteknek. Várom le-
veleiteket a már ismert címre:

Biharország(Mákvirágnak),410068
Oradea,Piaþa1Decembrienr.12,et.I.

Novemberbenújratalálkozunk!
Mákvirág

|gyereksarok
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Mákvirágjelentkezik

AlbertMartinTamásrajza

JudeJúliarajza

LovászPágerAndrearajza OpreaKingaErikarajza



gyszervolt,holnemvolt,voltegyszer
egy szikla, s rajta egy sasfészek.A
sziklaalattvoltegyházikó,mellette
egy kis udvaron élt egy tyúk. Egy-
szer csaknagy szél kerekedett, s a

sasfészekbõlazegyiktojáslegurultakisudvar-
raa tyúkhoz.Azmegláttaa tojást, a sajátjai
mellétette,skikeltette.Atyúkazthitte,hogy
csibétkeltettki,áma„csibe”egyrecsaknõtt.
Gyorsabbannõtt,mintatestvérei.
Akotlósarranevelte,hogymagotkellfel-

csipkednie a talajról.Ha szerencsés, kihúz a
földbõlegygilisztát.Arratanította,hogynem
szabad a kerítésen kívül mennie, különben
megleszbüntetve.Ésezígyvanrendjén,mert
ezmindigisígyvolt.
Asasfiókúgyisviselkedett,mintatöbbicsi-

be.Járt-keltazudvaron,szedegetteamagot.
Egyszer,amint ígykapirgál, felnézazégre,s
mitlát:egyóriásisast,amelycsodálatosanre-
pül.Megszólalakissas:
– Gyönyörû lenne, ha én is tudnék ilyen

csodálatosanrepülni!
Asasmeghallja,sígyválaszol:
–Hiszenterepülhetsz!
–Á,dehogy.Énmégakerítésenkívülsem

mehetek. Magot kell kapirgálnom. Ha jól

megy, kihúzok magamnak egy gilisztát, és
egyszer talán vasárnapi ebédként végzem
majd.Ígyvoltezmindig.
–Deterepülhetsz.Legalábbismegpróbál-

hatod.
–Hogyan?
–Úgy,mintén.Próbáldmeg.Lehet,hogy

párszorlepottyansz.Lehet,hogyeleintenem
sikerül.Delegelõszörismegkellpróbálnod!
Abeszélgetéstmeghallja a tyúkanyó,oda-

szaladésrákezdi:
–Ki látottmár ilyet,hogyegy tyúk repül-

jön?Ittmaradsz,éskész!
Akissastétovázott.Odasereglettekhozzáa

csibebarátai,ésvégülmeggyõztékarról,hogy
nemképesrepülni,ezértõmegsempróbálta.
Asasfiókaezekutánegészéletétabbanatu-
datbanéltele,hogyõegyátlagostyúk,akinek
semmikeresnivalójasincsazégenasasokkö-
zött.

A ta nul ság:
„Tartsdmagadtávolazoktól,akikleakarják

törni azambíciódat!A »kis« emberekmindig
eztteszik,deanagyokéreztetikveled,hogyte
isnaggyáválhatsz.”(MarkTwain)

gyereksarok|

Mese a sasfiókáról

TÓTHÁGNES

Ki ér ha za
ha ma rabb?
Szaladanyúlazodvába,

Nyolcravárjákvacsorára.

Melletteacsigamászik,

Õisnyolckorvacsorázik.

Hiábagyorsanyúllába,

Mertacsiga,halassúis,

Hamarabbéraházába.

E

Októberbenezernyiszínbenpompáznakafák,éslomb-
takaróborítjaazerdõt,aparkokat.Egy-egysétaalkalmá-
val szebbnél szebb leveleket gyûjthetünk, amiket aztán
többfélemódonisfelhasználhatunk.Anagyváradi16-
osiskolaharmadikosaiatanítónénisegítségévelõsz-
királynõt, kutyát, sünit készítettek a falevelekbõl.
Hogyhogyan?Nemkellhozzámás,csakmegfelelõ

méretûésalakúfalevél,ragasztó,rajzlap,vala-
mintszínesceruzavagyfilctoll.Tiiskészíthet-

tek hasonlókat, s ha sikerült egy sünit
összeragasztani,küldjé-
tek el Mákvirágnak,
hogy megmutathas-
samtársaitoknakis.

BArKÁcSoLJuNK

Falevélbõl õszkirálynõ

Levélkutya
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Õszkirálynõ
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otohál And rea pszichológus szerint egy
kis izgalom ilyenkor természetes, szintemin-
denházasulandópárrajellemzõ,azonbanna-
gyonfontos,mikéntkezeljükezeketazesküvõ
elõttistresszhelyzeteket.
–Miértesnekpánikbasokanaházasság-

kötéselõttiutolsóhetekben?
– Az esküvõ különle-

ges esemény a fiatalok
életében, olyan forduló-
pont, amely tulajdon-
képpen megváltoztatja
az identitásukat, hiszen
azegyedülállóférfivagy
nõ szerepbõl kilépnek,
éskészülnekarraa sze-
repre, amit a férji vagy
feleségi státus jelent.Ez
azátmeneti idõszak ter-
mészetes része az élet-
nek, ugyanakkor sokan
bánatosanélikmeg,mi-
vel a régi életforma át-
alakul, s attól függetle-
nül,hogyazidentitásvál-
tásáltalújésjobbdolgot
nyerünk, mégis valami-
nekazelvesztésemindig
fájdalommal és szenve-
déssel jár. Az esküvõ
elõtti szomorúság tehát

teljesennormálisjelenség,viszontarrafigyel-
nikell,hogyapáregyiktagjánseuralkodjék
eltúlságosanapánik.
–Milyenokailehetnekannak,havalame-

lyikükpánikolnikezd?
–Sokesetbenaházasságelõttitúlzottszo-

rongásnakazokalehet,hogyazegyikfélódz-
kodikazelkötelezõdéstõl,ésafüggetlenségé-
nek az elvesztése nagyobb feszültséget kelt
benne,mégakkoris,haegyébkéntmárévek

