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|hirdetés

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

nye ket, a ha gyo má nyo kat ápo ló ma gyar kö -
zös sé ge ket!

A Vá rad fo lyó irat ki adá sá ban meg je le nõ
Biharország 12 ol da las, 2014-es nap tárt
ajánl fel ed di gi és új elõ fi ze tõ i nek, akik igé nyü -
ket be je len tik a szer kesz tõ ség nek te le fo non a
0259/447–060, a 0735/154–459 vagy

0735/154–456 szá mon, il let ve e-mailben a
biharmegye@gmail.com cí men. a lap ter -
jesz tés sel kap cso la tos bár mi lyen ész re -
vé te le i ket is az elõb bi el ér he tõ sé ge ken
je lez he tik. Kö vet ke zõ lap szá munk 2014. ja -
nu ár 16-án je le nik meg.

A Biharország min den mun ka tár sa
ne vé ben ál dott, bé kés ka rá csonyt és
bol dog új esz ten dõt kí vá nok min den
ked ves ol va sónk nak!

MátéZsófiafõszerkesztõ

Együtta Biharországgal
jövõreis!
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Digitálisfotózástoktatnak
A nagy vá ra di Ta vi ró zsa Fo tó klub az Euro

Fo to Art Egye sü let tel együtt mû köd ve új ra tan -
fo lya mot in dít a di gi tá lis fo tó zás tech ni ká já nak
el sa já tí tá sá ra. A fog lal ko zá so kat de cem ber
16-tól kezd ve nyolc hé ten át min den hét -
fõn, ked den és csü tör tö kön tart ják 18–20 óra
kö zött a klub nagy vá ra di, Fe ke te Sas pa lo ta -
be li stú dió ter mé ben (Szt. Lász ló, ma Unirii tér
2–4. szám, I. eme let). Claudiu Sza bó E.FIAP
fo tó mû vész tart ja az el mé le ti és gya kor la ti kur -
zu so kat, je lent kez ni, ér dek lõd ni le het a
0727/336–946 te le fon szá mon vagy a
clauszabo@yahoo.com vil lany pos ta cí men.
Szo kás sze rint a tan fo lyam vég zett je i nek mun -
ká it ki ál lít ják.

ANagyváradiÁllamiFilharmóniadecemberi
mûsora

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

De cem ber 12., csü tör tök,
19 óra: szim fo ni kus hang ver -
seny. Mû so ron: W. A. Mo zart: 5.,
A-dúr he ge dû ver seny, K. 219.;

E. Caudella: g-moll he ge dû ver -
seny, op. 61.; P. I. Csaj kovsz kij:
Dió tö rõ – szim fo ni kus szvit. Ve zé -
nyel: Romeo Rîmbu, köz re mû kö -
dik: Daniel Podlovski – he ge dû.

De cem ber 19., csü tör tök,
19 óra: szim fo ni kus hang ver -
seny. Mû so ron: Liszt F.: Ka rá -

csonyi ora tó ri um – szop rán ra,
kó rus ra és ze ne kar ra; G. Ver di:
Négy szent ének – kó rus ra és ze -
ne kar ra. Köz re mû kö dik a fil har -
mó nia ének ka ra és a deb re ce ni
Ko dály Kó rus. Ve zé nyel: Pad Zol -
tán (Ma gyar or szág), kar igaz ga tók:
Pad Zol tán, Lászlóffy Zsolt.
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|faluról falura

Már szin te a múlt ho má lyá ba vész, olyan
hos  szú idõn át va jú dott a köz ség köz pon ti is ko -
la fel újí tá sa, már-már fé lõ volt, hogy a ki vi te le -
zõ cég csõd je vég leg meg pe csé te li a tan in té zet
sor sát. Két ség te le nül na gyobb pénz ös  sze gek
úsz tak el, azt már ne héz ki de rí te ni, hogy ki nek
a hi bá já ból, és ki nek a hasz ná ra. Egy biz tos,
leg in kább a gye re kek és a pe da gó gu sok lát ták
a ká rát, akik éve ken át egy ki sebb is ko la épü -
let ben és a kul túr ház egyik ter mé ben kény sze -
rül tek oko sod ni. Sze ren csé re mind ez már a
múl té, az is ko la épü let im po zán sabb, mint va -
la ha, sõt már ne ve is van, né mi be le ma gya rá -
zás sal si ke rült „kap cso la tot” te rem te ni Bocs -
kai Ist ván tér ség be li tény ke dé se és a fa lu kö -
zött. Ivó víz há ló zat tal is büsz kél ked het a köz -
ség al ko tó mind há rom fa lu; Kiskerekiben már
az át kos ban is csap ból folyt az „élet”.

Az el múlt évi hely ha tó sá gi vá lasz tá so kat kö -
ve tõ en egy szer re meg len dült Kiskereki, az elõ -
zõ cik lus ban vég zett mun ka mos tan ra be ér ni
lát szik. A köz ség mind egyik fal va épí tõ te lep pé
vál to zott, monst ru mok hord ják a be tont, asz -
fal tot, kõ mû ve sek húz zák a fa la kat, ácsok ko -
pá csol nak.

Nyí ri Sán dor pol gár mes tert ké sõ es te ér tük
el te le fo non. As  szony vá sá rán volt sö té te dé sen
túlig, az út asz fal to zás me ne tét fel ügyel te. Vá -
lasz tá si kam pá nyá ban tett ígé re té hez hí ven a
leg ki sebb fa lu ban fog tak ne ki el sõ ként a bur -
ko lat te rí tés hez. Más nap reg gel a hi va tal ban
be szél get tünk az ál ta la irá nyí tott köz ség min -
den nap ja i ról, a most fo lyó mun ká la tok ról.

A má so dik man dá tu mát töl tõ pol gár mes ter
azon 19 köz ség irá nyí tói köz é tar to zik, amely
2009-ben si ke re sen star tolt a 322-es szám mal
jegy zett, há rom pó lu sú eu ró pai uni ós pá lyá zat
el nye ré sé ért. Me gyénk ben az RMDSZ-es ve -
ze té sû köz sé gek sze re pel tek a leg si ke re seb -
ben, a már em lí tett 19 nyer tes kö zül hét ma -
gyar köz ség – Értartcsa, Szalacs, Érkörtvélyes,
Bi har, Szalárd, Vedresábrány és Kiskereki –
lett a be fu tó. A pá lyá zat inf rast ruk tú ra szeg -
men sé be Kereki köz ség ben 13 ki lo mé ter ut ca -
asz fal to zás tar to zik. A leg több asz falt ré teg
Asszony vá sá rá ra ke rül, Érkeserûben és
Kiskerekiben már ré geb bi asz fal to zá sok is

Kultúrházéstyúktolvajok
Kiskerekiben
Az1989-esfordulatótaKiskereki
községben,hatörténtekisinfrastrukturális
fejlesztések,túlzáslenneaztmondani,
hogyalakosságelégedettazeddigelért
eredményekkel.Akadnakugyankullogóbb
falvak,viszontjóvaldinamikusabban
fejlõdõkméginkább.Azutóbbiévekben
pályázatiforrásbólmegindult
építkezésekrõlnyilatkozottapolgármester.

NyíriSándor,

Kiskerekiközség

polgármestere

Megújulakeserûi

mûvelõdésiház
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faluról falura|

kön  nyí tik a köz le ke dést. Az alá kö ve zé s már
mind egyik fa lu ban meg tör tén t, a tél be áll tá val
az asz fal to zás sal kény te le nek le áll ni. Nyí ri fon -
tos nak tar tot ta meg je gyez ni, hogy a szok vá -
nyos egy ré te gû asz falt he lyett ket tõs ré te get
te rí te nek. A köz ség ös  sze sen 22 ki lo mé ter nyi
ut cá i ból mint egy 5 ki lo mé te res, gyé reb ben la -
kott sza kasz ma rad asz fal to zat lan.

A pá lyá zat kul tu rá lis cél ke reszt jé be az
érkeserûi kul tú rott hon fel újí tá sa ke rült. Ez
korántsem azt je len ti, hogy a má sik két fa lu -
ban nem len ne szük ség a mû ve lõ dé si ház ta ta -
ro zá sá ra, de mi vel a há rom azo nos funk ci o na -

li tá sú épü let kö zül az érkeserûi a leg pa ti ná -
sabb, leg szebb, ezért ka pott pri o ri tást. Az
1960-as évek ben emelt épü let tel jes kül sõ és
bel sõ fel újí tá son megy át, bel sõ te rét is né mi -
leg át ala kít ják. A te tõt már ki cse rél ték, vi zes -
blokk, köz pon ti fû tés lesz be sze rel ve. A ren -
dez vé nyek szín vo na lá nak eme lé sé hez szük sé -
ges fel sze re lé sek – új szé kek, han go sí tó-vi lá go -
sí tó be ren de zé sek – vá sár lá sá ról is szól a pá -
lyá zat. Nyí ri igyek szik meg nyug tat ni a ke dé -
lye ket, a hí resz te lé sek kel el len tét ben a fal újí -
tást kö ve tõ en is bér be ad ják a lé te sít ményt la -
ko dal mak megtartására.

A nyer tes pá lyá zat har ma dik al ko tó ele me a
di á kok dél utá ni fog lal koz ta tá sát biz to sí tó nap -
kö zi (after scool) épí té se. A 28 gyer mek fog -
lal koz ta tá sá ra ter ve zett lé te sít mény a köz ség -
köz pont ban már pi ros ban áll.  Itt ebé det kap -
nak majd a kis is ko lás ok, va la mint a há zi fel -
ada tok el ké szí té sé ben se géd kez nek majd
nekik a pe da gó gu sok.

A pá lyá zat össz ér té ke 2,5 mil lió euró. A
pro jekt el nye ré se, amen  nyi örö möt szerzett,
leg alább an  nyi bos  szú ság gal is járt. A szer zõ -
dés ben fog lal tak sze rint a mun ká la to kat 2013.
jú li us 30-ig be kel lett vol na fe jez ni. A ki vi te le -
zé si pá lyá za ton vesz tes cé gek, csak hogy kés -
lel tes sék a mun ka me ne tet, meg óv ták a dön -
tést. Emiatt há rom évig tar tó tor tú ra vet te kez -
de tét, a bu ka res ti Leg fel sõbb Bí ró ság ra ke rült
az ügy, hogy vé gül meg ál la pí tást nyer jen, az
ere de ti ten der nyer tes jo go sult a mun ká la tok
el vég zé sé re. A hu za vo na mi att a pro jek tet
kez de mé nye zõ ön kor mány zat, ön hi bá ján kí -
vül, nem tud ta tar ta ni a ha tár idõt, s ezért a be -
ru há zás ér té ké nek két szá za lé kát ki kell fi zet -
nie. A 213 ezer lej nyi bírs ág nagy ér vá gást je -
len tett a he lyi költ ség ve té sen.

Egy má sik nyer tes pá lyá zat 13 ki lo mé ter
me zõ gaz da sá gi út kö ve zé sét fi nan szí roz za. A
be ru há zás so rán, ahol szük sé ges, hi da kat is
épí te nek, a leg töb bet Érkeserûben – tá jé koz ta -
tott Nyí ri. Az em lí tett mun ká la tok mel lett az
elöl já ró a köz biz ton ság ja ví tá sát ke zel né pri o -
ri tás ként. El fo gad ha tat lan nak tart ja, hogy tisz -
tes ség ben meg õszült em be rek sa ját ott ho nuk -
ban nem ér zik ma gu kat biz ton ság ban, fõ ként
As  szony vá sá rán nõtt az utób bi idõ ben a lo pá -
sok szá ma. Õs  szel pe dig a ha tár ban ga ráz dál -
ko dók hord ják el a ter mést. Az elöl já ró ne hez -
mé nye zi a „meg él he té si lo pás” ki fe je zés hasz -
ná la tát, hi szen azt, aki nek a por tá já ról el vi szik
a tyúk okat, gyak ran min de né tõl foszt ják meg.
A tör vény mind in kább a tol va jo kat vé di a véd -
te len kis em be rek kel szem ben.

| D.MészárosElek

Épülanapközi

Kerekiben

Aközségközpont

ésÉrkeserûután

azasszonyvásári

utcákatis

aszfaltozzák
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|gazdaság

Meg õr zik az 5, il let ve 10 szá za lé kos adó ked -
vez ményt a jo gi és a ma gán sze mé lyek szá má ra,
ha azok az el sõ ha tár idõ ig, az az már ci us 31-ig
egy ös  szeg ben be fi ze tik a tel jes évi he lyi adó ju -
kat, hang zott el azon a saj tó tá jé koz ta tón, amin
az il le té kes elöl já rók is mer tet ték a he lyi adók ra
és il le té kek re 2014-ben vo nat ko zó elõ írá sok
ter ve ze tét. Mind a jo gi, mind a ma gán sze mé -
lyek szá má ra a me zõ gaz da sá gi beltelkek adó ja
15–19 szá za lék kal nõ, a szál lí tó esz kö zök adó ja
pe dig az idei hi va ta los inf lá ció mér té ké vel, tehát
2,5 szá za lék kal. A ma gán sze mé lyek épü let adó -
ját is meg eme lik 2,5 szá za lék kal, a jo gi sze mé -
lyek bir to ká ban lé võ épü le tek adó ja vál to zat lan
ma rad, és nem eme lik sem a jo gi, sem a ter mé -
sze tes sze mé lyek me zõ gaz da sá gi kül tel ke i nek
adó ját. Mind a ma gán-, mind a jo gi sze mé lyek -
nek 8597 lejt kell fi zet ni ük hek tá ron ként a be -
épí tett ud var nak mi nõ sí tett beltelkekért az A
öve zet ben, a B öve zet ben 6499 lejt hek tá ron -
ként, a C öve zet ben 4447 lejt hek tá ron ként, a
D-ben pe dig 2113 lejt. Ezt a faj ta adót az idén
emel te meg a me gye szék hely ön kor mány za ta.

A pénz ügyi iga zo lás ki bo csá tá sá nak sür gõs -
sé gi dí ja 16 lej rõl 21 lej re emel ke dik 2014-ben,
jo gi sze mé lyek szá má ra a rek lám fe lü le tek hasz -
ná la ti dí ja húsz szá za lék kal lesz ma ga sabb. Jö -
võ re 3 lej he lyett 4 lej rõl in dul az ut cai áru sok -
nak bér be adan dó köz te rü le tek négy zet mé te -
ren kén ti ki ki ál tá si ára. A sza bály ta lan par ko lá -
sért 45 lejt kell majd fi zet ni. A vil lany osz lo po kat
száz le jért le het majd bé rel ni rek lám ki he lye zés
cél já ból, a ki he lye zett rek lám hor do zó kért szin -
tén száz lejt kell fi zet ni négy zet mé te ren ként. A
halottszállítás dí ja 50 lej rõl 150 lej re nõ, a ku -
tya men he lyen a táv-örök be fo ga dás ért az idei
60 lej he lyett száz lejt kell majd fi zet ni ha von ta.

A Vá ro si Mû ve lõ dé si Há zat órán ként száz le -
jért le het bér be ven ni, a kü lön fé le fesz ti vá lo kon

5 le jért bé rel het nek egy négy zet mé ter nyi te rü -
let az áru sok, a vá ros há za kis- és nagy ter mét
pe dig 40, il let ve 50 le jért ve he tik igény be órán -
ként a ci vil szer ve ze tek. 

A vá ros adó ügyi fel osz tá sát az ed di gi nél ru -
gal ma sabb ra ter vez ték, így meg es het, hogy bi -
zo nyos ut ca sza ka szok a köz mû ve sí tés, a bur ko -
lat mi nõ sé gé tõl, a kör nyé ken hoz zá fér he tõ köz -
szol gál ta tás ok meg lé té tõl vagy hi á nyá tól füg gõ -
en más-más be so ro lást kap nak. Az ut cák be so -
ro lá sá ról 17 té nye zõ dönt, eze ket fi gye lem be
vé ve vál toz tat tak egyes ut cák vagy ut ca ré szek
osz tá lyo zá sán.

A 2014-re ér vé nyes he lyi adók ról és il le té -
kek rõl szó ló ha tá ro za tot az ön kor mány zat dön -
tés ho zó tes tü le te, va gyis a he lyi ta nács elé ter -
jesz tik jó vá ha gyás ra.

| FriedNoémiLujza

Jövõéviváradiadótervek
Nagyváradjövõéviadóirólésilletékeirõl
decemberiüléséndönthetatanács,akárcsak
avárosadóügyifelosztásánakváltoztatásáról.
Mindkéttervezetmegtalálhatóavárosháza
honlapján(www.oradea.ro),ésegyeztettek
róluka vállalkozókkal–számoltbeOVIDIU
MUREªANalpolgármesterésEDUARD
FLOREAgazdaságiigazgató.
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Téliesítik
Nyárvégénadtákátahajdúvárosúj,fe-
dett piaccsarnokát a lakosságnak.
A rendezvényhelyszínkéntisszolgálólé-
tesítményt a hideg beálltával termo-
függönnyel,mobilnyílászárókkal látják
el.
Természetesen az új épületben is

mindenárusmegtarthattaa régi, szo-
kott helyét, ahol a vásárlókmár évek
ótamegtalálhatjákõket.Azújcsarnok
az elsõ hetekben vegyes érzelmeket
váltott ki az emberekbõl, vol-
tak, akik örömmel vették bir-
tokbaazújpiacot,másokahi- Ø



közélet|

Tel jes kül sõ-bel sõ fel újí tá son esett át a mar -
git tai rend õr ség nek he lyet adó in gat lan. A fa -
la kat va kol ták, hõ szi ge telt ék, ki cse rél ték a nyí -
lás zá ró kat, az elekt ro mos és fû tés rend szert,
va la mint a bú tor za tot is. Egy év alatt ké szült el
a be ru há zás, és no vem ber 14-én tar tot ták
meg az ün ne pé lyes át adást. Az ese ményt

meg tisz tel te je len lé té vel Vasile Osiac, a rend -
õr ség or szá gos lo gisz ti kai osz tá lyá nak al igaz -
ga tó ja, Claudiu Pop pre fek tus, Liviu Popa me -
gyei rend õr fõ ka pi tány, a rend õr szak szer ve zet
kép vi se lõi és ter mé sze te sen a vá ros elöl já rói,
Pocsaly Zol tán pol gár mes ter és Ioan Lazar
alpolgár mes ter.

El sõ ként az ava tó sza la got vág ták át, majd
Dumitru Buboi he lyi rend õr pa rancs nok kö -
szön töt te az egy be gyûl te ket. Be szé dé bõl ki de -
rült, hogy a pro jekt si ke re nagy mér ték ben kö -
szön he tõ Liviu Popának, aki an nak ide jén jó
idõ ben jó he lyen volt (or szá gos rend õr fõ ka pi -
tány). Ün ne pi be szé det mon dott még Liviu
Popa, a rend õr szak szer ve zet kép vi se lõ je és a
pre fek tus. Az egy há zak kép vi se lõi meg szen tel -
ték a fel újí tott székhelyet, majd az épü let be já -
rá sa kö vet ke zett.

A me gyei rend õr fõ ka pi tány be szé dé ben ki -
emel te, hogy az utób bi nyolc év ben Bi har me -
 gyé  ben 8,4 mil lió eurót köl töt tek rend õr sé gi
épü le tek fel újí tá sá ra. „Úgy gon do lom, hogy
ha kö ve tel mé nye ink van nak, ak kor a kö rül mé -
nye ket is biz to sí ta nunk kell” – mond ta. A be -
szé dek után a mû ve lõ dé si ház gi tá ros cso port -
ja lé pett fel az erre az al ka lom ra ké szí tett mû -
so rá val.

| SzõkeFerenc

Megújulta margittai
rendõrségszékhelye
Afélévszázadosépületmárévekóta
megérettafelújításra,deanyagiokokból
a renoválásmindighalasztódott.Tavaly
novemberbenvégremegkaptákazállami
finanszírozást,éselkezdõdteka munkálatok.
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a szalontaipiacot
ányosságokrahívták felaz ille-
tékesek figyelmét. Az árusok
egy része szerint a tervezõk

nem a praktikusságot tartották szem
elõtt, például túl nagynak tartották a
bejáratot, fölöslegesnekadrága,nagy
boltívet, szerintük elég lett volna egy
egyszerûbb,példáulegy székelykapu.
Ennélnagyobbgond,hogyrendkívülhu-
zatosahelyiség,ésarraispanaszkod-
takegyesek,hogynagyazaj,mivelaz
emberekmégnemszoktákmeg,hogy
nem kell kiabálni. A többség azonban
örültazújcsarnoknak,amely igazivá-

rosiasképetmutat,aréginéljóvalked-
vezõbb körülményeket teremt az el-
adóknakésavásárlóknakegyaránt.
Amegfogalmazott kifogásokeljutot-

tak az illetékesekhez, és már meg is
tettékazelsõlépéseketazokmegoldá-
sára.Köztudott,hogyapiactervezése-
korazelöljáróságegyolyanmultifunkci-
onálislétesítménytálmodottmeg,mely
a hétköznapokon délelõtt a piacnak,
délutánonként szabadidõsprogramok-
nakadhelyet,avárosünnepeinpedig
a rendezvények fedetthelyszíne lehet.
Acsarnokoldalaitezértúgytervezték,

hogyrálássanakazemberekaszínpad-
ra,ezértnincsenek rögzített, zárt falai
azépületnek.
Télen természetesenzártabb,szige-

teltebbtérrevanszükség,ezértahûvö-
sebb hónapokra termofüggönnyel lát-
jákelazépületet,mûanyagszalagajtót
kapabejárat,a felsõablakokatmobil
nyílászárókkal látják el, tehát minden
olyanszükségeslépéstmegtesznekaz
illetékesek,hogyapiacozók–mindaz
árusok,mindavevõk–komfortoskör-
nyezetbenintézhessékabevásárlást.

| BalázsAnita

Afelújítottépület

környékétis

rendbetették

Ø
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A tér ké pen két ki csi pont a két dél-bi ha ri te -
le pü lés, Ár pád és Feketebátor. Ma gya rok szin -
te ki zá ró lag Ár pá don él nek, de ró luk sem na -
gyon hal la ni, a min den nap ok szür ke sé gé be
bur ko ló zik a be te võ fa la tért ke mé nyen meg -
küz dõk hét köz na pi éle te. Bár azt tart ják az
árpádiakról, hogy Dél-Bi har ban õk a leg vi dá -
mab bak és leg mu la tó sab bak, ezt csak a ta vasz -
 szal rend sze re sen meg tar tott fogathajtóver -
seny utá ni bá lon és a mes  sze föl dön hí res szü -
re ti mu lat sá gon mu tat hat ják meg a nagy kö -
zön ség nek.

A hely be li ek sze rint a hon fog la ló ve zér rõl
el ne ve zett, fel te he tõ en a X–XI. szá zad for du -
ló ján lét re jött te le pü lés csen de sen hú zó dik
meg Nagy sza lon tá tól bõ tíz ki lo mé ter re dél ke -
let re, az Er dõ hát ság észa ki pe re mén. A nép hi -
e de lem sze rint az elõ ször 1214-ben vil la de
Arpa né ven em lí tett te le pü lés mel let ti egyik
dom bocs ka Ár pád ve zér sír ja. A hely ség név -
ku ta tók sze rint azon ban az Ár pád te le pü lés -
név a ga bo na, az ár pa fõ név bõl ala kult ki a -d
ki csi nyí tõ kép zõ vel. Tör té nel mi ese mé nyek is
kap cso lód nak a ma is szin te szín ma gyar fa lu

his tó ri á já hoz: a fa lu mel lett az egyik ta nyán
fog ták el az ott buj ká ló Szacsvay Im rét, akit
azért ül döz tek s ké sõbb vé gez tek ki, mert a
Deb re ce ni Or szág gyû lés jegy zõ je ként 1849-
ben alá ír ta a Kos suth La jos ál tal kez de mé nye -
zett Füg get len sé gi nyi lat ko za tot, amely ben
le szö gez ték a Habs burg-ház trón fosz tá sát. Ab -
ban az idõ szak ban a for rá sok sze rint ugyan -
ezen a kör nyé ken rej tõz kö dött a szalontai szü -
le té sû leg na gyobb ma gyar epi kus köl tõ, Arany
Já nos és az érmihályfalvi re gény- és drá ma író,
Kuthy La jos is. Az Ár pád hoz köt he tõ tud ni va -
ló ink gya ra pít ha tók még, ha meg em lít jük,
hogy itt szü le tett Sár kö zi Gerõ író és Sebesi
Te réz köl tõ, if jú sá gi író, elõb bi nek em lék táb lá -
kat is ál lí tot tak szü lõ há za fa lán, a re for má tus
temp lom mel lett. S ha már a kál vi nis ta is ten -
há zá nál tar tunk, ér de mes ró la el mon da ni,

Örökségünkeladó
Fáj,amikorlátjuk,hogymegytönkre
valami,amihozzánktartozik,ami
kultúránk,építettörökségünkrésze.Demi
vanakkor,hanemislátjuk?Két,kérdéses
jövõjûkastélytkerestünkmeg,hogy
állagukat,meglétüketmégdokumentáljuk
azutókornak.

Azárpádi

Markovits-kúria

a fõútrólnézve

AfeketebátoriLovassy-kastély
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hogy 1798-ban épí tet ték klas  szi ci zá ló stí lus -
ban. Szé pen rend ben tar tott haj lék, ta valy a
temp lom bel sõt, idén pe dig a tor nyot újí tot ták
fel, ki cse rél ték a to rony sü ve get is.

Az „árpádi kas tély”

A te le pü lés köz pont já ban egy fa vil la-em lék -
mû jel zi, hogy az itt élõk va la mi kor ko csi ol dal-
és fa vil la ké szí tés sel fog lal koz tak. A tu ris ta lát -
vá nyos sá gok kö zött azon ban a hí res-rej té lyes
kas tély vi szi el a pál mát. A köz nyelv ben csak
árpádi kas tély ként él a Markovits-kúria. Mû -
em lék épü let, de ál la gá ból most ezt nem mon -
da nánk meg, pe dig az utób bi jó pár év ben
meg pró bál ták rend be hoz ni – nagy len dü let tel
el kez dõ dött a fel újí tás, majd meg tor pant, vé -
gül pe dig le állt a mun ka. A „kas tély hoz” te kin -
té lyes te lek is tar to zik. A tíz hek tá ros kert ben
egy fut ball pá lya mé re tû sza bad te rü let le le dzik,
kör be vé ve er dõ ség gel. Ezen a sza bad te rü le -
ten tar tot ták meg a fa lu na po kat, lo vas ver se -
nye ket.

A va la ha gyö nyö rû, ek lek ti kus épü le tet
1891-ben a te le pü lés tu laj do no sa, Markovits
Kál mán épít tet te. A kom mu niz mus ban ál la -
mo sí tot ták, és óvo da, is ko la mû kö dött ben ne.
A ’89-es rend szer vál to zás után az egy ko ri tu -
laj do nos le szár ma zott ja, Beö thy Aran ka visz -
 sza igé nyel te és -kapta a kú ri át, majd fel aján -
lotta a he lyi kö zös ség nek kul tu rá lis cé lok ra. Az
épü let hát só be já ra tán át meg kö ze lít he tõ ha -
tal mas köz bül sõ ter met kul túr ház ként, míg a
mel let te lé võ he lyi sé ge ket és az ud vart éve ken
át disz kó ként hasz no sí tot ták. Nem bi zo nyul tak
jó gaz dá nak, mert az úri lak bor zal mas ál la pot -
ba ke rült, a hát só ré sze egy erõs vi har ban ösz -
 sze is bo rult. Ezt lát va, a tu laj do nos el ad ta egy
olasz ál lam pol gár nak, s az el is kezd te a fel újí -
tást. Ven dég fo ga dót, ét ter met és nyá ri ker tet
mû köd te tett vol na ott, de a vál ság köz be szólt.

Ami kor no vem ber de re kán kint jár tunk a
te le pü lé sen, Bor si Já nos he lyi RMDSZ-elnök
köz ben já rá sát kér tük, hogy be me hes sünk a
ma gán te rü let re fény ké pez ni. Se gí tett vol na is,
de a gond nok ság gal meg bí zott fa lu tár sa a vál -
lal ko zó elõ ze tes uta sí tá sá ra meg til tot ta a fo tó -
zást. Azt azon ban meg tud tuk, hogy a kú ria is -
mét el adó, és „tíz mil li árd ré gi lejt kér nek ér -
te”. Pe dig kér het né új lej ben is, ami most van
ér vény ben – je gyez het jük meg, azt is hoz zá té -
ve, nem va la mi jó üz le ti ér zék re vall a fo tó zás
le til tá sa, hi szen pél dá ul ez zel a cik kel is „rek lá -
moz hat tuk” volna… Be men ni nem le het, a
ka pun la kat. Csak a fõ út ról lõt tünk egy ké pet.

Va jon ki nek a ke zé be ke rül épí tett örök sé günk
eme el adó da rab ja? Csak re mény ked ni tu dunk
ab ban, hogy a le en dõ gaz da meg õr zi, rend be
te szi az egyéb ként ma is rend kí vül im po záns
épü le tet.

Meg kér tem Bor si Já nost, hogy jöj jön el ve -
lem, és se gít sen meg ta lál ni má sik cél pon to -
mat, a feketebátori Lovassy-kastélyt. A négy-
öt kilométeres út meg té te le köz ben al kal munk
adó dott rö vi den meg be szél ni azt is, hogy ro -
ko ni szá lak nem köt nek ös  sze ben nün ket, a
Tu li pán Ka lá ka Moz ga lom fõ szer ve zõ jé vel,
Bor si Lóránttal is csak név ro kon ok va gyunk.
Ed dig nem is tud tuk, men  nyi en va gyunk Bor -
si ak ezek a vidéken…

Út ta lan úton

A bátori kas télyt egy át la gos ha lan dó so ha
nem ta lál ná meg, ha nincs, aki út ba iga zít sa.
Sem táb la, sem mi nem jel zi hol lé tét. Még cí -
me sincs. Sze ren csés nek érez het tem te hát
ma gam, mert tú ra ve ze tõm is volt.
Ami kor Ár pád fe lõl Bá tor irá nyá ba ha -
lad va, át kel ve a vas úti sí nen, egy bõl

Akastélyhátsó

bejáratavan

a legrosszabb

állapotban

Azépületjobb

oldalához

lombfûrésszel

mintázott

díszítésû,összetett

formájúfilagória

társul

hagyomány|

2013. december|Biharország|9

Ø



|hagyomány

jobb ra for du lunk egy ka vi csos út ra,
már ér zem, ez jó kis ka land lesz. Asz -
fal tos út ra gyár tott né met au tóm el vitt,

amed dig el vi he tett. Ré gi kol lek tí va épü le tek
mel lett ha lad tunk el. Ezek va la mi kor liba ne vel -
dék vol tak, év ti ze dek óta üre sen áll nak az óri -
á si is tál lók. Egy má sik épü let az út bal ol da lán
azon ban fel tû nõ en jó ál la pot ban van – a töb -
bi hez ké pest. Meg tu dom, eb ben pa pí ron üdí -
tõ gyár mû kö dött, a va ló ság ban azon ban vad -
ken der-ül tet vényt ta kar tak a fa lak. A bátori
„vál lal ko zót” le is csuk ták, a kom man dós egy -
ség kéz be sí tet te ne ki a „be hí vót”.

Ki csit odább az út so rom pó val le van zár va.
Gya log ha la dunk to vább. Az árpádi RMDSZ-
elnök, aki egyéb ként az egye dü li ma gyar a
feketebátori ta nács ban, fel hív ja a fi gyel me met
az út men ti vad na rancs fák ra. Gö csör tös, zöld
cit rom szí nû, át la gos na rancs mé re tû gyü möl -
csök kel vol tak te le az ágak és az árok part. Ez
a gyü mölcs nem ehe tõ, ad ja ér té sem re úti tár -
sam, aki azon ban oda ha jol, és szed pár sze -
met a gyö nyö rû kék kö kény bõl, amely vé gig
gaz da gon bo rít ja a tüs kés bo kor ága kat.

Ez nem rom hal maz

Kö ze led ve cé lunk hoz, a fák kö zött már ki -
raj zo lód ni lát szik egy to rony. A Lovassy-
kastélyt óri á si an gol kert ve szi kör be. Már
messzi rõl lát szik a nö vé nyi vál to za tos ság. A
lomb hul la tók no vem be ri szür ke ké pé ben üde
zöld fol tok a kü lön bö zõ és ha tal mas ra nõtt fe -
nyõ fák. A ka pu hoz ér kez ve azon nal fel tû nik,
hogy a gaz nincs el bur já noz va, a fü vet is biz to -
san nyír ták, ami kor kel lett, és meg le põ tisz ta -
ság van a kert ben, a fák kö zött is. Lát szik,
hogy va la ki gon doz za a tel ket. A kas télyt meg -
pil lant va, mel lé ér ve pe dig szin tén kel le mes
csa ló dás ért.

Nem rég az egyik ro mán he ti lap ban meg je -
lent ri port ból az de rült ki, hogy kész, vé ge,
össze bo rul, meg sem mi sül ez a feketebátori
kas tély. Na, ké rem szé pen, az a ri por ter biz to -
san nem járt itt. Az épü let re va ló ban rá fér ne
egy ala pos fel újí tás, a hát só be já rat nál kü lö nö -
sen, de korántsem egy rom hal mazt ta lál tunk
itt, a vi lág vé gén, a ha tár kel lõs kö ze pén.

A Szalontától mint egy ti zen öt ki lo mé ter re
lé võ in gat lan káp rá za tos kör nye zet ben fek -
szik. A kas tély és a hoz zá tar to zó épü le tek az
an gol kert kö ze pén áll nak. Az épít te tõ Lovassy
Fe renc volt 1901 és 1912 kö zött, a ter ve zõ
pe dig ifj. Ri ma nóczy Kál mán. A Lovassy-kas -
tély ké sõi historizáló és sze ces  szi ós stí lus ban
épült meg. Az 1930-as évek ben egy ro mán
ügy véd vá sá rol ta meg, majd a kom mu niz mus -
ban ál la mo sí tot ták, és csak a rend szer vál to zás
után kap hat ták vis  sza a le szár ma zot tak, akik
vi szont egy olasz ál lam pol gár nak ad ták el – ol -
vas ha tó Dukrét Gé za Épí tett örök sé günk Bi -
har me gyé ben cí mû mun ká já ban (Europrint,
Nagy vá rad 2009., 58. o.). A tu laj do nos ki lé -
té rõl azon ban kí sé rõm sem tu dott sem mit. A
Lovassy-kastély gaz dá já ról ér dek lõd tem a
feketebátori köz ség há zán, ahol „nem tud tak”
út ba iga zí ta ni, de az ki de rült, hogy a kas tély a
múlt ko rá ban el adó volt…

| BorsiBalázs

Anarancsepernek

isnevezett

vadnarancstüskés

cserjéjekerítésnek

ismegteszi

Azegyikmellék-

épület,melyben

vélhetõenaz egy-

koricselédlakások

voltak,maígyfest
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Újfalutól Váradig

1992-ben el ha tá roz tam, hogy meg va ló sí tom
ré gi nagy ál mo mat, fel ke re ke dem né hány ba rá -
tom mal, és el ke rék pá ro zunk Hencidától
Bonc(h)idáig és vis  sza. Nem volt ilyen nagy for -
ga lom, mint most. Sõt! Ha sok au tót lát tunk
egy más után, ak kor biz to sak vol tunk ben ne,
hogy ben zin kút hoz ér kez tünk, olyan nagy volt
ab ban az esz ten dõ ben a ben zin hi ány. Nagy se -
gít ség volt az a há rom váradi ke rék pá ros – az -
óta sem ta lál koz tam ve lük –, akik be szél tek ro -
má nul, és dik tál ták a tem pót az egy he tes tú rán,
mert bi zony nél kü lük nem bol do gul tunk vol na.
Né hány év múl va szo mo rú an ál la pí tot tam meg,
hogy a megnövekedett for ga lom mi att Vá ra dig
sem mer nék el ke re kez ni. Ta lán most már még -
is, hi szen ké szül a Be ret  tyó új fa lut Nagy vá rad dal
ös  sze kö tõ ke rék pár út. Az épít ke zés rõl a be -
rettyó új fa lui Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal mû -
sza ki fõ elõ adó ját, De mény Zsol tot kér dez -
tem.

– Mi lyen pá lyá zat tet te le he tõ vé, hogy
meg va ló sul has son a ke rék pá ros ok ré gi ál ma?

– A Ma gyar or szág–Ro má nia Ha tá ron Át -
nyú ló Együtt mû kö dé si Prog ram át fo gó cél ja
kö ze lebb hoz ni egy más hoz a ha tár men ti tér -
ség ben élõ em be re ket, kö zös sé ge ket és gaz da -
sá gi sze rep lõ ket az együtt mû kö dés be be vont
tér ség kö zös fej lesz té sé nek elõ se gí té sé vel, a
ha tár men ti tér ség alap ve tõ erõs sé ge i re épít -
ve. Er re kö zel 248 mil lió euró állt ren del ke zés -
re rész ben kö zös sé gi, rész ben nem ze ti for rás -
ból, és er re pá lyáz tunk a kö zel 40 ki lo mé ter -
nyi, ös  sze füg gõ ke rék pár út meg épí té sé nek
pro jekt jé vel. A bi cik li út meg épí té sé vel az érin -
tett te le pü lé se ken ja vul nak az inf rast ruk tu rá lis
fel té te lek, ja vul a köz le ke dés biz ton ság, csök -
ken nek a bal ese ti ve szély for rá sok. A fej lesz tés
ered mé nye ként meg va ló sul az egy ko r szer ves
egy sé get al ko tó Bi ha ri kis tér sé get és Bi har
me gyét ös  sze kö tõ ke rék pár út vo nal. A
meg va ló sí tás ér de ké ben Be ret  tyó új fa lu
vá ros ön kor mány za tá nak ve ze té sé vel

Kétkerékenáta határon

Biharkeresztes,

Széchenyiutca Ø
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a köz vet le nül érin tett te le pü lé sek –
Mezõpeterd, Biharkeresztes, Ártánd,
Bors, Nagy vá rad – lét re hoz tak egy va -

lós, a pro jekt iránt el kö te le zett part ner sé get.
A fej lesz tés szük ség sze rû ség ét in do kol ta a ma -
gyar és ro mán te le pü lé sek kö zöt ti élénk, el sõ -
sor ban tran zit for ga lom, amely mi att a rend kí -
vül for gal mas 42-es, il let ve 1-es or szág úton a
ke rék pár köz le ke dés biz ton sá gi szem pont ból
csak nagy koc ká zat tal hasz nál ha tó. A pá lyá zat
meg va ló sí tá sá val egy ra ci o ná lis, biz ton sá gos
köz le ke dé si há ló zat ki ala kí tá sa a cél. Az érin -
tett te le pü lé se ken a la kos ság je len tõs ré sze ke -
rék pár ral jár a mun ka he lyé re, in té zi min den -
na pi ügye it. A meg va ló su ló köz le ke dé si rend -
szer ki elé gí ti a tér ség la kos sá gá nak mo bi li tá si
igé nyét, le he tõ sé get kí nál egy költ ség kí mé -
lõbb köz le ke dé si for ma biz ton sá gos hasz ná la -
tá ra, ez ál tal je len tõs jö ve del mi, mun ka erõ-pi a -
ci és fi ze tõ ké pes ség be li, élet szín vo nal be li elõ -
nyö ket nyújt a kö zös sé gi köz le ke dés sel nem
meg fe le lõ en el lá tott te rü le te ken élõ la kos ság
szá má ra is.

– Mek ko ra ös  szeg jut a ter ve zett ke rék -
pár út ra, és mi lyen tar ta lom mal?

– A pro jekt a Ma gyar or szág–Ro má nia Ha tá -
ron Át nyú ló Együtt mû kö dé si Prog ram 2007– -
2013 ke re té ben va ló sul meg az Eu ró pai Unió
tá mo ga tá sá val, az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té -
si Alap (ERFA), va la mint Ma gyar or szág és Ro -
má nia társ fi nan szí ro zá sá val. A tel jes pro jekt
össz költ sé ge 6 248 607,66 euró, eb bõl az ER -
FA hoz zá já ru lá sa 5 311 316,49 euró. Ma gyar
ol da lon 27, ro mán ol da lon mint egy 13 ki lo mé -
ter utat épí te nek, en nek meg fe le lõ en az uni ós
for rás ból 2/3–1/3 arány ban ré sze sül a két fél.
A ke rék pár út szé les sé ge vál to zó: kül te rü le ti sza -
ka szon 2,6 mé ter, bel te rü le ti sza ka szon ál ta lá -

ban 2,75 m, il let ve Biharkeresztes és Ártánd
kö zött 3,75 m.