ótaegyüttélnek.Egymásikilyenoklehetma-
gátólaceremóniátólvalófélelem,hiszentud-
juk,hogyvannakolyanok,akiknemszeretnek
sok ember elõtt szerepelni, az esküvõ pedig
éppenegyolyanesemény,amelynekközép-
pontjábanõkvannak,mindenjelenlévõfigyel-
merájukirányul.Megintmásokpéldáulaven-
déglistaösszeállításamiattidegeskednek,nem
is gondolnánk, de olyan apróságok miatt,
hogykitishívjanakmegazesküvõre,milyen
meghívótkészítsenek,milyenmenü legyena
vacsorán,ésméghosszansorolhatnánk.Nem
utolsósorban az is nagyon jellemzõ, hogy a
legtöbbesetbenazifjúpárelkövetiaztahibát,
hogyazesküvõelõttinagyrohanásbanmeg-
feledkeznek egymásról, arról a harmóniáról,
amimiattúgydöntöttek,hogyösszeházasod-
nak. Nagyon fontos tehát, hogy ezekben a
zsúfoltnapokban is szakítsunk idõt sajátma-
gunkraésegymásra.
–Hogyanküzdhetõkleezekastresszfor-

rások?
– A legfontosabb, hogy tudatosítsuk ma-

gunkban,miazidegeskedésünkkiváltóoka,s
harájöttünk,akkorigyekezzünkmielõbbmeg-
szüntetni.Aziselõfordul,hogyvalakibizony-
talannáválikakapcsolatban,ilyenkorhasznos
lehetönvizsgálatottartaniésfeltennimagunk-
nakakérdést,hogymi is idegesítpontosan,
ésmiértérzünkígy.Aproblémamegfogalma-
zásamárfélsikertjelentamegoldásfeléveze-
tõúton.
– Ki, illetve kik nyújthatnak számunkra

segítségetilyenkor?
–Ebbenanehézidõszakbanegymegbízha-

tóbaráttámogatásasokatsegíthet;egyolyan
személyé,akivelmegbeszélhetjükaproblémá-
inkat.Defordulhatunkszakemberhezis,pszi-
chológushoz, házassági tanácsadóhoz, olyan
valakihez,akibenmegbízunk.Egymásikhasz-
nosmegoldáslehet,hamegnyugtatóelfoglalt-
ságot találunk magunknak, ami jobb kedvre
derít. Lehet ez valamilyen hobbi, sport vagy
akártévénézés,olyantevékenység,amikikap-
csolésfeltölt.Apasszívkikapcsolódáskedve-
lõilazítsanakegymelegfürdõben,avízbete-
hetünk akár valamilyen nyugtató hatású illó-
olajatis.Összességébentehátfontosakikap-
csolódásmindmentálisan,mindfizikailag,így
stresszmentesenvégezhetjükazesküvõielõké-
születeket.

Ba lázs Ani ta

Stressz a lag zi elõtt
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Pszichológusokáltaligazolttény,hogy
sajnossokfiatalazesküvõelõtti
idõszakbanpánikbaesik,rosszkedvlesz
úrrárajta,gyakransírvafakad.Tetézi
a labilislelkiállapototazatudat,hogypont
akkorszoronganak,amikor
a legboldogabbnakkellenelenniük.
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A ’80-asévekben szervezték
meg elõször Magyarországon
az egészségügyben dolgozó
magyarok–fõlegorvosok–el-
sõ világtalálkozóját. Utólag,
máraMETszervezésében,még
hétilyenrendezvényrekerültsor,
a legutóbbinakapécsi tudomány-
egyetemvoltahelyszíne.Alulírotthat
ilyentalálkozónvettemrészt,ésatapaszta-
lataimszerintlankadóbanvanazérdeklõdésaz
ilyenfajta,egyébkéntatudományésamagyar-
ság szempontjából fontosnak tartható ese-
ményekiránt.
ApécsirendezvényenaMETalapcéljainak

megfelelõenfõlegamagyarnyelvenmûvelttu-
dományosságra és amagyarságmegmaradá-
sátelõsegítõnépegészségügyitémákmegvita-
tására került hangsúly. Az anyaország jeles
közéleti személyiségei közül megemlíteném
PávaHannahelyettes államtitkár és fõlegdr.
MikolaIstvánegykoriMET-elnökésegészség-
ügyiminiszter,államtitkárjelenlétét.Megemlí-
tendõ,hogyMikolaIstvánnemcsakprotokoll-
résztvevõként szakított idõt ránk, hanem Új
népvándorlás a világfalu fõutcáján címû
elemzésébenszámosolyan ismertéskevésbé
ismertadatotisazérdeklõdõktudomásáraho-
zott,amelyekmárnapjainkbanésméginkább
aközeljövõbendöntõenbefolyásolhatjákEuró-
paésazsidó-kereszténykultúrajövõjét.
Nemzetközi szinten ismert szaktekintélyek,