– Hogy áll nak most a mun ká la tok?
– Je len leg Be ret  tyó új fa lu köz igaz ga tá si te rü -

le tén kö zel 90 szá za lék ban el ké szült a ke rék -
pár út, va gyis a kör for ga lom tól Mezõpeterd
irá nyá ban a pad ka ki vé te lé vel tel je sen ké szen
van, hi ány zik vi szont a kör for ga lom és az Iri -
nyi ut ca kö zöt ti sza kasz. Ez vár ha tó an még eb -
ben az év ben el fog ké szül ni. A 42-es fõ út tól
Mezõpeterd bel te rü le ti ha tá rá ig a csa pa dék víz-
el ve ze tés és az olaj fo gó mû tár gyak el ké szül -
tek, il let ve a nyom vo nal alap ja is kész, az asz -
fal to zás szin tén még év vé gé ig el ké szül. A te -
le pü lés után szin tén el ké szült majd nem a
biharkeresztesi köz igaz ga tá si ha tá rig a ke rék -
pár út asz fal to zá sa. On nan tól Biharkeresztes
Szé chenyi ut cá já ig a ré gé sze ti ása tá sok mi att
ide ig le ne sen le állt a mun ka, de ha ma ro san az
is el kez dõ dik. Biharkeresztes bel te rü le tén a
Szé che nyi ut cán, az Ady End re ut cán el ké szült
a ke rék pár út, je len leg a Kos suth ut cán dol goz -
nak. Ártánd bel te rü le ti sza ka sza ki csit le ma -
radt, mert a gáz- és a ká bel té vé-ve ze té kek át -
épí té se meg ne he zí ti a mun kát. Ártánd után a
ha tá rig kész a ke rék pár út. Ös  szes sé gé ben el -
mond ha tom, úgy ter vez zük, hogy a bel te rü le ti
sza ka szok még ez év ben, a kül te rü le ti sza ka -
szok pe dig jö võ nyár ele jé ig el ké szül je nek.

– Mi kor me he tünk vé gig a tel jes sza ka -
szon, vagy mi kor ju tunk el a ma gyar ol da -
lon a ha tá rig?

– A tel jes sza kasz vár ha tó an jö võ má jus vé -
gé re ké szül el. Ter vez zük, hogy a be ru há zás
zá rá sa ként egy ün nep ség gel egy be kö tött ke -
rék pá ro zás ra fog juk meg hív ni az ér dek lõ dõ -
ket, az át adás idõ pont já ról a saj tó ban ér te sít -
jük a nagyközönséget.

| KocsisCsaba

Nagyvárad,Sovata

utcaihíd

Biharkeresztes,

AdyEndreutca
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Vá rad tól Új fa lu ig

A ke rék pár út váradi sza ka szá nak köz be szer -
zé si el já rá sát jú li us de re kán si ke rült le zár ni az
óvá sok és más prob lé mák mi att – tá jé koz ta tott
Delorean gyu la nagy vá ra di ön kor mány za ti
kép vi se lõ. Sok cég je lent ke zett, és so kan pró -
bál ták meg tá mad ni a köz be szer zést, vé gül a
Vá ro si Utak Rt. meg kezd het te a mun kát, s ez
no vem berben még folyt. „Ha sem mi sem jön
köz be, jö võ év áp ri lis vé gé re, má jus de re ká ra
meg is lesz épít ve a váradi sza kasz” – mond ta
Delorean.

Ki sebb prob lé mák adód tak a ke rék pár út tal
Bors köz ség ben, ott ugyan is mó do sí ta ni kel -
lett a nyom vo na lat két-há rom he lyen, il let ve
Biharszentjánoson kel lett olyan mun ká kat vé -
gez ni, ame lyek ki ma rad tak az elõ ze tes költ -
ség ve tés bõl. Mi vel a ki vi te le zést ol csób ban ítél -
ték oda a ter ve zett nél, ezért a fi nan szí ro zó be -
le egye zett ab ba, hogy a több let mun ká la to kat,
il let ve a plusz ki sa já tí tá so kat Bors köz ség költ -
ség ként el szá mol has sa. Egyéb kén ként a ma -
gyar fél ké ré sé re be le egyez tek a ha tár idõ meg -

hos  szab bí tá sá ba is. „Ere de ti leg de cem ber re
kel lett vol na vé gez ni – egé szí tet te ki a váradi
ta nács tag –, de ott sok kal na gyobb prob lé mák
vol tak, mint ná lunk, pe dig ott egy sze rûbb a
nyom vo nal, de gon dok vol tak ki sa já tí tá sok kal
és a kör nye zet vé del mi ha tó sá gok kal.”

A ke rék pár út ro má ni ai sza ka szá nak tel jes
hos  sza 13,64 km, a váradi sza kasz 8,364 ki -
lo mé ter. A pá lyá zat össz költ ség ve té sé bõl a Bi -
har me gyei ré sze se dés 2,8 mil lió euró, ami bõl
Nagy vá ra dé 1,49 mil lió euró – is mer tet te az
ada to kat Delorean Gyu la. Hoz zá tet te: ez nem
azt je len ti, hogy en  nyi be ke rül ma ga az út, az
ös  szeg ben ben ne van nak a me nedzs ment-, a
rek lám- és a ter ve zé si költ sé gek is.

Nagy vá ra don a fõ té ri híd tól a Se bes-Kö rös
jobb part ján in dul a ke rék pár út, majd az
Emilian Chitul ut cán el ha lad a ré gi szá mí tás -
tech ni kai köz pont mel lett, to vább megy a Szé -
les ut cai (ma Decebal) híd alatt, az tán vé gig fut
a Kö rös-par ton. A nyom vo nal át ha lad a gá -
ton, majd vé gig megy a Sovata ut ca utol só
tömb  há zá ig, ott ki ka nya ro dik az út mel lett az
utol só gya log át ke lõ ig a Da cia su gár úton, át -
megy a túl só ol dal ra, át sze li a vil la mos sí ne ket,
majd to vább ha lad a már rend be  tett ipa ri út és
a nem zet kö zi fõ út kö zé, ki megy a vá ros vé gé -
ig, on nan Szentjánosig. Szentjánoson pár hu -
za mos az E60-as nem zet kö zi út tal a nyom vo -
nal, ki megy a ha tá rig, és át ve zet a túl só ol dal -
ra.

Egyéb ként a váradi köz be szer zés után meg -
ma radt egy je len tõs ös  szeg, ezért szin tén ki -
egé szí tést be nyújt va kér ték a pá lyá za tot fel -
ügye lõ ma gyar or szá gi ha tó ság tól, hogy Nagy -
vá rad foly tat has sa a ke rék pár utat. No vem ber
kö ze pén még nem kap tak vá laszt. Az új út vo -
nal a Sovata ut cai híd nál ke resz te zi a már em -
lí tett nyom vo na lat, majd az Oneºtilor ut cán el -
megy a Pecéig, an nak men tén a kör gyû rû ig,
majd az zal pár hu za mo san egé szen a Sel gro -
sig – ma gya ráz ta a ta nács tag.

Delorean el mond ta: ta valy õs  szel be ter jesz -
tett egy anya got a pol gár mes ter nek, ezt nem
hoz ták ugyan be a ta nács elé, de an nak a tér -
kép nek az alap ján dol go zik ma a váradi mû -
sza ki igaz ga tó ság az új bicikliutakon. „Er re
büsz ke va gyok, az én mun kám gyü möl cse is,
hi szen a 2008-as hely ha tó sá gi vá lasz tás kor
be csü let sza va mat ad tam a ke rék pá ros ok kal,
zöld prog ra mok kal fog lal ko zó váradi ci vil szfé -
ra kép vi se lõ i nek, hogy lesz a vá ros nak nem -
zet kö zi ke rék pár út ja, és úgy, hogy nem a költ -
ség ve tés bõl adunk rá pénzt. Be tar tot tam a
sza vam” – mond ta Delorean Gyu la.

| FriedNoémiLujza

Ártánd,Rákóczi

utca
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HúszévesaMatyi
MûhelyBábszínház

|civilben

Mint aho gyan az az idén meg je lent, Uta zó
pó di um cí mû be mu tat ko zó ki ad vány ból is ki -
de rült, a Ma tyi Mû hely Báb szín ház 1993-ban
vált ki a Nagy vá ra di Ál la mi Báb szín ház Lúdas
Ma tyi Tár su la tá ból, és az óta is ren dü let le nül
szó ra koz tat ja a fi a ta labb, il let ve né hány éve
már az idõ sebb kor osz tályt is. Cé lul tûz ték ki a
határ mind két ol da lán ta lál ha tó partiumi te le -
pü lé sek kö zön sé gének ki szol gá lá sát. Az el sõ
öt év vi szon tag sá gos volt, amíg a „bõ rön döt
meg töl töt ték”, de lel ke se dé sük tö ret len ma -
radt, s bár fá rasz tó a tur né zás, szí ve sen men -
nek, fõ leg most, hogy a nagy vá ra di vár fel újí -
tá sa mi att ide ig le ne sen ki szo rul tak a vár be li
szín há zuk ból. Pász tor Sán dor ta ná csos szí ve -
sen aján lot ta fel ne kik er re az idõ re a bihar -
püs  pöki mû ve lõ dé si há zat, ahol rend sze re sen
tar ta nak be mu ta tó kat, de sû rûn jár nak Ma -
gyar  or szág ra, Er dély be és újab ban Ke let-Szlo -
vá  kia ma gya rok lak ta vi dé ke i re is fel lép ni.

Büsz kék ar ra, hogy si -
ke rült az ed di gi évi 2-3
gyer mek elõ adás ról évi
4-5 gyer mek elõ adás ra
és 3 fel nõtt pro duk ci ó ra
ki nõ ni ük ma gu kat. Si ke -
rük ab ban rej lik, hogy
elõ adá sa i kat köny  nyen
szál lít ha tó, kis dísz le tek
kö zött, a gyer me kek
szá má ra is kö zért he tõ
mó don tud ják fel épí te ni,
il let ve min dig ta lál nak új
te het sé ge ket, akik hez a
re per to árt iga zí ta ni tud -
ják.

Ez a ki ad vány egy iga -
zi név jegy kár tya, mu tat -
ja a fü ze tecs két Me leg

At ti la, a las san szín ház zá ne me sü lõ MM Pó di -
um ve ze tõ je. Ki vi lág lik be lõ le, hogy a szak ava -
tott, ös  sze tar tó, ki ala kult stáb a si ker tit ka. Ha
szív vel-lé lek kel ját sza nak, az a fel lé pé sek mi -
nõ sé gén is meg lát szik. Hi szen nem az a mérv -
adó, ha hív ják, ha nem ha vis  sza hív ják õket, és
szá mos te le pü lés re évek óta vis  sza jár nak. Fõ -
leg ilyen kor, év vé ge fe lé zsú folt a prog ram juk,
ilyen kor a csúf idõ mi att te rem be szo rult gye -
re kek szó ra koz ta tá sa ugyan olyan fon tos, mint
a szil vesz te ri fel nõtt-szó ra koz ta tás. A ma gyar -
or szá gi meg hí vók már csa lád tag ként, kol lé ga -
ként üd vöz lik õket. Mi vel ott a pe da gó gu sok
ta nul nak báb ját szást is, már szak ér tõi szem mel
né zik az elõ adá so kat, és szí ve sen ta nul nak
egyet s mást a ma gán szín há zak vi lá gá ról.

Ami kor ar ról kér de zem a mû vész urat, hogy
mi az, ami sze rin te ne héz zé te szi bol do gu lá su -
kat, nem pa nasz ko dás kép pen, de szo mo rú an
mond ja, hogy köz hasz nú te vé keny sé gü kért
több ál la mi tá mo ga tás nak is örül ni tud ná nak,
és a kö zön ség ja vá ra bol do gan fel hasz -
nál nák, de a tá mo ga tá sok jel le ge sok -
szor szi go rú sza bá lyok kö zé szo rul.

Fennállásának20.évfordulójátünnepelte
idénanagyváradiMatyiMûhely
Bábszínház.Ezalkalombólbeszélgettünk
MELEGATTILÁVAL.Mesélta bábszínházés
azMMPódiumviszontagságosés örömteli
idõszakairólegyaránt.

Ø
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k tó ber ben 367 mun kál ta tót el len -
õr zött a Bi har me gyei Te rü le ti
Mun ka ügyi Fel ügye lõ ség, 197
eset ben a mun ka ügyi, 170 eset -
ben pe dig a mun ka biz ton sá gi elõ -

írá sok be tar tá sát vizs gál ták. Az el len õr zött vál -
lal ko zá so kat 561 eset ben szank ci o nál ták, az
el sõ ka te gó ri á ban 203, a má so dik ban 358
mun kál ta tót bün tet tek. Pénz bír sá got ös  sze sen
101-en kap tak, ezek össz ér té ke 773 300 lej.

Ok tó ber ben nem tör tént mun ka bal eset, és
há rom kol lek tív el bo csá tást je len tet tek be, no -
vem ber ben és de cem ber ben így 149 em ber
ma radt mun ka nél kül. Ok tó ber 31-én me -
gyénk ben 17 524 mun kál ta tót tar tot tak nyil -
ván, õk 159 68 em bert fog lal koz tat tak, egyé -
ni mun ka szer zõ dés sel ös  sze sen 174 548-an
dol goz tak. Az elõ zõ hó nap hoz ké pest ezek
sze rint több mint 3100-zal nõtt a fog lal koz ta -
tot tak szá ma.

Ok tó ber ben is tar tott még az au gusz tus ban
el in dí tott or szá gos kam pány a köz úti szál lí tók
el len õr zé sé re. Ennek során mind a ki lenc vizs -
gált mun kál ta tó ka pott bün te tést ki há gá sért,
ket ten 3000 lej össz ér té kû pénz bír sá got,
egye bek mellett az egyé ni mun ka szer zõ dé sek
és a mun ka idõ nyil ván tar tá sá nak hi á nya mi att.

Ok tó ber 28. és no vem ber 1. kö zött ga bo -
na rak tá ra kat és -kereskedõket, va la mint pék -
árut for gal ma zó kat is el len õr zött a fel ügye lõ -
ség. Ös  sze sen 14 mun kál ta tót vizs gál tak, öt fi -
gyel mez te tést és szin tén öt, 13 ezer lej össz ér -
té kû pénz bír sá got szab tak ki rá juk. Ok tó ber
17. – november 1. kö zött a nap szá mo so kat fog -
 lal koz ta tó kat is vizs gál ták, a hét bõl hét mun ka -
adó nál ta lál tak sza bály ta lan sá got, ami ért öt,
ös  sze sen 46 ezer lej ér té kû pénz bír sá got és
hét fi gyel mez te tést szab tak ki. A leg gya ko ribb
ki há gás a 16 év nél fi a ta lab bak fog lal koz ta tá sa,
a nap szá mos ként egy nap tá ri év ben el tölt he tõ
leg fel jebb 90 nap túl ha la dá sa és az óra bér ér -
té ké nek (leg alább 2 lej, de 10-nél nem több)
be nem tar tá sa volt. Ok tó ber 31-ig egyéb ként
613-an kér tek nap szá mo sok nyil ván tar tá sá -
hoz szük sé ges spe ci á lis nyom tat vá nyo kat, és
124-en nyúj tot ták be a nyil ván tar tást.

Ok tó ber 14–18. kö zött a pol gá ri re pü lõ te -
rek mû kö dé sé hez kap cso ló dó te vé keny sé get
vég zõk, pél dá ul sport klu bok, spe ci á lis or vo si
szol gál ta tók, bá rok stb. há za tá ján is szét néz -
tek az el len õrök. A hét el len õr zött mun kál ta tó
kö zül ha tan kap tak ös  sze sen ki lenc fi gyel mez -
te tést 104 sza bály ta lan ság mi att.

| F.N.L.

Ezért is örül tek a ma gyar or szá gi Beth -
len Gá bor Alap ke ze lõ Nonprofit Zrt. tá -
mo ga tá sá nak, amely már ta valy is se gí -

tett ne kik mû sza ki fel sze re lés vá sár lá sá ban, il -

let ve az idén fel aján lot ták a ju bi le u mi könyv ki -
adá sá nak le he tõ sé gét az RMDSZ-szel kar ölt ve:
A ki ad ványt el jut tat ják min den pe da gó gus hoz,
ér dek lõ dõ höz.

A jö võ év re még nin cse nek konk rét ter ve ik,
tu dom meg. Sok ban be fo lyá sol ja a mû sor -
prog ram ala ku lá sát az, hogy 2014-ben vis  sza
tud nak-e köl töz ni meg szo kott, vár be li he lyük -
re. Ha ez si ke rül, fel tét le nül ké szí te ni ük kell er -
re az al ka lom ra egy vár hoz köt he tõ té má jú
elõ adást. Ha jö võ re is Biharpüspökiben ma -
rad nak, ak kor pe dig na gyobb hang súlyt fog -
nak he lyez ni a hi ány pót ló ze nés elõ adá sok ra.
A báb szín ház mun ká já ban min den bi zon  nyal a
klas  szi kus báb szín ház mun ká ját fog ják foly tat -
ni, a nagy me se mon dó k, Grimm, An  der sen,
Hauff mun ká it fel dol goz va.

| Vajnági-NagyAnikó
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Körösbánlaka (Bãlnaca), 1910-ig Bán la ka,
Élesdtõl 24 ki lo mé ter re dél ke let re ta lál ha tó. A
fa lu 1956 után Ba rát ka, 1966-tól Vár son ko -
lyos társ köz sé ge. A te le pü lés ere de ti leg a só -
lyom kõi ura da lom hoz tar to zó ma gyar fa lu volt.
1692-ben pusz ta ként tar tot ták szá mon, 1773-
ban pe dig már ro mán nyel vû te le pü lés ként ke -
rült az ös  sze írá sok ba. Lé lek szá ma 1910-ben
1368 fõ volt (98 szá za lé ka ro mán, 1,4 szá za lé -
ka ma gyar).

Va ló ban fes tõi hely ez, ahogy hir de tik. Az
interneten hi bát lan ma gyar ság gal meg írt is mer -
te tõt is ta lá lok, hos  szas ke res gé lés után, a
www.infoturism.info ol da lon: „A fa lu tu riz mus
ná lunk is fej lõ dés nek in dult, és igyek szik meg fe -
lel ni a ha zai és a kül föl di tu ris ták igé nye i nek. A

kör nyék el sõ pan zi ó ja ként tart ják szá mon a Sza -
kács há zát, mely a Se bes-Kö rös men tén, Son -
ko lyos és Ba rát ka mel lett, Bán la ka fa lu ban ta lál -
ha tó. Pan zi ónk szál lást, ételt és pi he nést kí nál
Önök nek, és min den té ren igyek szik ki ér de mel -
ni a há rom mar ga ré tát, mel  lyel rusz ti kus ele gan -
ci á jú ven dég lõnk ha gyo má nyos ro mán éte lek kel
vár ja Önöket…” Ez itt – ki vé te le sen – nem a
rek lám he lye, ha nem egy sze ret ni va ló há zas pár
si ker tör té ne te. Florin és Da na gavri laº so kat
tett azért, hogy eu ró pai mó don üze mel tes sék,
kö vet ke ze te sen fej les  szék vál lal ko zá su kat, és
köz ben nem fe lej tik el, hogy hon nan is in dul tak.

– Hol ta nult meg ilyen jól ma gya rul? – kér -
de zem Florin Gavrilaºt egy moz gal mas nap vé -
gén.

Családivállalkozás
európaimódon

„KisközségBiharmegyénekélesdi
járásában,(1891)1212oláhlakossal”–
írjaaPallasNagylexikon acsaládunkáltal
kedvelttelepülésrõl,amelyet2011óta
mindigfelkeresünk,hatehetjük.Most
negyedikalkalommalazzalacéllal
kerekedtemfelnegyedmagammal,hogy
megírjam,miistetszikitt,aligszáz
kilométerreBerettyóújfalutól,Biharmegye
keletirészén,aKirály-hágóés a Rév–Báródi-
medenceközvetlenszomszédságában.

ASzakácsháza Medencék,napkollektorokésaröplabdapályaépültmegEU-sforrásból

Gavrilaºék,afogadósok
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– Váradi va gyok, az ut -

cán gye rek ko rom ban
sze rez tem meg az ala po -
kat, az tán úgy adó dott,
hogy ami kor sza kács nak
ta nul tam, volt egy ma -
gyar fiú is a cso port ban.
Én a ro mán nyelv tu dá sát
tö ké le te sí tet tem, õ pe dig
az én sze rény ma gya ro mat. Az tán el vál tak út ja -
ink a ta nu lás vé gez té vel, de a ba rát ság meg ma -
radt.