orvosprofesszorok,mintFalusiAndrás,Kásler

Miklós,KellermayerMiklós,TulassayTivadar
stb. értekezései mellett az Amerikai Egyesült
Államokbólérkezett,valaminterdélyi, felvidé-
ki,délvidékiésKárpátaljárólszármazószakem-
berekszámoltakbetapasztalataikrólésfõlega
népegészségügyi vonatkozású eseményekrõl,
trendekrõl.
Romániaiegyénielõadók is felszólaltak,és

szervezésükbenemlítésreméltóazakerekasz-
tal-beszélgetés,amelynekacímeMagyarveze-
tõk reformja a románegészségügyben volt.
Arésztvevõkérdeklõdésselvettekrésztazon

a vitán, amelyet Cseke Attila parla-
menti képviselõ, korábbi egész-
ségügyi miniszter és csapata –
prof. dr. Molnár Géza, dr.
SiposEmeseegyetemi tanár,
dr. Vas Levente urológus és
Rácz Éva újságíró – számolt
bearról,hogykisebbségipo-
litikusként õk ésmásmagyar
származású egészségügyi veze-

tõk(miniszterkéntdr.BárányiFe-
renc,HajdúGáborésdr.RitliLász-

ló)hogyanmozdítottákelõRomániában
a rendszerváltás után az egészségügy fejlõdé-
sét, figyelembe véve azokat a hátrányokat,
amelyeketakommunistarendszerországszer-
te,de leginkábbamagyarokáltal lakottvidé-
kenhozottlétre.
A világtalálkozó tudományos, szociális és

kulturálisszínvonalátcsakdicsérõszavakkalle-
hetilletni.Sajnálattaltapasztaljuk,hogyahúsz
évvelezelõttilelkesedéslankad.Lehet,hogya
METmegújulásávalésfõlegafiatalokkörében
valómegismertetésévelnemfoglalkozunkele-
get.
Emlékszem,a III. találkozóra (Nyíregyháza)

aSzékelyföldrõlmégkét autóbusszal jötteka
kollégák. Pécsre, a mostanira Kovászna és
Hargitamegyébõlsenkinemérkezett.Lehet,
ennek a hiányosságnak a kiküszöbölését ép-
penazajavaslatszolgálja,amitprof.dr.Bene-
dekImretett,akiamegnyitónamagaés„csa-
pata” nevében felkérte a MET vezetõségét,
hogy a IX. világtalálkozót Marosvásárhelyen
szervezzemeg.

Dr. Föl des Bé la

Magyar egészségügyiek
világtalálkozója Pécsett
AMagyarokVilágszövetségének1990
utániújraszervezésejófeltételeket
teremtettaKárpát-medenceérdeklõdõ
magyarszakembereinek,hogykapcsolatba
lépjenekegymással.1993-ban
AndrásofszkyBarna,Szilágynagyfalu
szülötte,Magyarországonélõneves
tüdõgyógyászkezdeményezteésszervezte
megavilágszövetségenbelülaMagyar
EgészségügyiTársaságot(MET).



Nemvoltugyanteltházaváradiuszodában
megtartott Rujinschi-emléktornán, ám azok,
akikkilátogattakamérkõzésekre,nemcsalód-
tak,hiszenvilágszínvonalúvízilabdaszemtanúi
lehettek.Avilágkétlegerõsebbpólónemzete,a
magyarésaszerbisszépszámúklasszissalkép-
viseltettemagátatornán,ígyazegykisebbBaj-
nokokLigája-finálénakisbeillettvolna.

AszerbbajnokZvezdakispadjánavilág-és
olimpiai bajnoki címenkívül (ezt a kettõtma-
gyar csapat nyerte) szinte mindent elhódító
edzõ,DejanSzavicsült–nemisérdemesszá-
molni,hogycsapatahányfinálébanvertemeg
a magyarokat –, a medencében pedig olyan

|sport

Ugyeismerõsamondás,miszerint
a szomszédrétjemindigzöldebb?Aváradi
sportkedvelõkisígyvannakezzel,ha
a fociragondolunk,irigykedvenézzük
a kolozsvárivagytemesvárisikereket
(elõbbigárdaaBajnokokLigájában,utóbbi
azEurópa-ligábanbizonyíthatott),
ám kétségtelen,vízilabdábanfordított
a helyzet,vanmirebüszkéneklenniük
a Pece-partiPárizslakóinak.

AVargatestvérek

(balszélen)

a váradimedence

kispadján

Amikora világbaj-

nokmagyarcsapat

kapusa,NagyVik-

toristehetetlena

váradiNegreanlö-

vésévelszemben

Vi lág- és Eu ró pa-baj nok
pó ló sok Vá ra don
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Ø

VargaDániel,avilágbajnokmagyarcsapatkapitánya

(9-es)

VargaDénes,„Dumi”,2013legjobbvízilabdázója(10-

es)akcióban

Munkában

a váradiakvédel-

me,középena

szerbkapus,

Pijetlovics
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dorin costrãº vezetõedzõméganyárele-
jénmegígérte,újabbegyévethosszabbítaVSK-
val,aszerzõdéstvégülszeptemberbenírtaaláa
NicolaeRujinschiEmléktornaelõttpárnappal.
Afelkészüléssoránmutatottformabizakodásra
ad okot, hiszen nem sokkal a Debrecenben
megnyert barátságos torna után (a cívisváros
csapatamellettaFerencvárostésazÚjpestetis
legyõzteaVSK)hazaimedencébenisjóformát
éslátványosjátékotmutatottacsapat.Azellen-
felek a következõk voltak: a két évvel ezelõtti
BL-gyõztes Belgrádi Vörös Csillag, amely a
szerb bajnokság címvédõje, amagyar ezüstér-

mesSzolnokésaszinténmagyarOSC-Újbuda,
amelyanemzetköziporondonissikeresensze-
repelt szegedi csapat szinte teljes keretét és
szakmai stábját vette át. A szerb bajnok ellen
meglepõenmagabiztossikertértelaVSK-Digi,
azOSC-tislegyõzte,ámvégülmégiscsakhar-
madiklettatornán,miutánkikapottavilág-és
Európa-bajnokokkalteletûzdeltszolnokiaktól.A
tornavégénegyformapontszámmalálltaSzol-
nok, azOSC és a VSK-Digi, a sorrendrõl az
egymáselleni eredményekdöntöttek,ebbena
Tisza-partiakbizonyultakalegjobbnak.
Atornagyõzelemnéltöbbetértaváradisport-

kedvelõknekaza tény,hogyháromnaponát
igazi világklasszisok játékában gyönyörködhet-
tekaIoanAlexandrescuUszodában.Nemmeg-
lepõ,hogyavilágbajnokmagyarválogatottka-
pitányát,VargaDánielt,valamintfivérét,Dénest
(aNemzetköziÚszószövetségtavalyõtválasztot-
taazévlegjobbvízilabdázójának)nagyszeretet-
telfogadtákanézõk,mitöbb,sokhelyivízilab-
dás-palántakért tõlükautogramotvagyéppen
velükközösfotótkészíttetett.
A nyolcadik bajnoki címet elhódító váradi

csapatkisséátalakult,sbáralapemberektávoz-
tak (NicolaeDiaconuésMihneaChioveanua
riválisBukarestiSteauáterõsítiazújidényben),
kétszerbklasszis,MarkoAvramovicsésMilos
Koroljaérkezéserévénerõsödöttakeret.

A ta gok: GojkoPijetlovics,DorinCreþu(ka-
pusok),KádárKálmán,NegreanTibor,Marko
Avramovics, Alex Popoviciu, Gheorghe
Dunca, Vojiszlav Csupics, Milos Korolja,
FreundlichÁdám,RamiroGeorgescu,Andrei
Creþu,BogdanCâmpianu,CãtãlinAlexa,Sza-
bóRolandésBogdanRemeº.
A váradi pólócsapat szeptember végén a

montenegrói Herceg Noviban kezdte meg a
BL-selejtezõt.

Atavalyinálerõsebbkerettelvágnekiazúj
idénynekaNagyváradiVSK-Digiférfi
vízilabdacsapata.Asorozatbannyolcszoros
románbajnokegyüttesfõcélja,hogy
az újabbbajnokiserlegelhódításamellett
aBajnokokLigájábanvagyazEurópa-
kupábanérjenelsikereket.

Új ki hí vá sok elõtt
a váradi fér fi ví zi lab da

ABL-csoportkörbe

kerülésaz elsõdle-

gescéljaabajnok-

csapatnak
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nagynevekvillogtak,mintPijetlovics(aNagy-
váradiVSK-Digihálóõre,akiidénesélyesavi-
lág legjobb vízilabdázója címre), Alekszics,
Obradovics,Gocsics,RaszovicsvagyMitrovics.
Amagyaroksemmaradtakadósoketekintet-
ben,hiszenNagyViktor,VargaDániel,Varga
Dénes, Madaras Norbert, Gór-Nagy Miklós

vagyTóthMártonnevehallatánmindenvala-
mirevalópólókedvelõfelkapjaanevét.
Igazivízilabdaünneppéalakultaháromnapos

torna,amelyfõlegafiatalhelyitehetségeknek
voltrendkívülhasznos,hiszenanagypéldaké-
pekaláírásánakbegyûjtésemellettéletreszóló
élménybenvoltrészük.

Ø



–Azidõsebbkorosztályszámáraismerõ-
sen cseng az Ön neve, hiszen a 1970-es,
’80-asévekbenigengyakranszerepeltate-
levízióbanatávol-keletieseményekéspoli-
tika szakkommentátoraként. Még ma is
gyakranfelismerikazutcán jártában-kelté-
ben?
–Való igaz,a ’90-esévekközepéigszinte

napontaszerepeltemaképernyõn,teháthoz-
zászokhattam,hogyfelismernekazutcán.Ma
iselõfordul,hogyabuszmegállóban ismeret-
len szólít meg, azzal, hogy „Emlékszem ám
magára!”Olykormégaztishozzáteszi:„Min-
dig érdekeseket mondott Kínáról”. Tény,
hogynemcsakKínában,azegészTávol-Kele-
ten,haújesemény történt, többnyireénbe-
szélhettemrólaatévében,rádióban.AzEcho
Tv-benésazATV-ben,aDunábanvagymás
csatornákon,fõlegahelyitévékbennéhama
is fel-felbukkanok,nemszólvaegy-egyújság-
cikkrõl,arádióról.
–ATinta Könyvkiadónál két éve jelent

megaKínainyelvkönyve, amelynekalcíme
Tanuljonkönnyen,gyorsankínaiul! Önholta-
nultaakínainyelvet?Azeurópaiemberszá-
mára szokatlan írású nyelvet mennyi idõ
alattlehetmegtanulni?
–Azegyetemenkezdtemkínaiultanulni.Az

aula hirdetõtábláján jelent meg kézírással,
hogy kínai nyelvtanfolyam indul. Pechemre
késõn vettem észre, le is késtem a jelentke-
zést,de–véletlenszerencse!–egykorigimná-
ziumi magyartanárom és elsõs osztályfõnö-
kömvoltatanulmányiosztályvezetõje,sutó-
lag is elintézte felvételemet Csongor Barná-
nál, a kínai tanszék vezetõjénél. A tanfolya-
motisõvezetteés–megintavéletlen–ké-