– Hogy kez dõ dött ez a vál lal ko zás?
– Ha na gyon az ele jén aka rom kez de ni, ak -

kor ott, hogy meg is mer tem a fe le sé ge met
Félixfürdõn a Criºana Ho tel ben, ahol én a
kony hán dol goz tam, õ pe dig re cep ci ós ként.
Négy év után vál ta ni sze ret tem vol na, de nem
ta lál tam a he lyem, így egy év té to vá zás után
gon dol tam egy me ré szet, és ki men tem Frank -
furt mel lé sza kács ként dol goz ni. Si ke rült meg ta -
nul nom né me tül tisz tes sé ge sen, és az ott ke re -
sett pénz bõl be fek te té si cél lal vet tünk egy tel ket
Fé lix mel lett, de vé gül nem épí tet tünk rá.

– Mért ép pen Bán la kát vá lasz tot ták a be -
ru há zás hely szí né nek?

– Da na, a fe le sé gem ide va ló si. A nagy szü lõk -
tõl kap tuk a tel ket, és mond ták, se gí te nek,
ahogy tud nak. Sze ren csé re egy SAPARD-
pályázattal bõ vül tek a le he tõ sé ge ink. 2007 szil -
vesz te ré re már el ké szült az el sõ je len tõs be ru há -
zás: hat szo bá val és az ét te rem mel fo gad hat tuk
a ven dé ge ket. 2008-ban vet tünk fel egy
200 000 eurós köl csönt, ami bõl el ké szí tet tünk
újabb 14 szo bát, meg épült a pezs gõ für dõ
(jacuzzi), a sza u na és a tár gya ló. Így a csa lá di
ren dez vé nyek mel lett a vál la la tok tré ning je i nek
is al kal mas te ret tu dunk ad ni. A grill te rasz el ké -
szül te után gyak ran kér dez ték a ven dé gek,
hogy mi ért nem épí tünk egy me den cét. Ne kem
is szö get ütött a fe jem be ez a ja vas lat, de va la -
mi olyat sze ret tem vol na, ami lyen nincs más -
hol. Volt egy EU-s pá lyá zat, is mét meg pró bál -
tuk, és nyer tünk. A 180,5  ezer eurós be ru há zás
fe lét kap tuk meg így. A be fe je zés ha tár ide je de -
cem ber 16. A röp lab da pá lya szom széd sá gá ban
há rom, lép csõ ze te sen el ren de zett me den ce hú -
zó dik az új épü le tig. Tu laj don kép pen már tel je -
sen el ké szült, de most az egyik szi vat  tyút el kel -
lett vin ni ja ví ta ni, mert va la mit nem jól csi nál -
tunk. A ki szol gá ló épü le ten még dol goz nak, de
már így is lát szik nagy vo na lak ban, hogy mit
aka runk. A te tõn ta lál ha tó har minc két nap kol -
lek tor se gít sé gé vel fog juk me le gí te ni a me den -
cék vi zét 28 Cel si us-fok ra, ez zel re mé nye ink
sze rint szep tem ber vé gé ig meg hos  szab bít juk a

strand sze zo nun kat. A ki szol gá ló épü let ben az
öl tö zõk mel lett he lyet kap egy bár is.

– Lát tam a lo vas ko csi mel lett se rény ked -
ni, ott ült a trak tor ban, ami kor fá ért men tek.
Jut-e idõ a kony há ban süt ni-fõz ni?

– Min dig is dol goz tam sza kács ként. Jó, hogy
van se gít ség, de hét vé ge ken min dig a kony há -
ban va gyok.

– Mi a ked venc éte le?
– Sze re tek vad éte le ket ké szí te ni, de nincs ked -

venc, én min den ételt nyu godt szív vel aján lok az
ét la pon sze rep lõ 87-bõl, hi szen va la mennyit ki -
pró bál tam. A ma gyar ven dé ge ink elõ sze re tet tel
ké rik a pa cal le vest és a csó ré kol bászt (mititei). Ez
utób bit én csak mar ha- és ser tés hús ból ké szí tem,
mert a bir ka húst nem min den ki ked ve li. Nép sze -
rû fo gás még az er dész éte le, ez sült disz nó tar ja
zöld bors sal, hagy má val el ké szít ve, tep sis bur go -
nyá val és sa lá tá val tá lal va.

– Hány fõs a csa lád?
– Van egy tíz esz ten dõs kis lá nyunk, most ötö -

di kes. Õ Vá ra don jár is ko lá ba, hét vé ge ken van
ve lünk, bár ak kor sok a ten ni va ló. Sze ren csé re
min den év ben ke rí tünk rá al kal mat, hogy né -
hány nap ra el jus sunk együtt ki rán dul ni.

– Ha de cem ber ben be fe je zõ dik a be ru há -
zás, nem lesz több épít ke zés?

– Nagy ter ve ink már nin cse nek, de sze ret nék
még egy mû anyag bo rí tá sú tor na ter met, ahol
fut bal loz ni és te ni szez ni is le het, és a me den cék
fö lött 8-10 kis há zat épí te ni. Ha üzem be tud juk
he lyez ni ta vas  szal a me den cé ket, és va ló ban
emel ked ni fog a ven dég for ga lom, re mé nye im
sze rint még a hi telt is vis  sza tu dom fi zet ni még
a le jár ta elõtt.

Mi e lõtt el kö szön nénk, a bár pult elõtt meg ál -
lunk el bú csúz ni a ház as  szo nyá tól, Da na Gavri -
laº tól. A pol con, mint egy kis ol tár, a kis lá nyuk
fény ké pei, szin te mi den év bõl egy, és az ér mek,
ami ket tánc ver se nye ken szer zett. – Saj nos már
két éve ab ba hagy ta a ver seny tán cot – mond ja
az anya an go lul. A több nyel vû ség kü lö nö sen
tet szik, hi szen a há zi gaz dák min den ven dég gel
szót ér te nek. A férj ma gya rul és né me tül, a fe -
le ség ola szul és an go lul igyek szik meg ér tet ni
ma gát az ide ge nek kel.

A bán la kai nagy ma ma már nem él, de itt
van nak a ré gi tá nyér jai az uno ka fény ké pei fö -
lött és több he lyen az ét te rem ben. Mi ez, ha
nem az örök ké va ló ság? Sze re tem azo kat a te le -
pü lé se ket, azo kat a kul tu rá lis szi ge te ket, ahol
meg be csü lik a ré gi tár gya kat, a ha gyo má nyo -
kat, le gyen az az olasz or szá gi Porciá ban vagy
Biharország ma gyar vagy ro mán ol da lán, vagy
bár hol Európában.

| KocsisCsaba
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A vá ro si el sze gé nye dés, a mun ka he lyek
meg szû né se az ez red for du ló ig még nyúj tott
né mi vér fris sí tést a vi dék szá má ra. Az tán a
mus kát lis ab la kok áb ránd ja csak ha mar szer te -
fosz lott, hisz a „föld sza gú ak” éle te csak tá vol -
ról tû nik idillinek, a min den na pi küz de lem so -
ka sít ja a rán co kat. A köz sé gek elöl já rói öröm -
mel fo gad ják a vá ros ról ki köl tö zõ ket, fõ ként,
ha azok tu da to san, min den elõ nyé vel és hát rá -
nyá val vál lal ták ezt a kö zös sé gi lét for mát. So -
kan egy idõ után to vább áll tak.

Érkeserûben a tan év nyi tón fi gyel tem fel a
gyer me ke i ket kí sé rõ szü lõk kö zött egy ide gen
arc met szé sû apu ká ra. Utá na ér dek lõd tem,
Tony Warrennek hív ják az il le tõt. Õ a fa lu cso -

da em be re, „sze re lem-emig ráns”, aki nem egy
kö ze li vá ros ból, ha nem egye ne sen Dá ni á ból
ér ke zett az ér mel lé ki fa lu ba. Nem meg él he té -
si gon dok, sem pe dig a vi dé ki élet ma dár csi -
cser gõs reg ge lei von zot ták a láp vi dék re – ide
nõ sült.

Sá ros, esõs va sár nap dél elõtt ta lál koz tam
Tonyval, hogy el me sél je tör té ne tét, az alatt a
ti zen egy év alatt szer zett be nyo má sa it, amit
Ro má ni á ban töl tött. Dá ni á ban meg is mer ke -
dett egy ott dol go zó lán  nyal, aki nek un szo lá -
sá ra Ma gyar or szág ra köl töz tek. A lány szü lei
Érkeserûben él tek, így csa lád lá to ga tás cí mén
gyak ran meg for dul tak az Ér mel lé ken. Kap cso -
la tuk nem bi zo nyult tar tós nak, kü lön vál tak, de
Tony to vább ra is el járt Ke se rû be. Sze met ve -
tett ugyan is je len le gi fe le sé gé re, Tí me á ra. Tíz
év vel ez elõtt ös  sze há za sod tak. Elõbb Nagy vá -
rad ra köl töz tek, majd hat év után Érkeserûbe
ke rül tek, im már iga zi csa lád ként, két kis fiuk -
kal, a ki lenc éves Dá ni el lel és a négy esz ten dõs
Kevinnel.

Ele in te fur csán te kin tet tek rá a hely be li ek,
his tó ri ák ból sem tud ni, hogy va la ha ko re ai
nem ze ti sé gû járt vol na a föld go lyó eme fer tá -
lyán. El in dul tak a men de mon dák, fõ ként mi -
kor meg lát ták, hogy bal ke zé nek kis uj ja tõ bõl
hi ány zik: „Biz to san a jakuza klán cson kí tot ta
meg, csak va la mi maf fi ó zó le het, aki most itt

Szerelem-emigráns
Érkeserûben
Manapságegyreinkábbelnéptelenednek
falvaink,házakfalángyakranolvasható:
Eladó.Agyermekvállalásikedvmegcsappant
–legalábbisamagyarlakosságkörében–,
a fiataloknagyrészepedignyakábavéve
a nagyvilágot,másországokbankeresi
a boldogulást.Ritkaellenpéldaakoreai
származásúTONYWARREN,akiDániából
költözötta lápvidékre.
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buj kál sö tét ügy le tei mi att” – so rol ja a ró la ter -
jen gett ki ta lá ci ót, im már ne vet ve. Nyel vi aka -
dá lyok mi att ma gya ráz kod ni nem tu dott, de
nem is akart. Az tán las sacs kán, szin te ész re -
vét len ma gyar ra kez dett for dul ni a nyel ve,
mos tan ra már át tört a nyel vi gát. A hely be li ek -
kel is meg is mer ke dett, lát ták, nincs ve le sem -
mi gond, így ma már úgy ér zi, be fo gad ták.
Amúgy ven dég sze re tõ, be csü le tes em be rek -
nek tart ja az érkeserûieket.

Be szél ge té sünk egy hir te len szár nya lás sal
négy év ti ze det szök ken vis  sza az idõ ben, ami -
kor tól Tony dán ál lam pol gár lett. Nagy csa ló -
dá som ra ki de rült, hogy bár fi zi mis ká ja el árul ja
ázsi ai szár ma zá sát, ne vel te té se, ha gyo má nyai
ré vén nem kö tõ dik szü lõ ha zá já hoz, Dél-Ko re -
á hoz. Sem a nyel vet nem be szé li, de még egy
mon dó kát sem tud na el mon da ni õsei nyel vén.
Nincs ko re ai iden ti tás tu da ta, iga zi dán nak vall -
ja ma gát. A ko re ai arc vo ná so kat hor do zó
gyer me kei pe dig va ló szí nû leg so sem lesz nek
dá nok, õk már ma gya rul ta nul ták a Mi atyán -
kot.

Szü le it nem is mer te. Éle te ki lenc  hó na pos
ko rá ban vett tel jes for du la tot, ami kor egy dá -
ni ai há zas pár örök be fo gad ta a szö u li gyer -
mek ott hon ban ne vel ke dett fi út. Né hány év re
rá meg ér ke zett a test vér öcs is, szin tén Ko re á -
ból, ugyan csak örök be fo ga dás ré vén. Vi -
szony la gos jó lét ben ne vel ke dett, a há zas pár
tag jai, aki ket tel jes ér té kû szü le i nek te kint, an -

gol–dán for dí tók ként dol goz tak. El mon dá sa
sze rint si ke rült meg szok nia a fa lu si éle tet, hisz
Frederiksund, ahon nan jött, alig né hány ezer
la ko sú kis vá ros. A val lá si kü lön bö zõ sé get sem
kel lett át hi dal ni uk fe le sé gé vel, õ ma ga pro tes -
táns hát tér bõl ér ke zett. A kü lön bö zõ sé gek re
in kább ér dek lõ dõ kí ván csi ság gal te kin tett,
mint sem szá má ra el fo gad ha tat lan ra.

Az er re fe lé szo ká sos fa lu si la ko dal mak is -
me ret le nek Dá ni á ban, ahol job bá ra már ven -
dég lõk ben, szo li dabb kö rül mé nyek kö zött ün -
nep lik az egy be ke lést. Nin cse nek rig mu so kat
mon dó võ fé lyek, a ná lunk kö te le zõ me nü sor
is me ret len. A la ko dal mi éte le ket a fi a tal pár
sa ját el kép ze lé se sze rint vá lo gat ja ös  sze. A
meny as  szony tánc is is me ret len fo ga lom, aján -
dé ko kat azért ad nak a fi a tal pár nak, de pénzt
nem. Az aján dé ko zá si szo kás szá munk ra ér de -
kes: a fi a ta lok ös  sze ír nak egy lis tát, hogy mit
sze ret né nek, majd a meg hí vot tak ma guk kö -
zött el oszt ják, hogy pél dá ul ki aján dé koz zon
hû tõ szek rényt, va sa lót, te le ví zi ót és így to -
vább. A ka rá csony, a hús vét, a pün kösd a dá -
nok nál is je les ün nep, a ker tek ben el rej tett
hús vé ti to jás meg ke re sé se kü lön él mény az ot -
ta ni gyer me kek szá má ra. A halloween és a
Va len tin-nap ná luk is új ke le tû, vi szont a nõ na -
pot anyák nap ja ként ülik meg. Ez zel azo nos
fon tos sá gú és meg be csült az apák nap ja. A
név na po kat nem ün nep lik, vi szont a szü le tés -
nap már ki emelt ese mény. Míg vi dé kün kön el -
jár nak kö szönt get ni, jó kat kí ván ni a ko mák,
ro ko nok, szom szé dok, ad dig a dá nok nál csak
a meg hí vot tak nak il lik részt ven ni a szü le tés -
na pi bu li kon. A ma gya rok nál sok az ün nep,
vé li Tony; Jézuska-várás he lyett Dá ni á ban ka -
rá csony kor a Mi ku lás ér ke zik.

A ma gya ros éte lek re va ló át ál lá sa rész ben
si ke rült csak , van, amit na gyon sze ret, de a
no ked lit ki nem áll hat ja. A dá nok le vest alig
fo gyasz ta nak, el len ben ren ge teg sa lá tát esz -
nek. Most már meg sze ret te a gu lyást, egyik
ked ven ce lett a to ros ká posz ta, a sült tar ja,
meg a te per tõ.

A jö võt il le tõ en van nak el kép ze lé sei, sze ret -
ne egy vál lal ko zást be in dí ta ni, bár az it te ni
ügy in té zést na gyon kö rül mé nyes nek tart ja.
Je len leg nyelv tu dá sát hasz no sít va szá mí tó gé -
pes mun ká ból él, köz ben csi no sít ja, szé pí ti ott -
ho nát. Fur csamód nincs hon vá gya, min dig
elé ge dett az zal, amit kap az élet tõl. Je len leg
egy olyan kö zös ség ben él, ahol erõ sebb a val -
lá sos kö tõ dés, mint ré gi ha zá já ban, a csa lád
pe dig er re fe lé még min dig ér ték. Kell en nél
több? – fo gunk ke zet mo so lyog va.

| D.MészárosElek

2013. december|Biharország|19



|hitvilág

A Bi har me gye leg nyu ga tibb ré szén, a ro -
mán–ma gyar or szág ha tár men tén élõ ma gya -
ro kat fog ja ös  sze a mis  szi ói egy ház köz ség
Oláhszentmiklós köz pont tal. A gyü le ke zet be
tar toz nak még a Biharszentandráson, Körös -
tar jánban, Körösgyéresen és Roj ton élõ kál vi -
nis ta ma gya rok, ös  sze sen is két száz nál ke ve -
seb ben. A 2007-ben hi va ta lo san is meg ala pí -

tott egy ház köz ség lé lek szá ma azon ban esz ten -
dõ rõl esz ten dõ re nõ, és a kö zös ség ak ti vi tá sát,
ten ni aka rá sát, egy ház sze re te tét és ki tar tá sát,

Újharangszóla tarjáni
reformátusokhoz
NagyünnepetültekmegaBihari
ReformátusEgyházmegye–ésegyben
az egyházkerület–legfiatalabb
egyházközségének,aToldinagyfalui
ReformátusMisszióiGyülekezetnek
a tagjai.Novemberelejeótaköröstarjáni
templomuktornyábanújharanghívja
a híveketazistenházába,ezértadtakhálát
aTeremtõnek,ugyanakkormegemlékeztek
areformációünnepérõlés arról,hogy
szintenaprapontosankétéveáldották
megésadtákhasználatbaa gyülekezetúj
templomát.

Aköröstarjáni

református

templomotkét

esztendejeadták

át,mostharangis

kerültatornyába
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il let ve lel ké szük tö rek vé sét hív en tük rö zi, hogy
az el telt hat esz ten dõ ben Oláhszentmiklóson
elõbb meg vá sá rol tak és fel újí tot tak egy pa -
raszt há zat, ahol az is ten tisz te le te ket tar tot ták,
majd mo dern, új gyü le ke ze ti há zat, Köröstar -
ján ban pe dig temp lo mot épí tet tek.

A no vem ber ele ji há la adó ün ne pi is ten tisz -
te le ten a ko lozs vá ri szék he lyû Di asz pó ra Ala -
pít vány el nö ke, szór vány mis  szi ós elõ adó, Ve -
té si Lász ló szór vány lel kész hir det te az igét. Ki -
eme len dõ, hogy tíz évvel ezelõtt a Ko lozs vá ri
Pro tes táns Te o ló gi ai In té zet hall ga tói az õ kez -
de mé nye zé sé re in dul tak el szer te Er dély be,
hogy fel tér ké pez zék, hol él nek úgy re for má tus
ma gya rok, hogy nincs egy ház köz ség ük. Ak -
kor még te o ló gus ként töb bek kö zött Far kas
Zsolt, a ké sõb bi gyü le ke zet ala pí tó, parókus
lel kész volt az, aki ezt a ki csiny bi ha ri kö zös sé -
get fel ku tat ta, éve ken át ház ról ház ra jár va ke -
res te meg a hely be li ma gya ro kat, akik nek
nagy több sé ge a ’89-es rend szer vál to zás után
köl tö zött ki vi dék re Nagy vá rad ról – fõ leg a vá -
ros ban ta pasz talt ne héz élet kö rül mé nyek, a
mun ka he lyek hi á nya, az alul fi ze tett ség és az
egy re költ sé ge sebb la kás fenn tar tás mi att.

Az egy re gya ra po dó és erõ sö dõ gyü le ke zet
ha rang szen te lõ is ten tisz te le tén ki csi nek bi zo -

nyult a tarjáni temp lom. Az ün ne pen a re for -
má tu sok kal tar tott ugyan is a ró mai ka to li kus
gyü le ke zet jó né hány tag ja is, va la mint szá mos
ven dég ér ke zett, töb bek kö zött azok a hol lan di -
ai tá mo ga tók, akik se gít sé ge nél kül ta lán még
ma sem ké szült vol na el az épít ke zés. Ve té si
Lász ló ér dek fe szí tõ ige hir de tés ében a kül de tés -
tu dat és a hit val lás fon tos sá gá ra vi lá gí tott rá,
majd a kö szön tõ be szé dek so rán Mikló Fe renc,
a Bi ha ri Re for má tus Egy ház me gye es pe re se az
ál do za tos mun ká val el ért ered ményt, Bãrbuþ
Pé ter ró mai ka to li kus plé bá nos pe dig a ha rang
hí vó sza vá nak meg hal lá sát hang sú lyoz ta. Az
ün  nep  sé gen fel szó lalt Rézik Lász ló, a Kö rös tar -
jánt is ma gá ban fog la ló Kö rös gyéres köz ség al -
pol  gár mes te re is, õ az együtt ün nep lés, az ösz -

 sze fo gás és a ma gyar ság ös  sze tar tá sá nak fon -
tos sá gá ra hív ta fel a fi gyel met. Ugyan csak szót
ka pott a temp lom ba idõköz ben meg ér ke zõ,
majd be szé de után an  go lo san tá vo zó pol gár -
mes ter is. Ioan Paº ca, mint ha nem tud ta vol na,
hol van, tar tal mas po li ti kai kam pány be szé det
tar tott. Mint mond ta, azért le het je len, mert an -
nak ide jén a ma gya rok „jó hely re tet ték a pe -
csé tet”, és meg ígér te, tá mo ga tá sá val ez után is
igyek szik majd meg szol gál ni az irán ta ta nú sí tott
bi zal mat, majd el mond ta, egyik fon tos ter ve,
hogy a köz ség köz pon tot Gyé res rõl Tar ján ba
köl töz tes se.