sõbb, többéves pekingi diplomáciai szolgálat
utánnála tettem leanyelvvizsgát is.Mégaz
írásbelitémájáraisemlékszem,akoreaifegy-
verszüneti egyezménybõl volt egy részlet.
Amúgyakínaibansincssemmiördöngösség,
talánnemisazírásjegyekettartomalegnehe-
zebbnek, inkább a kiejtést, a tónusokat, azt,
hogyugyanazaszómástónusban,máshang-
lejtésselkiejtveegészmásjelentésûlehet.
–Hánynyelvetbeszél?Könnyentanuljaa

nyelveket?
–IfjonckorombanLombKatóvoltaminta-

képem,aki18nyelvetbeszélt,köztükakínait
is. Ezt a célt messze nem sikerült elérnem.
Nemrégviszontarrólolvastam,hogyegyifjú
honfitársunknegyvenvalahánynyelvet,sõtta-
lánötvenetiseltudottsajátítani.Velesetud-
nékversengeni.Vanviszontkét igazisikerél-
ményem, amelyre büszke vagyok. Igen,
amelyreésnemamire,merthogy–legalábbis
úgyérzem–jólbeszélekmagyarul,bárnincs
nyelvvizsgámmagyarból. Ésmég egy dolog,
hanemisbeszélek folyékonyan,sõtegyálta-
lánnembeszélektársalgásiszintenlatinul,az
egykorinyolcosztályosközépiskolai rendszer-
benúgymegtudtamtanulnialatint,hogyva-
lamennyi többi nyelv megtanulásához nélkü-

|kultúra

SzeptemberbenjelentmegP.Szabó
JózsefésZhangShiszerkesztésében
a Magyar–kínaialapszótár aTinta
KönyvkiadónálakiadóHídszótárak
sorozatában.KISSGÁBOR,aTinta
Könyvkiadóigazgató-fõszerkesztõje
kérdezteP.SZABÓJÓZSEFET.

P.SzabóJózsefne-

vesmagyarországi

tévés-rádiósTávol-

Kelet-szakértõ,

szakkommentátor
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A kí nai nyelv ben nincs
sem mi ör dön gös ség



kultúra|
lö z h e t e t l e n
„mankóhoz” ju-
tottam.
–Ahatalmas

Kínaváltozatos
utat tett meg
az elmúlt 80-
100 évben. El-
k é p z e l h e t õ ,
hogyaz1,3milliárdlakosúországaközel-
jövõbenavilágegyetlenvezetõhatalmalesz
gazdaságilagéspolitikailagis?
– A politikában, fõleg a nagypolitikában

semmisembiztosugyan,dehaeszénleszavi-
lág,ésészenlesznekPekingdöntéshozói,Kí-
nátólnemkelltartani.Gazdaságilagakölcsö-
nösség,azegymásrautaltság,katonailagajó-
zanészelvealapján…
– Ma is több olyan könyve kapható,

amelyaTávol-Keletõsikultúrájátésnapja-
ink mindennapi életét mutatja be. Hogy
születtekezekakönyvek?
–Azelmúltévtizedekbensikerültbejárnom

avilágot,amúgynemcsakaTávol-Keletet,de
Chilétõl Kanadáig az amerikai földrészt is,
nemszólvaAfrikáról,aztánazarabKeletrõl.
Egykollégámnémigúnnyalésrosszindulattal
egyszer „magyar mandarinnak” nevezett,
mert némileg zárkózott voltam, jól éreztem
magamsajátgondolataimmal,akárazátéltél-
ményekkel,tapasztalatokkalis,amelyeketaz-
tánkedvencírógépemsegítségévelpróbáltam
másokkal,olvasóimmalmegosztani.Nemön-
zetlenül,sajátörömömreis…
– Betöltve a 83. életévét, visszatekintve

mikéleténekfõbbállomásai?
– Nyilván pár éves diplomata-múltammal

kellkezdenem,bárelõtteegyetemistakorom-
banmárdolgoztamaNépszavánál. Nyelvtu-
dásom révén külföldi újságokból készítettem
naponta lapszemlét,olykor egy-egy cikket le
iskellettfordítanom.1956személyessorsfor-
dulóvoltpályámon is,miutánapekingima-
gyarkolónia(kb.70fõ)akínaifõvárosbanis
forradalmibizottságotválasztott,amelynekén
lettemazelnöke.Hazatérvemûszaki fordító-
ként tudtam csak elhelyezkedni, majd 1962
végénkerültemaRádióhoz.Amieztkövetõen
történt,márnemállomás,egészeddigiéletpá-
lyám, persze különbözõ beosztásokban, kü-
lönfélefeladatokkal.
–Majdfélévszázadospályafutásasorána

világ számos országából tudósított. Bizo-
nyáraszámos„celebbel”istalálkozott.Kik
voltak azok a nevezetes személyek, akik
Önreisnagybenyomásttettek?