A re for má ció ün ne pé re em lé kez ve úr va cso -
ra osz tás is volt, az ágen dai be szé det Mikló Fe -
renc mondta, majd az es pe res sel kö zö sen a lel -
kész tár sak, Far kas Zsolt és Ve té si Lász ló szol -
gál tat ták ki az úr va cso rát. A temp lo mi ün nep -
ség vé gén ál dot ták meg, il let ve szen tel ték fel az
új ha ran got, amely már a he lyé rõl, a temp lom -
to rony ból szólt a gyü le ke zet hez. A temp lo mi
együtt lét nem ze ti imánk el ének lé sé vel zá rult.

| BorsiBalázs
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A no vem ber ele ji együtt lét re az Ér mel lé ki
Re for má tus Egy ház me gye lel ké sze it az egy -
ház köz sé gek vi lá gi ve ze tõi is el kí sér ték. Az igei
üze ne tet ez út tal Csûry Ist ván királyhágó mel -
léki re for má tus püs pök mond ta a 73. zsol tár
so ra it vé ve ala pul. A pré di ká ció vég ki csen gé -
se ként ek ként fo gal ma zott: „Gyü le ke zet épí tõ,
nyáj te rem tõ egy ház va gyunk. A fel épü lõ es pe -
re si hi va tal nak túl kell mu tat nia ad mi niszt rá ci -
ós köz pont vol tán, a prob lé ma meg ol dá sok há -
za, az út ba iga zí tás, a ta nács adás, a se gít ség -
nyúj tás ott ho ná vá kell vál nia.”

Rá ko si Je nõ es pe res, a szé kely hí di gyü le ke -
zet lel ki pász to ra tör té nel mi át te kin tõt adott az

egy ház me gye múlt szá za di his tó ri á já ból. Az
egy ház me gyét a tri a no ni dön tés ho zók sza kí -
tot ták ket té, így ki lenc ven há rom esz ten dõn át,
sa ját sta bil re zi den cia hí ján, hol ide, hol oda
„csa tan golt” az es pe re si hi va tal. Rá ko si már
es pe re si vá lasz tá si prog ram já ba is beemel te az
es pe re si hi va tal meg épí té sé nek gon do la tát,
mind vé gig el szánt tá mo ga tó ja ma radt eme
szán dék nak.

Az év ti ze dek so rán esperesváltáskor min dig
köl töz köd ni kény sze rült a hi va tal an nak függ -
vé nyé ben, hogy me lyik egy ház köz ség bõl ke -
rült ki a szol gá lat te võ. Meg ne ve zé se is több -
ször vál to zott, hol Szé kely hí di, hol Margittai
Es pe re si Hi va tal ként je gyez ték, hol pe dig a Bi -
ha ri Egy ház me gyé hez csa tol va mû kö dött. Ez
utób bi vál to zat nem bi zo nyult túl sze ren csés
meg ol dás nak, a több mint száz gyü le ke ze tet
tö mö rí tõ es pe res ség, épp az egy ház köz sé gek
nagy szá ma mi att, csak ne he zen tud ta el lát ni
fel ada tát.

A szán dék meg tes te sü lé se a hit ben va ló já -
rás révén és a Bi har me gyei ta nács RMDSZ-es
frak ci ó já nak hat ha tós köz re mû kö dé sé vel in -
dul ha tott el. Rá ko si név sze rint Sza bó Ödön
par la men ti kép vi se lõ nek mon dott kö szö ne tet,
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összefogásból

Pocsolyakerülgetõsreggelreébredt
az Érmellék,anyirkosföldekleheltepára
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Aletargiábahajló,sárdagasztóõsz
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aki az el sõ perc tõl tá mo ga tá sá ról biz to sí tot ta
az egy ház me gyét. Re kord idõ, mind ös  sze húsz
nap le for gá sa alatt si ke rült a szük sé ges en ge -
dé lye ket be sze rez ni ük. Szük ség is volt a si et -
ség re, jól jött a hi va ta lok ban dol go zó ma gyar
funk ci o ná ri u sok se gít sé ge. Év vé gé hez kö ze -
led ve moz gó sí ta ni kel lett an nak ér de ké ben,
hogy ne csak jár jon a tá mo ga tás ként ki esz kö -
zölt 50 ezer lej, ha nem meg is kap ják a cím -
zet tek – ezt már ma ga Sza bó Ödön mond ta,
aki sok si kert kí ván va üd vö zöl te a jö võ fe lé
mu ta tó kez de mé nye zést.

Dr. Kür ti Lász ló, az egy ház me gye fõ gond -
no ka el mond ta, so kan nagy fo kú me rész ség -
nek tart ják, hogy ilyen vo lu me nû mun ká lat ba
fog nak. „Meg kell mu tat nunk, hogy élõ re for -
má tus kö zös ség va gyunk, olyan, amely nem -
csak az alap kö vet, de a sa rok kö vet is ké pes le -
ten ni” – nyo ma té ko sí tott Kür ti. Bé res Csa ba,
Szé kely  híd pol gár mes te re szin tén azt a me -
rész sé get emel te ki be szé dé ben, amel  lyel hoz -
zá áll tak a hi va tal meg épí té sé hez. De mint
mond ta, Is ten nel ez is si ke rül ni fog.

A temp lo mi együtt lé t után „za rán dok út ra”
in dul tak a je len lé võk: a re for má tus pa ró kia
mö göt ti tel ket nem rég vá sá rol ta meg a kö zös -
ség a maj da ni es pe re si hi va tal he lyé nek. Szor -

gos ke zek már meg ön töt ték a két szin tes re ter -
ve zett épü let alap ját, a mun ká la tok el kez dõd -
tek. Bara Lász ló egy ház me gyei fõ jegy zõ há la -
imá ban kö szön te meg Is ten se gít sé gét, majd
pe dig Rá ko si Je nõ és Kür ti Lász ló mély be he -
lyez tek egy úgy ne ve zett idõ kap szu lát. A jö võ -
nek üze nõ fém hen ger be az épít ke zés re vo nat -
ko zó ha tá ro za tok mel lett a Csórján Bar na ké -
szí tet te terv rajz, az egy ház me gyei új ság lap -
szá mai, va la mint a nem rég meg je lent „Sass-
káté” ke rült. Csûry püs pök ál dást mon dott a
meg épü lõ es pe re si hi va tal ra.

Mi e lõtt a gyü le ke zet as  szo nyai ál tal ké szí tett
fi nom ebéd el fo gyasz tá sá ra sor ke rült vol na,
az egy ház me gye lel ki, anya gi ál la po ta fe lõl ér -
dek lõd tünk. A Rá ko si Je nõ ál tal irá nyí tott egy -
ház me gye 37 egy ház köz sé get fog lal ma gá -
ban, kö zel hu szon egy ezer lé lek ta rto zik hozzá.
Lel kész hi án  nyal nem küsz köd nek, az utób bi
évek ben na gyon sok fi a tal pap állt szol gá lat ba,
ami egy faj ta meg új ho dá si le he tõ ség gel ke -
cseg tet. A temp lom lá to ga tott ság 8–35 szá za -
lék kö zött mo zog, ér de kes mó don a ki sebb
gyü le ke ze tek ben na gyobb az is ten tisz te le te ken
va ló rész vé te li kedv. A temp lo mok, egy há zi in -
gat la nok ál la ga so kat ja vult az utób bi idõk ben,
je len leg több egy ház köz ség ben foly nak ilyen
irá nyú mun ká la tok.

Az es pe res fel ada ta sok ré tû, há rom éven te
egy öt ta gú bi zott ság gal vi zi tá ci ót tart a gyü le -
ke ze tek ben. Eze ken az al kal ma kon el len õr zik
a pénz moz gást, az anya köny ve ket, a pres bi te -
ri jegy zõ köny vet. A gyü le ke zet kegy tár gya it
szám ba ve szik, a pa ró kia, a temp lom ál la gá -
nak meg te kin té se mel lett a te me tõt is fel ke re -
sik. A vi zi tá ci ók rend sze rint pres bi te ri gyû lés -
sel zá rul nak, emel lett Rá ko si be ve zet te az egy -
ház ta gok igény sze rin ti meg hall ga tá sát is. A
hi va tal ko or di nál ja a pres bi te ri és a nõ szö vet -
sé gi kon fe ren ci ák szer ve zé sét, az if jú sá gi tá bo -
ro kat, a csen des na pot és egyéb ren dez vé nye -
ket. Az egy ház me gyé ben mû kö dik az ÉRDA,
amely Balla Jú lia ve ze té sé vel diakóniai fel ada -
to kat lát el, el sõ sor ban fo gya ték kal élõ ket és
szû kös anya gi kö rül mé nyek kö zött lé võ nagy -
csa lá do so kat se gí te nek. Még sok és ke mény
mun ka van az es pe re si hi va tal 2016 ele jé re
kitûzött ava tá sá ig, de Rá ko si már is ter ve zi egy
if jú sá gi tá bor hely lét re ho zá sát. Egyik le het sé -
ges hely szín ként Hegyközszentmiklóst ne vez te
meg.

A dél után ba nyú ló lé lek tá rul ko zás után oda -
kint még kabátgombolósabbá mor dult az idõ.
A csen des el mú lást su gal ló dió fa le vél-szõ nyeg
alatt zöld fû õriz te a re ményt: ki te le lünk.

| D.MészárosElek
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Érett sé gi után si ke re sen fel vé te li zett a Ka to -
li kus Te o ló gi á ra, tanulmányait, az ak ko ri tör -
vé nyek nek meg fe le lõ en, a ka to nai szol gá lat le -
töl té se után kezd he tte el. Saj nos rö vi de sen
meg is kel lett sza kí ta nia a kom mu nis ta re zsim
nu me rus clausus tör vé nye mi att: a nem er dé -
lyi szü le té sû ek nem ta nul hat tak Gyu la fe hér vá -
ron. 1990-ben fe jez het te be ta nul má nya it,
még ab ban az év ben pap pá szen tel te Tempfli
Jó zsef ak ko ri váradi me gyés püs pök. Hi va tá -
sá nak gya kor lá sát a nagy vá ra di Ba rá tok temp -
lo má ban kezd te el, egy év el tel té vel a püs pök
Szentjobbra küld te, s ott 15 évig szol gál ta a
he lyi ka to li kus kö zös sé get. In nen 2006-ban a
váradi Szent Jó zsef-plé bá ni á ra he lyez ték, s a
lel ki szol gá lat mel lett a Má ria Rá dió mun ká já -
ban is köz re mû kö dött. Hat év el tel té vel, ép -
pen egy éve he lyez ték Érmihályfalvára.

– Egy há zi kö rök ben Önt a nagy épít ke zõ -
ként em le ge tik. Mun kás sá ga leg na gyobb ré -
szét Szentjobbon töl töt te. Ké rem, be szél jen
az ot ta ni és a Szent Jó zsef-te le pi meg va ló sí -
tá sa i ról!

– Szentjobbon Gyõrfi Jó zsef atyát vál tot tam,
akit ak kor Ró má ba küld tek ta nul mány út ra.
Ren ge teg fel adat tal ta lál tam ma gam szem be. A
’90 utá ni eu fó ri kus han gu lat tal be le ve tet tük ma -
gun kat a mun ká ba. Több be ru há zás ba is kezd -
tünk egy idõ ben, a leg fon to sab bak: a temp lom
kül sõ-bel sõ tel jes fel újí tá sa, sta ti kai ál la po tá nak
rend be ho za ta la, új plé bá nia épí té se. Ezen kí vül
a Caritas – ké ré sem re – egy ha tal mas pro jekt
ke re té ben át épí tet te a volt le ány is ko lát gyer -
mek ott hon ná. Ez a tu laj do nunk ban volt, és
mel lé még vá sá rol tunk két épü le tet. Így egy

mo dern, eu ró pai szin tû ott hont tud tunk lét re -
hoz ni. Ahogy be fe je zõ dött az épít ke zés, én el -
ke rül tem Nagy vá rad ra. Úgy gon dol tam, a
Szent Jó zsef-te le pen nyu gi sabb éle tem lesz, de
itt is épít ke zé sek vár tak rám. A plé bá nia ud va -
rán mû kö dõ óvo da ugyan is ki csi nek bi zo nyult,
ezért a hí vek ja vas la tá ra egy új épü le tet húz tunk
fel óvo da-böl csõ de cél já ra. Mind emel lett ter mé -
sze te sen a lel ki épít ke zés rõl sem fe led kez tem
meg, de ki kell épí te ni a szük sé ges inf rast ruk tú -
rát is, mely ki szol gál ja lel ki épít ke zé sün ket. Ta -
valy de cem ber ben Érmihályfalván szin tén
Gyõrfi Jó zsef atyát vál tot tam, aki ez al ka lom -
mal örök re tá vo zott kö zü lünk, vis  sza tért te rem -
tõ jé hez. El sõ lé pés ként új ra kel lett in dí ta ni a
plé bá nia éle tét, meg kel lett is mer ked nem hí ve -
im mel. Kez dem már meg szok ni, meg is mer ni az
egy ház köz sé get, az em be re ket, na gyon sok jó -
in du la tú em ber rel ta lál ko zom nap mint nap. Én
sze re tek itt len ni, és úgy tû nik, a hí ve im is el fo -
gad tak en gem. Itt lé tem egy éve alatt si ke rült új -
ra meg sze ret tet ni ve lük a temp lom ba já rást. Ma
már ugyan olyan szép szám ban jár nak, mint az -
elõtt. Ter mé sze te sen ez még nem elég, azon
kell fá ra doz nom, hogy még töb ben el jöj je nek.
Az zal te szünk ta nú sá got Krisz tus hoz tar to zá -
sunk ról, ha él jük az evan gé li u mot, ha a va sár -
na pot szent mi se hall ga tá sá val tes  szük tel jes sé.
Fel eme lõ do log test vé re ink kel a temp lom ban
ta lál koz ni, akik kel a Jó is ten nagy csa lád ját al -
kot juk. Há lát adok azért, hogy az el re pedt ha -
ran got új ra tud tuk ön tet ni. Te he ti majd új ra a
dol gát: „Hí vom az élõ ket, el si ra tom az el huny -

24|Biharország|2013. december

Ahitalapjáraépítenek
Érmihályfalvarómaikatolikusplébánosa,
BOGDÁNISTVÁNaBákómegyei
Magyarfalubanszületett1962.augusztus
26-án.Elemiiskoláitésközépiskolai
tanulmányainakelsõrészétazonavidéken
végezterománnyelven–mivelmás
választásanemvolt–,majd
Gyulafehérváronazegyházi
középiskolábanmagyarnyelven.Azátállás
nemokozottgondot,mivelacsaládban
csakmagyarulbeszéltek.

BogdánIstvánCsángóföldrõlkerültazÉrmellékre



hitvilág|

ta kat, és meg tö röm a vil lá mo kat”. Felújíttattuk
az or go nát is, amely azóta hasz ná la ton kí vül ál -
lott, hogy a há bo rú ban el vit ték síp ja i nak egy ré -
szét. Sze ret nénk meg ol da ni a temp lom fû té sét,
szi ge te lé sét. Fo lya ma to san pá lyá zunk, re mél -
jük, si ker rel.

– Mi kor érin tet te meg Önt az is te ni el hí -
va tás?

– Val lá sos, temp lom já ró csa lád ból szár ma -
zom, és rend sze re sen mi nist rál tam is. A plé -
bá nos na gyon ba rát sá gos volt ve lünk, ös  sze fo -
gott ben nün ket. Már gye rek ko rom ban érez -
tem szí vem ben a hi va tás je lét, mely az idõ tel -
té vel egy re erõ sö dött mind ad dig, amíg el ha tá -
ro zás sá vált. Az ak ko ri plé bá no som ja vas la tá -
ra je lent kez tem a kán tor is ko lá ba, fel vé telt
nyer tem, a töb bi már jött ma gá tól, re mél he tõ -
leg a Jó is ten irá nyí tá sá val.

– Érmihályfalva ve gyes val lá sú te le pü lés,
a leg na gyobb arányban re for má tu sok lakják.
Hány ka to li kust tar ta nak nyil ván? Jár nak-e
rend sze re sen temp lom ba?

– A nép szám lá lá si ada tok sze rint 3200 em -
ber val lot ta ma gát ka to li kus nak, de nyil ván tar -
tá sunk ban csak va la mi vel több mint 2500-an
sze re pel nek. Az el té rés on nan adó dik, hogy
nem min den ki je lent ke zik be hoz zánk hi va ta lo -
san. Van nak, akik csak szük ség ese tén ke re sik
fel a plé bá ni ai hi va talt: el sõál do zás, bér má lás,
há zas ság vagy be teg ség, eset leg te me tés ese té -
ben. Aki egy szer meg je lent, azt már nyil ván tar -
tás ba ves  szük. A jó egy ház köz ség ben a jó lel ki -

pász tor nak min den hí vét is mer nie kell, és tö -
rõd nie kell ve le. A nyil ván tar tot tak dön tõ több -
sé ge fi ze ti a já ru lé kot, és leg alább a na gyobb
ün ne pe ken – hús vét, pün kösd, temp lom bú csú,
ka rá csony – el jön a temp lom ba. A rend sze res
temp lom ba já rók ará nya úgy 20-25 szá za lék ra
te he tõ, ami tu do má som sze rint va la mi vel jobb
az át lag nál. Per sze az is tu dott do log, hogy a
sta tisz ti ka so ha nem tük rö zi tel jes egé szé ben a
va ló sá got. Ta pasz ta la ta ink azt mu tat ják, hogy a
val lá sát rend sze re sen gya kor ló egyén sok kal
job ban tud ja ke zel ni a vál ság hely ze te ket. Ha szí -
vünk ben ott van a hit és az is ten sze re tet, kön -
 nyebb ki utat ta lál ni a ne héz hely ze tek bõl. Jó
len ne, ha ezt va la mennyi test vé rünk meg szív lel -
né.

– Van le ány egy há za az érmihályfalvi plé -
bá ni á nak?

– Igen, Gálospetri a filiánk, mely nek ka to li -
kus kö zös sé ge bõ vült, mi vel a Szent Fe renc
Ala pít vány, Böjte Csa ba atya köz re mû kö dé sé -
vel, gyer mek ott hont ala pí tott. Az ott la kó 30
gyer mek hoz zánk jár temp lom ba. A hely be li -
ek és a kör nyék be li ek szí vük be fo gad ták az
ott hont és az ott élõ gyer me ke ket, ezt tá mo -
ga tá suk kal fe je zik ki. A püs pök úr se géd lel -
készt is adott Husztik Ró bert sze mé lyé ben; õ
so kat se gít ab ban, hogy a plé bá nia fi a tal ja it
meg tart suk val lá suk ban. Kü lön bö zõ prog ra -
mok kal igyek szünk be von ni õket az egy ház -
köz ség éle té be. Fel akar juk újí ta ni a ré gi ka to -
li kus is ko lát, mely al kal mas lesz prog ra mok
szer ve zé sé re.

– Ho gyan ké szül nek a ka rá csony ra?
– Ad vent kor ter mé sze te sen meg tart juk a

roráte szent mi sé ket, me lyek re a hí vek ha gyo -
mány sze rû en nagy sze re tet tel jár nak, fõ kép -
pen az idõ sebb kor osz tály. Az ad ven ti ko szo rú
fel ke rül az ol tár ra, gyûj tést szer ve zünk a sze gé -
nyek szá má ra. Oda fi gye lünk a gyer mek ott -
hon ok ra, a rá szo ru lók ra, az egye dül ál lók ra. A
gyer me kek pász tor já ték kal ké szül nek, amit az
ün nep el sõ nap ján mu tat nak be. A kán tor-hit -
ok ta tó és a plé bá nos ta nít ja be õket. A kó ru -
sunk ün ne pi re per to ár ral fog szol gál ni.