–Bármilyenfurcsa,kínaivezetõvelnagykö-
vetiszintnélmagasabbancsakegyszersikerült
interjútkészítenem,1989-ben,amikorazak-
kori kormányfõ kiment a Tienanmen téren
tüntetõ diákokhoz, akiktõl személyesen kért
bocsánatot,ésnekem,pontosabbanaMagyar
Rádiónakisnyilatkozott.ATávol-Keletmásik
óriásával, Indiával szerencsésebb voltam. Ki-
sebb megszakításokkal a Nehru család tagjai
kerültekakormányfõiszékbe,ésvalamennyi-
en leültek velem beszélgetni, Indira Gandhi
többször is. Nagyon jó személyes viszonyom
voltmégdiplomatakéntazötvenesévekbena
dalailámával,nagyinterjútkészíthettemannak
idejénafrissenmegalakultBangladeselsõel-
nökével, a nem sokkal késõbb meggyilkolt
MudzsiburRahmansejkkel,aztántöbbszörfo-
gadottSzingapúrkülügyminisztere,akinekma-
gyarvoltafelesége.
–Korunkmédiájáturaljaazelektronikus

média.Világunknyitottabb,mintbármikor
eddigatörténelemfolyamán.Miavélemé-
nyearról,hogymamárahírekbárhovaavi-
lágbapercekenbelülelérkeznek?Önhasz-
nálszámítógépet,internetet?
–Biztos,hogya rádiók, televíziók tágítják

azembereklátókörét,nemjóviszont,hogy–
fõlegegyestévécsatornák–szintekizárólaga
„bûn és bûnhõdés” témakörére koncentrál-
nak,aztánabalesetekre,katasztrófákraésha-
sonlószörnyûségekre.Amúgyfurcsa,hogyha
példáulPárizsbanakcióbalépegyterroristaés
megöl valakit, szinte azonnal a híradásokba
kerül,viszonthogy–egymásikpélda–Irak-
banhosszúhónapokóta szintenaponta20-
30-50 ártatlan ember hal meg terrorcselek-
mények következtében, arról inkább csak
újabban,aszélsõségesiszlámkalifátusokozta
vészhelyzetmiatt értesül amagyar tévénézõ.
Magamegyébkéntnemhasználoksemszámí-
tógépet,seminternetet.
–Aszokásosutolsórutinkérdés;Mindol-

gozikmost,mikatervei?
–Kihosszanél,sokatmegél,jótis,rosszat

is.Nemtudokazonbanrosszabbatelképzelni
a kényszerû tétlenségnél. Ülni a képernyõ
elõtt és bámulni, szerintem lassú haldoklás.
Amíg bírom, továbbra is dolgozni akarok.A
TintaKönyvkiadótólígéretemvankínaiszótá-
rammásodik részének karácsonyi kiadására,
ezzelvalójábanmárnincsisdolgom,deegyéb
feladatbõvenvanakövetkezõhónapokra,vi-
szontkevésareményarra,hogyakárátfogó
életrajzfélével egyszer elõálljak. Hadd remél-
jem,mégazutánukkövetkezõkreisleszidõm,
csaklegyenhozzáerõmésegészségem.
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KissGábor

kiadóigazgató

azújkötettel

és a szerzõvel



|fûben-fában

97. Macskagyökér
(Valerianaofficinalis)

Azókorigörögökótaismertgyógynövény,
az amerikai indián „orvosságos emberek” is
használták porított formában. Magyar nevét
onnankapta,hogyamacskákszintetranszba
esnek a szagától, vadul hozzádörgölõznek a
növényhez,dekiisássákésmegeszik.Román
nevevaleriana,népieseniarbapisicii.
Fájdalomcsillapító és emésztést serkentõ

hatásttulajdonítottakaközépkorbaniserend-
kívülkellemetlenszagúnövénynek.Nyugtató,
feszültségoldó hatását manapság idegesség,
szorongásésalvásiproblémákenyhítéséreal-
kalmazzák.Utóbbiesetbenisnyugtatóhatását
használjákki,mivelvalójábannincsaltatóha-
tása.
Hatóanyagaiszámosgyógyszernekazalap-

anyagai,emellett leggyakrabban tea, tinktúra
és fürdõ formájában használatos. Komlóval
együttalkalmazvaigenhatásosnyugtató,eny-
hegörcsoldóhatásaisvan.
Túlnagymennyiségbenfejfájást,szédülést,

látási zavarokat,nyugtalanságotokoz;váran-
dósésszoptatósnõknekpedigegyáltalánnem
ajánlottazalkalmazása.

Gyógy nö vény-ábé cé

Jövõhónapbanamajoránnávalésamáriatövis-

selismerkedhetnekmegolvasóink.

Lóhere

Macskagyökér

96. Lóhere
(Trifolium pratenseL.)

Alóherevagyvöröshere,rétilóhereazehe-
tõgyógynövényekegyike, finomízû.Román
neve: trifoi.Az észak-amerikai indiánok erõt
adózöldségkénthasznosították,azõskereszté-
nyekanövénybenaszentháromságszimbólu-
mátlátták,agörögök,arómaiak,azoroszné-
pi gyógyítók, de még a kelták is ismerték
gyógyhatását.
Évelõ,ahereféléknemzetségének,apillan-

gósvirágúak családjának egyik legértékesebb
termesztettfaja.HazájaEurópa,Ázsia.Illatos
virágzatabíborpiros,gömbvagytojásformá-
jú,tömöttfejecskétformáz,amelykicsinyszir-
mokegyüttesébõláll,mézelõ.
Gyógyászaticélraisavirágotszedik,minél

sötétebb, annál több gyulladásgátló és
antioxidánshatásúpolifenolt,flavonoidottar-
talmaz. Fõzete kiválóan alkalmas hörghurut,
köhögés, influenza, a torokgyulladást kísérõ
nyirokcsomói duzzanat csillapítására. Fürdõ-
ként alkalmazva,más gyógynövényekkel tár-
sítva, hatásos a mozgásszervi gyulladásos
megbetegedésekben.
Gazdagforrásaatermészetesfitoösztrogé-