– Mit üzen a kö zel gõ ün nep al kal má ból
az ol va sók nak?

– Le gyünk hi tünk ben erõ sek, jár junk temp -
lom ba, ak kor le szünk a hit ál tal erõs egy ház.
Eb ben a bi zony ta lan vi lág ban egy biz tos pont
van az éle tünk ben: a Jó is ten és a ben ne va ló
hit. Is ten fog meg erõ sí te ni ben nün ket hi tünk -
ben és ma gyar sá gunk ban egy aránt. Min den
ked ves ol va só nak Is ten tõl meg ál dott ka rá cso -
nyi ün ne pet és bé kés, bol dog új évet kí vá nok!

| SzõkeFerenc
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A Bá rány ka – vagy ahogy még mond ták, Fe -
hér Bá rány – fo ga dót Forgách Pál püs pök épít -
te tte 1753-ban. Az egy ko ri eme le tes épü let rõl
nem so kat tu dunk, mind ös  sze an  nyi ma radt
fenn, hogy a vi dé ki ek leg nép sze rûbb szál lo dá já -
nak ka pu ja fe lett, az ud var fe lõ li kõ táb lá ra a kö -
vet ke zõ be tû ket vés ték: „P + C + F +D +G. E.
V. MDCCLIII.” A be tûk a kö vet ke zõ la tin szö -
ve get rej tet ték: „Paulus Comes Forgách Dei
Gratia Episcopus Varadiensis 1753”, az az
„Gróf Forgách Pál, Is ten ke gyel mé bõl Vá rad
püs pö ke 1753”. Ko rá nak ta lán a leg szebb, leg -
je len tõ sebb hely be li ven dég fo ga dó ja le he tett,
ha váradi lá to ga tá sa kor II. Jó zsef csá szár is itt
szállt meg egy éj sza ká ra. 1786. jú li us 12-ét ír -
tak ak kor.

Át épí tés he lyett bon tás

A szo bák az eme le ten vol tak, míg a föld szin -
ten a Fõ ut cá ra ká vé ház, az ud var fe lé pe dig
ven dég lõ né zett. A föld szin ten üz let he lyi sé gek
is vol tak. Az csak ter mé sze tes, hogy az ud va ron
ko csi szín és a lo vak nak is tál ló is volt. Volt a szál -
lo dá nak egy nagy ter me is, ahol rend sze rint bá -
lo kat ren dez tek. Egy ko ra be li vis  sza em lé ke zõ
sze rint: „A nagy vá ra di aka dé mi ai if jú ság szá má -
ra a XIX. szá zad ele jén bá lok ra a Bá rány fo ga -
dó nagy ter me szol gált, mely ké sõbb hír hedt sé -
ge mi att egyik jó em lé kû püs pö künk ál tal ven -
dég szo bák ká ala kít ta tott át.”

A XIX. szá zad vé gé re a Bá rány ka épü le te el -
avult, ezért a vá ros ve ze tés mint tu laj do nos a fo -
ga dó át ala kí tá sá ról dön tött. Az er re vo nat ko zó
ter vet Busch Dá vid vá ro si fõ mér nök ké szí tet te
el, s azt a ta nács ülé sen el is fo gad ták. A Szé pí -

té si és Köz le ke dé si Szak bi zott ság 1887 feb ru ár -
já ban Knapp Fe renc épí tész in dít vá nyá ra el ve -
tet te a Bá rány ka át ala kí tá sát. Olyan vé le mény
is akadt, hogy a Bá rány ka épü le tét bont sák le a
ve le szom szé dos 11. szám alat ti, Grósz-féle
föld szin tes ház zal együtt, meg nyit ván így a Fõ
ut cát a Szé che nyi tér irá nyá ba. Ez az el kép ze lés
ké sõbb is vis  sza kö szönt. Nagy vá rad köz gyû lé se
1887 feb ru ár já ban nagy több ség gel a Bá rány -
ka épü le té nek le bon tá sát sza vaz ta meg, hogy
he lyé be egy új szál lo dát épít se nek.

A to váb bi fej le mé nye ket a Nagy vá rad na pi -
lap Bá rány ka redivivus cím mel tag lal ta: „A
bel ügy ér jó vá hagy ta Nagy vá rad vá ros tör vény -
ha tó sá gi bi zott sá gá nak múlt hó 10-én tar tott
ren des ha vi köz gyû lé sén ho zott azon ha tá ro za -
tát, hogy a Bá rány ka szál ló fel épít tes sék, il le tõ -
leg, hogy az épí té si költ sé gek fe de ze té rõl tör -
lesz té si köl csön út ján gondoskodhassék – a mi -
nisz té ri um hoz be ter jesz tett ter ve zet sze rint – a
ta nács.”

A redivivus la ti nul egyebek mellett azt je len ti,
hogy va la mi új já é led, de ese tünk ben nem ez
tör tént, nem épí tet ték új já az ódon Bá rány ka
szál lo dát. Vég ér vé nye sen le bon tot ták, hogy he -
lyé be a sok kal kor sze rûbb Szé che nyi Szál lót
épít sék. An  nyi ban iga zolt e rö vid cikk cí me,
hogy ek kor még a ter ve zett új lé te sít mény nek
nem óhaj tot tak más ne vet ad ni.

A vá ros tör vény ha tó sá gi bi zott sá ga 1887.
má jus 4-i ülé sén jó vá hagy ta az új szál lo da épí té -
sét, és Knapp Fe renc épí tész nek kö szö ne tet
mond tak ter vé ért. Az épü let bon tá sá hoz 1887
má jus ele jén fog tak. Má jus 14-én ar ról szá molt
be a Sza bad ság, hogy már bont ják a Bá rány ka
mel lék épü let ét és az ud va ri ré sze ket. Ugyan en -
nek a hó nap nak a vé gén a ta nács a köz gyû lés
elé ter jesz tet te Knapp szál lo da ter vét. „E sze rint
a szál lo da egé szen alap já ból új ra épít tet nék, s
cél sze rû be osz tás sal lát tat nék el. Ma ga az épü -
let 120 négy zet mé ter rel na gyobb ter je dés ben
ter vez te tett, mint ami nõ az át ala kí tott épü let
lett vol na, s így amel lett, hogy min den he lyi sé -
ge na gyobb és ké nyel me sebb lesz, há rom ven -
dég szo bá val, egy bolt tal s két cse léd szo bá val
még töb bet is tar tal maz” – ad ta hí rül a Sza bad -
ság. Jú ni us 10-re tel je sen le bon tot ták a Bá -
rány ka épü le tét.

Báránykából
SzéchenyiSzálló

Kevesengondoljákmamár,hogy
NagyváradonaFõutca13.számalatti
sarkiemeletesbérházegykoronszálloda
volt.Sõt,mielõttfelépítettékvolna,
elõzõlegugyanezenasarkitelkenegy
ódonépületbenisszálloda–korabeli
szóhasználattal:fogadó–volt.
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A Szé che nyi Szál lo da

A Bá rány ka szál lo da le bon tá sát kö ve tõ en,
1887-ben he lyé be épí tet ték a jó val kor sze rûbb
Szé che nyi Szál lo dát. Egy 1887 jú ni us ha vá nak
de re kán meg je lent új ság hír sze rint: „A Szé che -
nyi Szál lo da (mint hogy a Bá rány ka már ki múlt)
épí té se nap ról-nap ra oly gyor san ha lad, hogy
sem mi ké tely nem fér het ah hoz, hogy Knapp
Fe renc épí tész a ki tû zött idõ ben, szep tem ber
15-én az épü le tet a vá ros nak tel je sen el ké szít ve
ad ja át”. Most je lent meg elõ ször az új ság ban az
új szál lo da ne ve ként a Szé che nyi.

Egy má sik hír sze rint: „A Szé che nyi Fo ga dó
vég le ges át vé te le teg nap [1887. ok tó ber 31-én]
tör tént meg – tu dó sí tott a Sza bad ság. – A ki kül -
dött bi zott ság tel jes meg elé ge dés sel vet te át az
épü le tet, Julier Vil mos bér lõ fé lig-med dig már
be ren dez ked ve is lé vén, a na pok ban ün ne pé lye -
sen meg nyit ja az új fo ga dót.”

Ér de kes, hogy a váradiak ra gasz kod tak a fo -
ga dó el ne ve zés hez, bár ez az új épü let több volt
an nál, egy ér tel mû en szál lo dai fel ada to kat lá tott
el. Az épü let sar ki ré szé nek at ti ká ján is „Ho tel
Szé che nyi Fo ga dó” volt ol vas ha tó, az alat ta le võ
föld szin ti aj tó fe lett ká vé ház fel írás volt, a be já ra -
ti aj tó üveg bõl ké szült lunettájában pe dig: Cafe
Szé che nyi.

A szál lo da föld szint jé nek be osz tá sa az egyik
ko ra be li új ság sze rint a kö vet ke zõ kép pen ala -
kult: a sar kon ká vé ház, mel let te a Szé che nyi tér
fe lé sör- és bor csar nok, azon túl két ét ter mi he -
lyi ség. A tér fe lõ li szár nyon a ka pu be já rat két ol -
da lán a bér lõ la ká sa, il let ve cse léd szo bák, mo só -
kony hák, az ud va ron pe dig is tál lók vol tak. A Fõ
ut cá ra né zõ szárny ban a zárt ka pu alj tól bal ra le -
võ hat ab lak mö gött is a ká vé ház hú zó dott, míg
a ka pu alj má sik ol da lán há rom üz le tet ren dez tek
be. Az eme le ten egy tá gas ud va ri üve ges fo lyo -
só ról 30 ven dég szo ba nyílt, kö zöt tük lak osz tá -
 lyok is. Az ár nyék szé kek a fo lyo só vé gén vol tak,
de ak kor még nem volt ve ze té kes víz a vá ros -
ban. Für dõ szo ba csak egy volt, szin tén a fo lyo -
só vé gén. Ké sõbb, 1894 után be ve zet ték a vi -
zet, 1905-ben vil lany vi lá gí tás sal cse rél ték fel a
gáz vi lá gí tást, 1906-tól csa tor náz ták az épü le tet.
Mind ezek a szál lo da kom fort ját nö vel ték.

Er rõl a ho tel rõl ír ta Dutka Ákos azt, hogy
„már kor sze rû, új szál lo da épü let, tá gas ét ter -
mek kel, nagy mé re tû sön tés sel, sok szo bá val: a
vár me gye szál lo dá ja. Hét köz nap okon sem csen -
des, de me gye gyû lés elõtt mo raj lik, mint a ten -
ger. Nyü zsög ben ne a vár me gye. Szú nyog lá bú,
desz ka de re kú, ki szol gált hu szár tiszt for má jú bir -
to ko sok vál ta koz nak a pók ha sú, táb la bí ró-tí pu sú
fõ bí rók kal. Dül ledt sze mû Bocskay-fejek és kes -
keny hom lo kú, vér cse or rú ar cok da col nak egy -
más sal. Le vi téz lett, nagy ivó, kár tyás fá radt te -
kin te tû ne me si nép, aki ket az öreg Osváth vár -
me gyei fõlevéltáros név és szár ma zás sze rint tart
nyil ván. Sok köz tük a ka ma rás, he ted ízig len és
sok a bi zony ta lan, tör vé nye sí tett ka kukk fi ók. Va -
la men  nyi en gõ gö sek, rá tar ti ak, kön  nyen sér tõ -
dõ ek és sír va el lá gyu lók, ki vált, ha it tak. Most
pe dig már it tak teg nap es te óta, mert itt van Ti -
sza Ist ván is, az ösz tö vér, haj lott há tú, acél de re -
kú úr lo vas, a szür ke pá pa sze mes, fe ke te gróf, a
nagy úr. Va la men  nyi ük tá ma sza és talp kö ve, aki
ri deg, hi deg, mint a kõ, de még is õ a lük te tõ szí -
ve és gon dol ko zó fe je an nak a ha nyat ló és al ko -
nyu ló rend nek, ame lyet ki csi ben úgy hív nak,
hogy vár me gye, dip lo má ci ás nagy vo na lú ság gal
úgy, hogy Mo nar chia.”

A Szé che nyi Szál lo da a „bol dog bé ke idõ”
elmúltával ne vet vál toz ta tott. Re gi na Maria név -
re ke resz tel ték, majd 1929-ben a vá ro si ta nács
át en ged te a Casa Naþionalã kultúr egy let nek. Ek -
kor a szál lo da szo bá it rész ben egy be nyit va elõ a -
dó ter mek ké, tár sal gók ká ala kí tot ták. Az 1930-
as évek vé gén az elöl já ró ság azt fon tol gat ta,
hogy le bon tat ja az épü le tet a szom szé dos
Bartsch-házzal együtt, hogy egy be nyit has sák az
egy ko ri Fõ ut cát a Szé che nyi tér rel, hogy az így
meg na gyob bí tott tér sé gen egy or to dox ka ted rá -
list épít hes se nek. A bé csi dön tés mi att a terv
nem va ló sul ha tott meg. Az 1940-es évek leg ele -
jén a vá ros ren de zé si terv ke re té ben Kõszeghy
Jó zsef vá ro si fõ mér nök is fel ve tet te az egy ko ri
szál ló le bon tá sát, hogy a Fõ ut cát egy be nyit has -
sák a Szé che nyi tér rel. De az õ el kép ze lé sé ben
már nem sze re pelt az or to dox temp lom épí té se,
csak egy meg na gyob bí tott tér ki ala kí tá sa. A
meg va ló sí tást ez út tal az 1944 ok tó be re utáni
rend szer vál tás gá tol ta meg.

Ké sõbb, 1945–1955 kö zött a Gojdu Kö zép -
is ko la mû kö dött a volt szál lo da épü let ben, majd
az eme le ten la ká so kat ala kí tot tak ki, a föld szin -
tet üz let he lyi sé gek ként hasz nál ták, de ká vé ház -
nak már nem ju tott hely. A volt szál lo da tér fe -
lõ li mel lék épü le te it a tég la ke rí tés sel együtt az
1980-as évek ben le bon tot ták, hogy a tér han -
gu la tá tól ide gen tömb há zat épít se nek ide.

| PéterI.Zoltán
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Kor da An dor, aki 1873-ban szü le tett, volt az
el sõ tu laj do no sa a csa lád csékei bir to ka i nak. Õ
egy idõ ben a Ma gyar Or szág gyû lés tag ja is volt
Magyarcséke já rás kép vi se lõ je ként. Ham vai a te -
le pü lés ró mai ka to li kus temp lom kert jé ben nyug -
sza nak. A föld bir to kos a XIX. szá zad vé gén, an -
nak ér de ké ben, hogy a gaz da sá guk meg fe le lõ en
mû köd jék, mint egy más fél száz ma gyar csa lá dot
te le pí tett Csékére. Ezek a csa lá dok Bé kés rõl és
Me zõ túr ról ér kez tek, je len tõs ré szük szak mun kás
volt. A te le pü lé sen a föld bir to kos tel ket adott ne -
kik azért, hogy la kó há za kat épít hes se nek, az
anya got is õ ad ta az épít ke zés hez, de ami a leg -
fon to sabb: mun kát és meg él he tést biz to sí tott szá -
muk ra. Azok, akik ide köl töz tek, nagy ban hoz zá -
já rul tak Magyarcséke ak ko ri fej lõ désé hez, hi szen
jött gép la ka tos, bor bély, ci pész, sza bó, ko vács és

más ipa ro sok. Õk a Kor da csa lád bir to ka in dol -
goz tak, de a hely ség la ko sa it is ki szol gál ták.

A Kor da csa lád a XIX–XX. szá zad for du ló ján
1700 hek tár er dõ- és föld te rü le tet bir to kolt
Magyarcsékén. A két vi lág há bo rú után a csa lád -
nak még a fa lu ban ma radt tag jai fel ad ták a gaz -
dál ko dást az ura dal mon, és Ma gyar or szág ra köl -
töz tek. A bir tok egy ré szét már az 1924-es föld -
osz tás kor el vet ték tõ lük, a meg ma radt in gat lan
töb bi ré szét a má so dik vi lág há bo rút kö ve tõ en ál -
la mo sí tot ták.

A Magyarcsékérõl el köl tö zött Kor dák elõ ször
Ma gyar or szá gon te le ped tek le, ké sõbb a le szár -
ma zot tak szin te a vi lág min den tá já ra szét szó ród -
tak. Mint egy ne gyed szá za da a csa lád tag jai úgy
dön töt tek, hogy füg get le nül at tól, hol él nek, a vi -
lág me lyik sar ká ba ke rül tek, idõ sza kon ként ta lál -
koz nak. Így tör tént ez idén is, ami kor a sze ge di
ta lál ko zá suk után Magyar csékét is fel ke res ték.
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Meg õriz ték az anya nyel vet

A Kor da csa lád le szár ma zot tai kö zül – egy
még kel le mes õszi na pon – 42 sze mély ér ke zett
Magyarcsékére, két har ma duk ma is a Kor da ne -
vet vi se li. Amo lyan hí vó szó ra ér kez nek ide,
mond ta Kutasi Sán dor, a magyar csé kei re for má -
tus gyü le ke zet gond no ka, aki a ta lál ko zó ról tá jé -
koz ta tott. (A gyü le ke zet lel ki pász to ra, Bo ros Ist -
ván belényesújlaki tisz te le tes ép pen a Fel vi dé ken
tar tóz ko dott a ta lál ko zó ide jén.) Egyéb ként a csa -
lá di ta lál ko zó kat Kor da Pi ros ka szer ve zi, õ is volt
a ve ze tõ je a cso port nak, õ tart ja ös  sze – ameny -
 nyi re er re le he tõ sé ge van – a szépszá mú ro kon -
sá got.

„En gem min dig is fog lal koz ta tott a Kor da csa -
lád tör té ne te – ma gya ráz za Kutasi Sán dor –,
amo lyan meg szál lott ként pró bál tam utá na jár ni
már több év vel ez elõtt a csa lád tag ok, le szár ma -
zot tak fel ku ta tá sá nak. Egyik bu da pes ti tar tóz ko -
dá som ide je alatt a te le fon könyv ben fel lel he tõ
va la men  nyi Kor da ve ze ték ne vû sze mélyt fel hív -
tam te le fo non, hogy meg ér dek lõd jem, van-e va -
la mi lyen kö ze Magyarcsékéhez, mi vel is me rõ se -
im je lez ték, hogy a csa lád né hány le szár ma zott ja
még a ma gyar fõ vá ros ban él. A nyol ca dik te le -
fon hí vás kor je lent ke zett egy sze mély, aki igent
mon dott. Õ Kor da Ist ván fia volt, aki Kor da An -
dor után ve zet te a csékei bir to kot. A kö vet ke zõ
évek ben 30-40 le ve let is vál tot tunk, õ el küld te a
csa lád tör té ne tét, fény ké pe ket. Az óta õk idõn -

ként el jöt tek ko szo rúz ni Csékére, ki ala kult köz -
tünk egy szo ros kap cso lat, ke res sük egy mást. Az
idén, mi e lõtt Ma gyar csékére ér ke zett vol na a
nagy tár sa ság, Kor  da Já nos, a csa lád egy má sik
tag ja hí vott te le fo non, je lez ve, hogy jön nek
Csékére, s meg ko szo rúz zák õse ik sír em lé ke it. A
42 sze mély kö zül, akik az idén el jöt tek, so kan
elõ ször jár tak a haj da ni bir to kon, és na gyon sok
volt köz tük a fi a tal. Mi vel tud tam, hogy az ér ke -
zõk kö zül csak ke ve sen is me rik a csa lád fel me nõ
ága it, meg raj zol tam a csa lád fát, sok szo ro sí tot -
tam, majd min den le szár ma zott nak, aki el jött, ki -
osz tot tam. Kel le mes meg le pe tés volt, hogy a
ven dé gek kö zül csak egy va la ki nem tu dott ma -
gya rul. Pe dig még Auszt rá li á ból, az Ame ri kai
Egye sült Ál la mok ból, Né met or szág ból, Svéd or -
szág ból, Ja pán ból is ér kez tek a Kor da ro ko nok.”