neknek,ígycsillapítjaamenopauzakellemet-
len tüneteit: az álmatlanságot, a hõhullámo-
kat,anyugtalanságot,ahirtelenrosszulléteket
stb.Nyugtató,görcsoldóésvizelethajtóhatá-
sa is figyelemreméltó.Könnyenemészthetõ
glükóztartalmának köszönhetõen serkenti az
anyagcserét,csillapítjaafáradtságérzését.
Afogamzásgátló tablettátszedõnõk,vala-

mint az ösztrogénfüggõ elváltozásokban
(egyesmell-ésnõgyógyászatidaganatok),to-
vábbá a szív- és érrendszeri betegségekben
szenvedõkkörültekintésselfogyasszák!
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Sü tõ tök-krém le ves

Hoz zá va lók: 20dkg sütõtök,1 kávéska-
nál étolaj, 3 dl joghurt, szerecsendió, gyöm-
bér,1dl tyúkhúsleves (ha lehet,nekockából
fõzve),1dkgtökmag,fehérbors,só.

El ké szí tés: A sütõtökötmegtisztítjuk, fel-
daraboljuk.Azolajon, saját gõzébenmegpá-

roljuk, közben
sóval, borssal,
gyömbérrel és
szerecsendióval
ízesítjük. Csak
addig pároljuk,
amígatökvillá-
val könnyen
szétnyomható
nem lesz. Ez-
utánfelengedjük
a húslevessel,
10–12 percig
fõzzük, majd
tur mix géppe l
pürésítjük. Vé-
gülhozzáadjuka

néhány kanál levessel elkevert joghurtot, ha
kell, egy kevés édesítõszerrel ízesíthetjük, és
ismétfelforraljuk.Melegentálaljuk.Remekle-
vesbetéthozzáasóvalmegszórt,serpenyõben
frissen,házilagpirítotttökmag.

Saj tos rán tott sze let
brokkolis-sü tõ tö kös
krumplipü ré vel

Hoz zá va lók: 4 szelet kicsontozott sertés-
karaj,5-10dkgfüstöltsajtreszelve,só,2-3to-
jás, zsemlemorzsa,1 kgkrumpli,10-15dkg

ínyenceknek|

sütõtök, 10 dkg brokkoli, 10 dkgmargarin,
fõzõtejszín,petrezselyemzöld,pirítotttökmag,
1evõkanáltökmagolaj.

El ké szí tés: Asertéskarajtkipotyoljuk,sóz-
zuk, pár percig pihentetjük,majd bundázzuk
éskisütjük.Amikormegfordítjuk,akkorszór-
jukmeg a sajttal. Forró zsiradékkal locsoljuk
megasajttetejét,ígyenyhénpirul,ésráolvad
ahúsra.Amegtisztítottsütõtökötapróbbkoc-
kákravágjuk,ésarózsáiraszedettbrokkolival
együtt,kevés sót szórva rá,puhárapároljuk,
esetlegfõzzük.Akrumplitmeghámozzuk,fel-
aprítjuk,éssósvízbenpuhárafõzzük,majdle-
szûrjük.Összevegyítjükasütõtökkelésabrok-
kolival,reszelhetünkrászerecsendiót.Marga-
rint és tejszínt hozzáadva jól áttörjük burgo-
nyanyomóval,majdfakanállalhabosrakavar-
juk.Tálaláskor apürét kissé formázzuk, cse-
pegtessük meg tökmagolajjal, vagy szórjuk
meg friss petrezselyemzölddel, esetlegmind-
kettõvel.

Sü tõ tök go lyó

Hoz zá va lók: 50 dkg
sütõtök,20dkgkekszmor-
zsa,1narancsleveéshéja,
10 dkg porcukor, 15 dkg
daráltdió,kókuszreszelék.

El ké szí tés: Asütõtököt
megsütjük, majd a többi
hozzávalóval összedolgoz-
zuk,golyókatformázunkbelõle,éskókuszre-
szelékbenvagydaráltdióbanmegforgatjuk.
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Sü tõ tök nem csak sütve
Asütõtökbõlkészültételeknemcsak
finomakéslátványosak,hanematökben
találhatóA-,B-,C-ésE-vitaminnak,béta-
karotinnakéskáliumnakköszönhetõen
nagyonegészségesekis.Készíthetjük
sósan,édesen,különbözõfûszerekkel
hihetetlenízeketvarázsolhatunkebbõl
az egyszerûésolcsónövénybõl.



VíZ SZIN TES: 13. Vízmosta,szárazvölgy.
14. Aradfolyója.15. Nyilvántartotttény.16.
Faragni.18. Ilyenparkisvan.20. Látóköré-
be. 21. Mesterséges nyelv. 22. Cseh
gépkocsimárka.24. AbuddhizmusJapánban
elterjedt ága.26. SütõAndrásnévbetûi.27.
Edgar Allan… – amerikai költõ, író (1809–
1849). 28. Hõemelkedés. 29. Személyed.
30. Kertes lakóház. 32. Támlátlan heverõ.
34. Zambiai,olaszésspanyolgépkocsikbetû-

jele.36. Vulkániporbólkeletkezettlazakõzet–
névelõvel.38. KisfaludyKárolydrámája.39.
Nemes bor.41. Piactér az antik görög váro-
sokban. 43. Település Hercegovinában
(ULOG).44. AKoránegyfejezete.46. Nagy-
szülõkszemefénye.48. Azerbiumésazittrium
vegyjele. 49. Heveszápor.51. Sekélytenger-
rel elöntött folyótorkolat. 53. Fél zsák! 54.
Korlátoltfelelõsségûtársaság–angolröv.56.
Hazai pénz.57. Mesebeli varázsló.58. Álló-
kép.59. Azelektromoskapacitásegysége.61.
Világosangolsör.62.Mauna…–aHawaii-szi-
getekegyikvulkánja.64. Éghajlat.66. Végtag
része.68. Abbaazirányba.70. Hibázott.72.
Kossuth-díjasoperaénekesnõ(Andrea).

FüG Gõ LE GES: 1. Azonos magánhang-
zók.2. Sikeres magyar énekesnõ.3. Szob-
rász, a magyar nemzeti stílus megteremtõje
(Miklós,1831–1875).4. Újfok.5. Zuzmóban

van!6. Túrómellékterméke.7. Bõven
ömlõ.8. Vízimadár.9. Tasbetûi.10.
Alantánvegyjele.11. Dél-Jemenleg-
nagyobbvárosa.12. Anitrogénésaz
alumíniumvegyjele.17. Sziget–ola-
szul.19. Indiai nõk viselete.23. Az
ókorbanNyugat-Európábanéltindoeu-
rópainép.25. HegycsúcsaFogarasi-
havasokban (2463m).27. ALudolf-
féleszám.28. Alá.29. A…–Doh-
nányi Ernõ vígoperája. 30. Európa
mûködõ vulkánja.31. Madárjós.32.
Ölel. 33. Német település (VELEN).
35. Szomját oltja.37. Szálat készít.
40. Finnugor nyelvcsalád. 42. …
Kuroszava–japánfilmrendezõ(1910–
1998).45. Támadás.47. Arraamá-
sikhelyre.50. Nyújt.52. Dátumrag.
55. …tanú–CsurkaIstvánregénye.
57. Európainép.58. Õrlemény.59.
Nemez. 60. A Magvetõ regénytára
volt. 61. Egy egységnyi ûrtartalmú
hordó.63. Az…–Gogolelbeszélése.
65. Részbenleír!67. Alaurenciumés
akáliumvegyjele.69. Pára!71. Toll-
szélek!73. Teésõ.

Ba ra bás Zsu zsa

|üdítõ

AKossuth-díjasíróazErdélyiHelikon
alapítótagja,aMagyarÍrókSzövetségének
társelnöke,aMagyarTudományos
Akadémiatagjavolt.Véleményétidézzük
a rejtvénybenavízszintes 1.
és a függõleges 16. alatt.

Szeptemberirejtvényünk (Önzetlenség)helyesmegfejtése:„Nincs

tisztábbcselekedet,mintmásthelyeznimagadelé.”Könyvjutal-

mat nyert: Laviþã Zsuzsanna (Nagyszalonta), Tóth Erzsébet

(Nagyvárad)ésHasznosiCsaba(Margitta).
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Ta má si Áron mon dot ta

Ahelyesmegfejtéstszerkesztõségünkbeeljuttatókközött

könyvjutalmatsorsolunkki.Beküldésihatáridõ:ok tó ber

31. Postacím: Biharország, 410068 – Oradea, Piaþa 1

Decembrienr.12.;e-mail:biharmegye@gmail.com.
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falurólfalura|

Borsközségközelegyévtizedeskezdemé-
nyezéseazegyikleghangulatosabbszabadtéri
programamegyében,egyedi,színes,sazér-
deklõdést látvaaz iselmondható:egyrenép-
szerûbb. Külön erénye, hogy nélkülözi az
ilyenkor szokásos kötelezõ formaságokat, a
notabilitások felvonulását, a véget érni nem
akaróbeszédeket.Samialegfontosabb:afõ-
zésrevállalkozócsapatokkiválóételekkelcsá-
bítjáküstjeikmelléaháziasízekreéhesembe-
reket.Denemcsakagasztroélménymiattér-
demesõszrõlõszrekilátogatniBorsra,szóra-
koztató a jelmezbe öltözött csapatok verses-
zenés,koreográfiávalmegspékelt,ötletesbe-
mutatkozásais.Idénláthattunktáncolóapácá-
kat,cowboyokat, sa rockandrollkorszakát
megidézõ vidám társaságot.A korábbi évek-
hez hasonlóan látványos volt az õstermelõk
zöldségeinek,gyümölcseinekszínesbemutató-
jais,õsziszínekbenpompázottapályaszéle.
Bebizonyították, hogy a divatjamúlt sztá-

rocskákkal reklámozott szabvány-unalmas fa-
lunapikínálatmellett lehetönerõbõlegyedit,
lazátésértékesetkínálni,legalábbisaborsiak-
nak (no meg szentjánosiaknak és szántóiak-
nak)egyvasárnaprasikerültmegfûszerezniük
arájukkíváncsiakszabadidejét.

Képésszöveg:Szûcs Lász ló

Káposztaünnepre
hangolva
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Kegyesvoltazidõszeptemberutolsó
vasárnapjánazokhoz,akikaborsifutball-
pályánszervezettKáposztafesztiválra
kilátogattak.



NagyszalontafõtereaCsonkatoronnyal,amikormégvalóban„csonka”volt.Avárosjelképénektekintetterõsséget1636-
banépítettékahajdúkvédelmicélból

ImmáratetõvelfedettCsonkatoronyban1899augusztusátólazAranyJánosEmlékmúzeummûködik.Amellettelevõeme-
letesingatlanazAranyEmlékegyesületbérházavolt