Te rí tett asz tal a temp lom ud va ron

A ven dé ge ket az egy ko ri Kor da-kú ri án fo gad -
ták, ahol je len leg az egész ség ügyi köz pont mû -
kö dik – idéz te fel a tör tén te ket a gond nok –,
majd a re for má tus temp lom nál foly ta tó dott a ta -
lál ko zó. A magyacsékei há zi as  szony ok a temp -
lom ud va rán meg te rí tett asz tal lal vár ták a ven dé -
ge ket, friss fánk kal, de más fi nom sá gok kal is. In -
nen át vo nul tak a ró mai ka to li kus temp lom kert -
be, ahol meg ko szo rúz ták Kor da An dor sír em lé -
 két. A meg em lé ke zés vé gén el éne kel ték az „Ott,
ahol zúg az a négy fo lyó” kez de tû dalt, va la mint
a „Te ben ned bíz tunk” kez de tû, 90. zsol tárt. A
Kor da csa lád le szár ma zot tai mint egy két órát tar -
tóz kod tak Ma gyar csékén, majd to vább in dul tak
Torockóra, ki rán du lá suk egy újabb ál lo má sá ra –
zár ta a be szá mo lót Kutasi Sán dor.

| DeákF.József
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1913. no vem ber 27-én szü le tett, apai ágon
ku ruc ha gyo má nyo kat õr zõ, ti sza há ti kis ne me si
re for má tus csa lád ból, anyai ágon pe dig az erõs
ka to li kus ön tu da tú Jász ság ból ér ke zett. Édes ap ja
Benda Gyu la hon véd tiszt, ké sõbb a bu da pes ti
Ludovika Aka dé mi án a te rep tan ta ná ra; édes -
anyja Imrik Mar git. Gyer mek ként él te át az el sõ
vi lág há bo rút, Ma gyar or szág meg szál lá sát és szét -
szag ga tá sát a szom szé dos né pek ál tal, a re pat ri -
á lást (a ki te le pí tett sé get, a va gon- és szük ség la -
kást), majd minden nek tör vé nye sí té sét, a tri a no -
ni bé két. Az aláb bi élet pá lya ös  sze ál lí tó ja szá má -
ra meg ada tott an nak a le he tõ sé ge, hogy több -
ször is ta lál koz zék Benda Kál mán nal, ré sze sül -
hes sen a múlt szá zad vég leg mar kán sabb ma gyar
tör té né szé nek ki me rít he tet len tu dá sá ból. Nagy
meg tisz tel te tés volt, ha Mar ci bá csi – ahogy kö -
ze li tisz te lõi, bi zal ma sai ne vez ték – az ál ta la ala pí -
tott és ve ze tett Rá day Gyûj te mény fa lai közt fo -
ga dott va la kit. Tá vol állt tõ le a tu dó si gõg, hi szen
ha hív ták, akár a leg ki sebb fa lu ba is el ment elõ -
adást tar ta ni. Tet te ezt, mi köz ben ál lan dó an jár ta
a nagy vi lá got.

A pá lya kez de te

A bu da pes ti Lónyay Ut cai Re for má tus Gim -
ná zi um ban érett sé gi zett, majd a Páz mány Pé ter
Tu do mány egye tem tör té ne lem–föld rajz sza ká ra
irat ko zott be. Egye te mi évei alatt a le gen dás Eöt -
vös Kol lé gi um ban la kott és ta nult. ,,Kemény fel -
vé te li vel vá lasz tot ták ki azt, aki be ke rült, de mi
so ha sem érez tük azt, hogy itt eli tet ké pez nek –
me sél te kol lé gi u mi éve i re em lé kez ve. – Az Eöt -
vös Kol lé gi um tu da to san ar ra tö re ke dett, hogy a
kol lé gis ták, az egye te mi ta nul má nya i kat be fe jez -

ve, tu dá su kat kül föl di ta nul má nyok kal egé szít sék
ki. Így ju tot tam én is ki Bécs be, azu tán vol tam
Ber lin ben, majd pe dig hos  szabb idõt töl töt tem
Pá rizs ban. Ami kor én ki ke rül tem, szá mom ra óri -
á si do log volt az, hogy most nem Kö zép-Eu ró pá -
ból és nem is né met szem mel, ha nem Nyu gat ról
és fran cia szem mel lát juk a vi lá got, és is mer jük
meg an nak prob lé má it. Az, hogy az Eöt vös Kol -
lé gi um ben nün ket Fran cia or szág fe lé irá nyí tott, a
fran cia kul tú rá ban ne velt, hoz ta azt, hogy az ak -
ko ri ma gyar or szá gi kul túr po li ti ká val aka rat la nul
is mind nyá jan szem ben áll tunk. Va la mi mást
akar tunk, és eb ben a más ban ben ne volt a fran -
cia köz élet nek a nyi tott sá ga, a de mok ra tiz mu sa.”

Nem csak kül föl di ta nul má nyai for mál ták lel ki
al ka tát, vi lág né zet ét, ala kí tot ták a ma gyar sá got
és Eu ró pát min dig egy ség ben, ki egyen sú lyo zott -
ság ban lá tó szem lé le tét, ha nem ha za tér ve a fa lu -
ku ta tó moz ga lom részt ve võ je ként vég zett va ló -
ság meg is me rõ or szág já rás ok is. A ta ná ra,
Magyary Zol tán ál tal in dí tott Ko má rom me gyei
táj- és nép ku ta tó moz ga lom mû he lyé ben te vé -
keny ke dett, két esz ten de ig ve zet te az itt mû kö dõ
nép fõ is ko lát. 1943-ben a Te le ki Pál ál tal szer ve -
zett Tu do má nyos In té zet be ke rült, amely nek fõ

Amagyarsorskérdések
kutatója
Haegyszerelkészülazaz„aranykönyv”,
mindközönségesen:lexikon,amelyik
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a könyvmegíróinakBENDAKÁLMÁN
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fel ada ta a há bo rú utá ni bé ke tár gya lás ok elõ ké szí -
té se, az eh hez szük sé ges is me ret anyag ös  sze -
gyûj té se volt. Ha ma ro san – és igen fi a ta lon – az
in té zet igaz ga tó he lyet te se lett.

A tu do mány ból ki re keszt ve

Éle té nek, tu dó si mun kás sá gá nak ki emel ke dõ
csú csai és sza ka dé kai a be csü le té re ké nyes hu -
sza dik szá za di ma gyar ér tel mi ség sor sát, kál vá ri -
á ját pél dáz zák. 1948-ban föl szá mol ták az in té ze -
tet. A kom mu nis ta dik ta tú rá nak nem volt szük sé -
ge sem a ma gyar ság ku ta tás Te le ki Pál, Györffy
Ist ván és Magyary Zol tán ál tal lét re ho zott köz -
pont já ra, sem pe dig a fi a tal és ígé re tes tu dós ra,
Benda Kál mán ra. Ut cá ra ke rült, és jó ide ig „szel -
le mi se géd mun kás ként” dol go zott, míg nem a
Dunamelléki Re for má tus Egy ház ke rü let le vél tá -
ro sa lett, majd az ál ta la ala pí tott Rá day Gyûj te -
mény le vél tá rá nak és könyv tá rá nak ve ze tõ je.

Kö zel egy év ti zed el tel té vel ke rül he tett vis  sza a
tu do má nyos köz élet be, de pá lya íve még hos  szú
éve kig ugyan csak hul lám zó volt; egy szer fent,
egy szer lent, a kul tu rá lis kor mány zat ké nye-ked -
ve sze rint. 1957 után rö vid ide ig a Ma gyar Tu do -
má nyos Aka dé mia Tör té net tu do má nyi In té ze té -
nek igaz ga tó he lyet te se, 1958 és 1983 kö zött
mun ka tár sa, majd fõ mun ka tár sa volt. 1983-ban
osz tály ve ze tõ vé ne vez ték ki, 1985 és 1987 kö -
zött tu do má nyos ta nács adói meg bí zást ka pott,
majd nyug ál lo mány ba vo nult, de ta nács adó ként
to vább ra is részt vett az in té zet mun ká já ban.

1961-ben véd te meg a tör té net tu do mány ok
kan di dá tu si, 1979-ben aka dé mi ai dok to ri ér te ke -
zé sét. Az MTA Tör té net tu do má nyi Bi zott sá gá -
nak lett a tag ja. 1990-ben vá lasz tot ták az Aka dé -
mia le ve le zõ, 1991-ben pe dig ren des tag já vá.
Részt vett a His tó ria cí mû tu do má nyos szak fo -
lyó irat szer kesz tõ bi zott sá gá nak mun ká já ban. Fõ
ku ta tá si te rü le te az új ko ri ma gyar mû ve lõ dés- és
po li ti ka tör té net volt, va la mint so kat fog lal ko zott
az Er dé lyi Fe je de lem ség tör té ne té vel is.

Meg õriz te mél tó sá gát és hi tét ak kor is, ami kor
a ha ta lom el tá vo lí tot ta hi va tá sa me ze jé rõl, és
ügy nök ként jár ta a fõ vá rost. Vis  sza ke rül ve hi va -
tá sos mun ká já hoz, a tör té net tu do mány szol gá la -
tá hoz, cso dá la tos élet mû vet épí tett fel. Mun kás -
sá ga a re for má ci ó tól a re form ko rig át fog ta tör té -
nel münk min den sors for du ló ját, az „ese mé nyek
sû rû sö dé sé nek” jó né hány kor sza kát. Idõ ben
Moh ács tól a Bocs kai- és Rá kó czi -sza bad ság har -
 cokon, a fel vi lá go so dás és a fran cia for ra da lom
kér dé se in, Mar ti no vics moz gal mán át Szé che nyi
Ist vá nig ter jedt fi gyel me; tér ben Ma gyar or szá gon
és Er dé lyen kí vül Pá rizs tól Sztambulig, Svéd or -

szág tól Ve len cé ig, a Habs burg Bi ro da lom tól Ha -
vas al föl dig nyú ló ská lán moz gott; ér dek lõ dé sé be
a po li ti ka tör té net tõl a dip lo má ci ai kap cso la to kig,
hely tör té net tõl az or szá gos vi szo nyo kig, tár sa da -
lom tör té net tõl a szel le mi múl tig min den be le fért.
Mû fa ji lag az ala pok tól az ér té ke lõ mo nog rá fi á ig,
a for rás köz lés tõl a szin té zi sig, az egye te mi és
tractatus-fejezeteket, ta nul má nyo kat, re fe rá tu -
mo kat és cik ke ket egy aránt al ko tó tör té nész volt.

A ma gyar his tó ria uta zó nagy kö ve te

Mint egy húsz köny ve kö zül alap ve tõ mun kák
vol tak a for rás ki ad vá nyai: A ma gyar ja ko bi nu -
sok ira ta i nak há rom, a Mold vai csán gó-ma -
gyar ok mány tár nak és Rá day Pál ira ta i nak
két-két kö te te, nem is be szél ve a Ma gyar Or -
szág gyû lé si Em lé kek foly ta tá sá nak elõ ké szí tõ
mun ká la ta i ról. Több köny ve je lent meg Bocs  ka i -
ról, a Mar ti no vics-moz ga lom ról, a ma gyar ko ro -
na tör té ne té rõl. Nem ki zá ró la go san ma gyar, ha -
nem eu ró pai tu dós volt, anya nyel vén kí vül vi lág -
nyel ve ken kö zölt, és a leg ma ga sabb szin ten mû -
vel te szak má ját. Így vál ha tott a ma gyar tör té net -
tu do mány „uta zó nagy kö vet évé”.

Er dé lyi kol lé gá ja, Csetri Elek sze rint: „Eu ró pá -
ban és nem zet ben gon dol ko dott, de so ha nem
fe led ke zett meg szü lõ föld jé rõl, Nagy vá rad ról,
mely va la mi kor az Er dé lyi Fe je de lem ség vég vá ra
volt. Olyan idõk ben, ami kor szin te vé tek nek szá -
mí tott a ke le ti pro vin cia em le ge té se is, õ 1944
után az el sõk kö zött szõtt szak mai és ba rá ti kap -
cso la to kat er dé lyi kol lé gá i val, tá mo ga tott, biz ta -
tott és helyt ál lás ra in tett ben nün ket.”

„En gem a tör té ne lem bõl min dig az ér de kelt,
ami kor a dol gok moz gás ba jön nek” – nyi lat koz -
ta egy 1988-ban adott in ter jú ban. A na gyobb
össze füg gé se ket, a nem ze ti ka rak te re ket, kö tõ -
dé se ket, a meg ma ra dás esé lye it ke res te és vizs -
gál ta. Ezért zúz ták be a Bocs kai-sza bad ság harc -
ról írt köny vét – no ha meg ren de lés re ír ta –, mert
az ese mé nyek szá raz fel so ro lá sa és az osz tály har -
cos szem lé let erõl te té se he lyett a XVI–XVIII. szá -
za di ma gyar ság nem zet tu da tá nak, ha za fi sá gá nak
nyo ma it és je le it ke res te, a ka to li kus és a pro tes -
táns ér ték rend és szem lé let hát te rét, jel lem zõ it
tár ta fel. Erõs kál vi nis ta ne velt eté se el le né re na -
gyon is jól lát ta pél dá ul Páz mány óri á si je len tõ sé -
gét, mint ahogy a li be ra liz mus hoz va ló egy ér tel -
mû von zó dá sát is jól egyez tet te ke resz tény hi té -
vel. El huny tá nak is jel ké pes üze ne te van: Pá rizs -
ból si e tett ha za, egy du nán tú li fa lu ba, ami kor 81
éves ko rá ban a re pü lõ té ren ma gá hoz szó lí tot ta a
Te rem tõ.

SzilágyiAladárösszeállítása
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– Hol szü le tett és me lyik te le pü lést te kin -
ti ott ho ná nak?

– Várasfenesen szü let tem 1986-ban. Gyer -
mek ko rom leg szebb em lé kei nagy szü le im hez
kap cso lód nak; a hi deg té li es ték, a kály há ban
sis ter gõ tûz, nagy ma mám me séi, nagy apám
tör  té ne tei egy rég múlt vi lág ról. Min dig Váras -
fe nest tar tot tam iga zi ott ho nom nak, ha bár je -
len leg fér jem mel Nagy vá ra don élek.

– Mi ó ta raj zol? Szü lei hogy fo gad ták a
pró bál ko zá sa it?

– El sõ mû ve i met szü le im elég gé fur csa
szem mel néz ték, mi vel gyak ran kel lett új ra fes -
te ni a gye rek szo bánk fa la it. Öcsém mel együtt
gyár tot tuk a „zsír kré ta -robotokat” szü le ink ré -
mü le té re. Ké sõbb át tér tem a pa pír ra, szü le im
örö mé re, öcsém bá na tá ra. Szü le im a le he tõ -
sé gek hez ké pest min den ben tá mo gat tak. A
köny vek irán ti sze re te te met édes apám tól, kre -
a ti vi tá so mat édes anyám tól örö köl tem.

– Is ko lá it hol vé gez te?
– Az ál ta lá nos is ko lát Várasfenesen. Az iro -

da lom és a kép zõ mû vé szet irán ti ér dek lõ dé se -
met ötö dik osz tá lyos ko rom ban vet ték ész re
ta ná ra im. He te dik osz tály ban me gyei szin ten
el sõ he lye zést ér tem el a ma gyar nyelv és iro -
da lom tan tárgy ver se nyen, egy év vel ké sõbb
pe dig har ma dik let tem. Ek kor ra már meg volt

az el sõ vers kö te tem, ami saj nos az egye te mi
évek alatt, az ál lan dó köl tö zés mi att, me sé im -
mel együtt el ve szett. A kö zép is ko lát Belényes -
ben vé gez tem ma te ma ti ka–in for ma ti ka sza -
kon 2005-ben. Saj nos a ma gyar nyel vû ok ta -
tás csak Nagy vá ra don lett vol na le het sé ges,
Belényesben nem, de a költ sé get a szü le im
nem gyõz ték vol na. Nõ vé rem azon ke vés Be -
lé nyes kör nyé ki ma gyar kö zé tar to zik, aki ma -
gyar nyel vû ok ta tás ban ré sze sül he tett szü le ink
erõ fe szí té se ál tal. Így hát, eb ben a fel gyor sult
vi lág ban, ahol a ver seny szel lem ural ko dik, ta -
ná ra im és szü le im ta ná csá ra, jobb nem lé vén,
re ál sza kon vé gez tem. Igaz, ak kor ha tal mas ku -
darc ként él tem meg. Nem va gyok tör te tõ tí -
pus, in kább al ko tó em ber, aki ezek ben az
évek ben a „re a li tás bör tö né ben” élt. Ta lán
pont ez a „bör tön” adott erõt a küz de lem re,
így ta lált rám men to rom, aki a he lyes me der -
be te rel te éle tem fo lyá sát.
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– Hogy ke rült a mû vé szi pá lyá já ra?
– A kö zép is ko la utol só évé ben jár tam. Bár

min dent meg tet tem, tu da tá ban vol tam, hogy
re ál  sza kos di ák ként nem sok esé lyem van
mû vé sze ti egye tem re. Nem hi szek a vé let len -
ben vagy sze ren csé ben. Hi szem, hogy a sors
szám ta lan le he tõ sé get ad, ha az élet nek cél ja
van ve lünk, és ne künk is cé lunk van éle tünk -
kel. Édes anyám meg mu tat ta egy ba rát nõ jé nek
a raj za i mat. Hi szem, hogy nem volt vé let len,
hogy e nõ lá nya egy el is mert mû vész ta nít vá -
nya volt. Raj za im hoz zá ke rül tek, itt kez dõ dött
éle tem leg fon to sabb fe je ze te, ami a le he tõ ség -
rõl szólt. Fel vé telt nyer tem a Nagy vá ra di Egye -
tem Vi zu á lis Mû vé sze tek ka rá ra, és há rom év
múl va dip lo mát sze rez tem.

– Hogy ér zi ma gát mint si ke res mese -
könyv író és -illusztrátor? Mi ért pont a me -
sés  köny vek?

– Va ló já ban min den al ko tás, rajz, fest mény
egy egész vi lá got rejt ma gá ban, ami rõl jó kat
le het me sél ni. Né ha egy kép bõl ke let ke zik
egy me se, más kor egy me sé bõl egy il luszt rá -
ció. 2010-ben Né met or szág ban dol goz tam.
Me sés könyv hi á nyá ban én ír tam me sé ket a
kis Dá vid nak, aki re vi gyáz tam. Az õ me sé im
irán ti lel ke se dé se adott erõt el ha tá ro zá som -
hoz. Fel mond tam, ha za jöt tem, s be je len tet -
tem, hogy ezen túl csak az zal fog la ko zom,
amit sze rek: me se írás sal és il luszt rá lás sal.
Szü le im na gyon ag gód tak, de min den ben tá -
mo gat tak. Az el sõ si ker, az el sõ ki adó ked ve -
zõ vis  sza jel zé se né hány hó na pon be lül meg -

tör tént. Né ha úgy ér zem, én is egy me se fõ -
sze rep lõ je va gyok, egy olyan me séé, amit én
ma gam ál mo dom, én ve tem a so ro kat éle tem
me se köny vé be. A leg több em ber már gyer -
mek kor ban fel ad ja éle te me sé jét, s a fõ sze -
rep lõ bõl, aki egy ko ron or vos, tûz ol tó, rend õr,
eset leg író, il luszt rá tor volt, má ra már egy
meg fa kult ár nyék lett. Me se írás köz ben min -
dig ott hon ér zem ma ga mat, nagy szü le im,
szü le im és test vé re im kö ré ben, s a kan dal ló -
ban sis ter gõ tûz min dig új me sé ket szül. Új ra
és új ra át tu dom él ni a gyer mek kor fan tá zia -

vi lá gát, s né hány órá ra
a jó és a rossz kö zöt ti vi -
as ko dás fõ hõ se le he tek.
Ta lán pont ezért szü let -
nek a me sés köny vek.
Az én me sé im a mo -
dern vi lág gyer me ke i hez
íród nak a rég múlt idõk
ér té ke it kép vi sel ve, ta -
nít va. A me se nem szab
ha tárt a le he tõ sé gek -
nek, nem né zi a nem ze -
ti sé get, sem az anya gi
hely ze tet, nem alat to -
mos, min dig a jó, az

igaz ér ték vé del mé re sze gõ dik. Én ezt örö köl -
tem nagy szü le im tõl, és ezt sze ret ném to vább -
ad ni. Úgy ér zem, a mo dern vi lág gyer me ké -
nek szük sé ge van ezek re az ér té kek re,
amelyeket e fel gyor sult, ma te ri a lis ta vi lág
nem ta nít. A vál to zást, egy jobb vi lág csí rá ját
min dig a gyer me kek be kell el ül tet ni.

– Hol je len tek meg mun kái, köny vei?
– Az el múlt há rom év ben több ál ta lam írt, il -

luszt rált is me ret ter jesz tõ, il let ve me se könyv je -
lent meg ná lunk és kül föld ön, nyom ta tott, va -
la mint e-book vál to zat ban ma gyar, ro mán, an -
gol és né met nyel ven. Je len leg fran cia, spa -
nyol, ja pán és olasz for dí tá son dol go zunk.

– Mik a to váb bi mû vé szi ter vei, min dol -
go zik?

– Je len leg egy gyer mek re gényt il luszt rá lok,
amit még az idén sze ret nénk meg je len tet ni.
Két re gé nyen is dol gozom. Az egyi ket jö võ
õszig sze ret ném be fe jez ni. A fes té szet is na -
gyon fon tos szá mom ra, ta lán egy ki ál lí tás ra is
nyí lik le he tõ ség. Sze ret ném, ha még ren ge teg
cso dás fe je ze tet tud nék ír ni éle tem me se köny -
vé be. Az ol va sók nak pe dig azt kí vá nom, le -
gye nek sa ját éle tük hõ sei, gyer me ke ik pél da -
ké pei. Te gye nek meg min dent gyer me kük
anya nyel vû ok ta tá sá ért. Ves sék el egy jobb vi -
lág csí rá ját gyer me kük lel ké ben, hogy az egy -
ko ri or vos, tûz ol tó, rend õr, író, il luszt rá tor új -
já szü let hes sen gyer me ke ink ben.
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émi túl zás sal azt mond hat nók,
hogy a mû vé szi ál név nagy já ból
egy idõs ma gá val a mû vé szet tel,
még is a XVIII. szá zad ban új don -
ság ként ha tott az a sa já tos „vad -

haj tá sa”, ami bõl az tán a ro man ti ka fû töt te
XIX. szá zad ban a jel kép nek egy ma is vi ru ló,
élet erõs tör zsû, örök zöld pél dá nya lett.

James Macpherson, a fény szá za dá nak
de re kán élt skót köl tõ és mû for dí tó so ká ig hitt
egy õsi skót eposz haj da ni lé té ben, de hi á ba is
ku ta tott utá na, nem lelt a nyo má ra. Az egyik
nép me sé ben vi szont rá buk kant Oisinra, a va -
rázs ere jû bárd ra, és va ló szí nû leg in nen jött az
öt let, hogy e név kö rül te remt se meg a sa ját
tör té ne tét, amit az tán úgy kö zölt mint ku ta tá -
sa i nak az ered mé nyét. A Ré vai Nagy Le xi ko -
ná nak Ossian szó cik ke sze rint ugyan a gael
nyel ven Oisin, ír nyel ven Oissin vagy Oisein az
ír iro da lom le gen dás alak ja, az i. sz. 3. szá zad -
ban élt, Fing hal albai ki rály fia volt, idõs ko rá -
ban meg va kult, a ré gi ír po gány ko ri szo ká so -
kat bo ron gós, szen ti men tá lis stí lus ban elõ adó
írá sa it Macpherson gyûj ti ös  sze és ad ja ki, el le -
ne vi szont már 1764-ben fel hoz ták a ha mi sí tás
vád ját, bár ha lá lá ig fenn tar tot ta a ver sek va ló -
di sá gát. A Ma gyar Elekt ro ni kus Könyv tár
ada ta i ra tá masz kod va a Wikipédia sza bad en -
cik lo pé dia ez zel szem ben rö vi den így fog lal ja
ös  sze a tör tén te ket: „James Macpherson kor -
lát lan kép ze lõ e rõ vel és igen nagy köl tõi te het -
ség gel ki ta lál ta az õskelta ki rályt, Fing halt és
en nek vak éne kes fi át, Os  szi ánt, aki el da lol ja a
ki rály hõs tör té ne tét. Samuel Johnson, aki elég
ha mar le lep lez te, ha mi sí tó nak bé lye gez te. A
le lep le zés nem rá zott meg sen kit, a mû vi szont
igen. Ma – meg ér tõ jó in du lat tal – azt mon da -
nánk, hogy Macpherson ál ne vet hasz nált,
ugyan is Os  szi án, az õsi kel ta bárd nem élt, a
köl te mé nye i vel együtt Macpherson ta lál ta ki.”

Nagy ha tás sal volt a szentimentális-pre ro -
man tikus, il let ve a ro man ti kus iro da lom ki -
emel ke dõ kép vi se lõ i re, Goet hé re, Herderre,
Long fellowra, a mi iro dal munk ban pe dig Ba -
tsá  nyi ra, de kü lö nös kép pen Pe tõ fi re, Arany ra
és Thaly Kál mán ra. Ma gya rul elõ ször 1815-
ben je len tek meg Os  szi án-ver sek Ka zin czy for -
dí  tá sá ban, majd 1833-ban Fá bi án Gá bor át ül -
te té sé ben, 1911-ben pe dig Kál mán Kár oly kü -

lön ta nul mány -
kö te tet szen tel
az Ossian-köl te -
mények meg je -
le né sé nek ma -
gyar ver sek ben.
És ez zel vég re el
is ér kez tem – a
kis sé hosszú ra
nyúlt, de a jobb
meg ér tés hez el -
en ged he tet len
be ve ze tõ után –
a cí met meg ma -
gya rá zó alap -
gon  do  l a t  hoz ,
Oszián/Osszián
sa já tos sze re pé -
hez Pe tõ fi és
Arany egy-egy
köl te mé nyé ben.

1847-ben ír ja
Pe tõ fi sán dor
a két mi ti kus
köl tõt ro man ti kus „pár hu zam-el len tét be” ál lí tó
Homér és Oszián cí mû ver sét. A két név
együtt em lí té se nem vé let len, hi szen Mac -
pherson, aki Os  szi ánt az utó kor ba át emel te,
Ho mé rosz cso dá ló ja és az Ili ász for dí tó ja volt.
Pe tõ fi nél meg je le nik ugyan a két köl tõ hang -
vé te le köz ti kü lönb ség, de még nem ez kap ja
az iga zán nagy hang súlyt: „Hall já tok Ho -
mért? / Da lá ban a men  nyei bolt / Egy csen -
des öröm nek örök mo so lya, / Ahon nan a haj -
na li bí bor / S a dé li su gár ara nya / Oly nyá ja -
san öm lik alá / A ten ge ri szõ ke ha bok ra / És
bennök a zöld szi ge tek re, / Hol is te nek ûzik
az em be ri nem mel / Bol dog ve gyü lés ben /
Játékidat, oh gyö nyö rû sze re lem. // S lát já tok
amott Osziánt? / Az éj sza ki ten ger örök-kö dû
föl dén / Vad szik la fö lött vi ha rok kal együtt /
Har sog ja da lát az alak ta lan éj ben, / És fel jön
a hold, / Mint a le me nõ nap, / Oly vér vö rö -
sen, / S zord fény be bo rít ja a ren ge te get,
hol / Bolygnak se re ges tül / A harc me ze jén
el esett da li ák / Bús szel le mei. // Min den, mi
vi lá gos, / Min den, mi vi rág zó / Da lod ban, oh
kol du sok õse, Homér! / Min den, mi sö tét, /
Min den, mi si vár / Da lod ba’, ki rá lyi utód,
Oszián!”
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A két köl tõi vi lág nak jel leg ze te sen ro man ti -
kus, vi lá gos-sö tét ala pú meg fes té se Pe tõ fi vál -
to zást sej tõ, bol dog vá ra ko zá sá tól me rõ ben el -
té rõ kö rül mé nyek kö zött, 1850 ok tó be ré ben,
a tra gi ku san rö vid idõ alatt ke gyet le nül le vert
sza bad ság har cot meg tor ló leg sö té tebb idõ ben
arany Já nos cso dá la tos lí rai ver sé ben, az
Õs  szel cí mû ben tel je sí ti ki és lé pi egy ben túl
az egy sze rû el len té te le zést: Os  szi án nem csak
a vé re sen el ti port sza bad ság harc nak, de az
oda ve szett Pe tõ fi nek is a jel kép évé nö vek szik.
Egy év vel ké sõbb, 1851-tõl kez di ír ni a ne vé -
vel mond hat ni egy be for rott tör té nel mi bal la -
dá it, me lyek ben a múlt ese mé nye i nek se gít sé -
gé vel sok kal kön  nyeb ben ki tud ta ját sza ni az
éber ha tal mat, de en nek a szi go rú an cen zú rá -
zott esz ten dõ nek a ver se i ben, kü lö nö sen a
fent em lí tett ben Arany ket tõs, ter mé szet bõl és
iro da lom ból vett al le gó ri á val te szi meg ugyan -
ezt. Az õsz archetipikus jel ké pe az el mú lás -
nak, a sza bad, gyõz tes nép rõl ének lõ Ho mér -
ral pe dig az el bu kott harc ban el esett hõ sök rõl
da lo ló Os  szi ánt ál lít ja szem be, egy ér tel mû en
ez utób bi mel lett té ve le vok sát: „Hí ves, bo -
ron gó õszi nap; / Be ült hoz zám az únalom: /
Mint a ma dár, ki bús, ki rab, / Hall gat, ko mor,
fá zik da lom. / Mit van ten nem? ol vas ni
tán…?/ Ma radj, Homér, fénydús eged del, /
Ma  radj te most… Jer, Os  szi án, / Kö dös, ho -
má lyos éne ked del.” Ez zel a kez dõ sza kas  szal
üti le a fél re ért he tet len han got, majd négy sza -

ka szon át raj zol -
ja meg a ho mé -
ro szi epo szok -
hoz nem ki fe je -
zet ten hû, idil li
sza bad ság és
bol dog ság vi lá -
gát, de min de -
nik vers sza kot
ön nön je le né be
vis  sza ránt ja a
„Jer Osszián,/
Kö dös, ho má -
lyos éne ked del”
ref rén nel.

Az idil li vi lág
és 1850 ok tó -
be ré nek rém ál -
ma kö zé Arany
be ik tat egy ma -
gya rá zó nak is
ve he tõ sza kaszt,
ami nek vi szont

majd nem min de nik so rá ban van egy-egy nyíl -
tabb vagy rej tet tebb uta lás Pe tõ fi köl té sze té re,
il let ve az együtt meg élt re mény ke dés re: „Oda
van a szép nyár, oda! / A ter mé szet las san ki -
hal; / Nincs töb bé nagy sze rû cso da, / Töb bé
se nap fény, sem vi har; / Pa csir ta nem szánt,
csa lo gány / Nem zöngi dalját es te, reg gel; /
Nincs délibáb… Jer Os  szi án, / Kö dös, ho má -
lyos éne ked del.” Ezt az át ve ze tõ sza kaszt kö -
ve ti há rom, a leg na gyobb fáj dal mat csak na -
gyon ne he zen vis  sza fog ni bí ró vers szak, hogy
a zá ró stró fá ban haj szál hí ján meg nyis sa az al -
le gó ri át, koc káz tat va akár a bör tön bün te tést
is: „Ki nek sö té tes éj je len / A hõs apák hoz köl -
tö zött / Da li ák lel ke megjelen, / Alá néz bús
fel hõk kö zött, / És int fe léd: »Jer, Os  szi án, /
A hol ta kat mi ért ve red fel? / Nincs töb bé Ca -
le  do  nián / Nép, kit te fel gyújts énekeddel.«”

Thaly kál mán iro dal már, po li ti kus, de
min de nek elõtt tör té nész ér de kes mó don kap -
cso ló dik Macpherson Os  szi án-tör té ne té hez:
ku ta tá si te rü le te a ku ruc vi lág volt, a Rá kó czi -
fé le sza bad ság harc moz za na ta i nak fel tér ké pe -
zé se, or szág gyû lé si kép vi se lõ ként pe dig õ kez -
de mé nyez te, tar tot ta na pi ren den, hogy 1904-
ben si ker re vi gye Rá kó czi, il let ve Thö köly Im -
re, Ber csé nyi Mik lós és más buj do sók föl di
ma rad vá nya i nak ha za szál lí tá sát. Fi a tal iro da -
lom ta nár ko rá ban ver se ket is írt, de õ volt az
el sõ, aki nem tar tot ta iga zán si ke rül tek nek a
köl te mé nye it. Tör té nel mi ku ta tá sai köz ben, ki -
ke rül he tet le nül szem be sül ve a ku ruc köl té szet -
tel, is mét ver sel ni kez dett a sza bad ság har co -
sok mo do rá ban, és meg is je len te tett írá sa i ból
egy kö te tet, is me ret len szer zõk re hi vat koz va.
Az amúgy is fel ka pott ku ruc té mák di vat sod rá -
ban ha mar nép sze rû ek let tek a Thaly ál tal
„fel fe de zett” ver sek, míg nem fel fi gyel tek ar ra,
hogy nyelv újí tás utá ni, sõt Arany Já nos al kot -
ta sza vak is elõ for dul nak a szö ve gek ben.
Thaly az Aka dé mia nyil vá nos sá ga elõtt be is -
mer te szer zõ sé gét, bo csá na tot kért a név te len -
sé gért, ez zel el is ült a jó for mán még ki bon ta -
koz ni sem ha gyott bot rány.

A fe je de lem ham va i nak ha za ho za ta la után
még rö vid ide ig tar tott a ku ruc di vat, de a XX.
szá zad ele jé nek a múlt ból a je len fe lé va ló for -
du lá sát, az ak tu á lis prob lé mák szó ki mon dó
meg ol dá sá nak kény sze rét Ady End re Esze Ta -
más ko má ja cí mû ver se utol só sza ka szá nak
kulcs sza va, az „akár ki” jel zi a leg job ban: „Rá -
kó czi, akár ki, / Jöj jön va la há ra: / Kí gyó ink -
nak, Esze ko mám, / Lép jünk a nya ká ra.”

| MolnárJudit

ThalyKálmán,

a „kuruc”költõ
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Bi zo nyá ra ol va só ink kö zül is so kan meg cso -
dál ták már a temp lo mok gyö nyö rû ólom üveg
ab la ka it vagy a hí res Tiffany lámpákat, ame -
lyek szép sé gük kel min den kit el va rá zsol nak. Az
üveg fes tés tech ni ká ja, bár nem egy sze rû, egy
kis ki tar tás sal el sa já tít ha tó és sok ol da lú an
hasz no sít ha tó. Bár mi lyen üveg tár gyat le het
így dí szí te ni, kre a tí van csi no sít hat juk la ká sunk
ab la ka it, vá zá kat vagy akár a ka rá csony fá ra
ke rü lõ göm bö ket.

– Ké rem, né hány szó ban mu tat koz zék be
ol va só ink nak!

– Nagy sza lon tán szü let tem, min dig is itt él -
tem, és na gyon sze re tem a szü lõ vá ro so mat. A
he lyi Arany Já nos Gim ná zi um ba jár tam is ko -
lá ba, ahol jól fel ké szült ta ná rok ok tat tak ben -
nün ket. Itt áll tam mun ká ba is, var ro dá ban dol -
goz tam, és köny vel tem is. Min dig nagy tü rel -
mem volt a kéz zel ké szí tett dol gok hoz, le gyen
akár jegy ze te lés, akár kö tés, hor go lás, aján -
dék ké szí tés, dí szí tés, cso ma go lás.

– Mi kor és ho gyan is mer ke dett meg az
üveg fes tés sel?

– Már ki csi ko rom ban is tet szett az üveg fes -
tés, már ak kor gyö nyör köd tem a temp lo mok

fes tett ab la ka i ban, ikon ja i ban. Az tán évek
múl tá val egy té len ked vet kap tam ki pró bál ni
az üveg fes tést. Egy re job ban meg ked vel tem, s
ko moly biz ta tói hát tér rel ös  sze ál lí tot tam egy
cí mer ki ál lí tást 2010 ok tó be ré ben, a VIII. Haj -
dú hét re. A tár la ton lát ha tó ak vol tak vá ro sunk
cí me rei, me gyénk, ha zánk cí me re, egy há zi és
ne me si csa lá dok, pél dá ul ne ve ze tes köl tõnk,
Arany Já nos s a Tol di nem zet ség cí me rei. Éle -
tem egyik cso dá la tos ál ma tel je sült ez zel a ki -
ál lí tás sal, ren ge teg ked ve zõ vis  sza jel zést kap -
tam, ami to váb bi ked vet, am bí ci ót adott. Még
na gyobb öröm mel töl tött el, hogy a rá kö vet -
ke zõ év ben, 2011-ben a ki ál lí tá som a ha tár
túl ol da lán, De recs kén is be mu tat koz ha tott, az
1956-os for ra da lom em lék ün ne pén ren de zett
meg em lé ke zé sen.

– Más kéz mû ves tech ni ká kat is al kal maz?
– Igen, a si ke res ki ál lí tás után mást is ki pró -

bál tam, el kezd tem aján dék tár gya kat, fes tett fi -
gu rák kal dí szí tett hûtõmágnest, dísz do bozt,
filc bõl em lék tár gya kat, gyöngy fû zés sel dí sze -
ket, ki egé szí tõ ket ké szí te ni. Egyik öt let ad ja a
má si kat, igyek szem min dig egye di és kü lön le -
ges dol go kat ké szí te ni.

– Hol lát hat ják a mun ká it az ér dek lõ dõk?
– Ren dez vé nye ken, vá sá ro kon rend sze re -

sen részt szok tam ven ni, leg több ször a töb bi
nagy sza lon tai kéz mû ves sel együtt, akik kel
min dig na gyon jó han gu lat ban tel nek a kö zös
prog ra mok. Leg kö ze lebb de cem ber 21-én ta -
lál koz hat nak ve lem a ked ves ol va sók, a ka rá -
cso nyi vá sá ron Nagy sza lon tán, de meg ta lál -
hat nak a Facebook kö zös sé gi ol da lon is. Kel -
le mes ka rá csonyt és bol dog új évet kí vá nok
min den ked ves ol va só nak!

| BalázsAnita

Csodavilágüveglapon
Azüvegfestésazegyiklegnagyobb
kézügyességet,precizitástéstürelmet
igénylõkézmûvesfoglalatosság.Egyik
tehetségesmûvelõjeanagyszalontai
KOVÁCSBORBÉLYILDIKÓ,akiazelmúlt
évekbenmáregycímersorozatotis
üveglapraálmodott.
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So kan gon dol ják, hogy mi vel a pa pírt Kí ná -
ban ta lál ták fel, a pa pír haj to ga tás is on nan
ered. Az origami szó vi szont ja pán, és a XVIII.
szá zad ban már ez zel az ös  sze fog la ló név vel je -
löl ték a pa pír ból csu pán haj to ga tás sal ké szí tett
fi gu rá kat s ma gát a mû ve le tet is. Az origami
kre a tív mun ká ra sar kall ja a gye re ke ket és fel -
nõt te ket. A ha gyo má nyos fi gu rák el ké szí té sé -
nek meg van nak a ma guk, sok év szá za don át
„kéz rõl kéz re” át adott sza bá lyai, de min dig
van hely az újí tás ra. Ma nap ság tan fo lyam okon
is el sa já tít hat juk ezt a fog la la tos sá got, a leg -
ügye sebb ke zû ek akár mû vé szi fo kon is mû vel -
he tik, mint pél dá ul Denisa Moti, aki vel kéz mû -
ves vá sá ro kon me gye szer te több ször ta lál koz -
hat tak már az ér dek lõ dõk.

– Mi kor és ho gyan is mer ke dett meg a pa -
pír haj to ga tás sal?

– A tech ni kát 2010-ben is mer tem meg:
anyu kám egy ren dez vé nyen lá tott pár ér de -
kes, pa pír ból ké szült tár gyat, le fény ké pez te,
az tán itt hon meg mu tat ta ne kem. Utá na néz -
tem az interneten, hogy mi ez és hogy kell csi -
nál ni, s at tól kezd ve nem volt meg ál lás. Az óta
haj to ga tok, min dig igyek szem va la mi újat fab -
ri kál ni, ami ki hí vás is egy ben. Ma ga az
origami sze ret tet te meg ma gát ve lem, mi vel
ami kor si ke rült egy tár gyat meg for mál nom,
ak kor ke res tem egy ne he zeb bet, így so sem tu -

dom meg un ni. Örü lök, ami kor lá tom, mi lyen
szép tár gya kat le het ké szí te ni az egy sze rû pa -
pír ból, de a leg na gyobb öröm ak kor ér, ami -
kor el aján dé ko zom va la ki nek, amit ké szí tet -
tem, és lá tom raj ta, hogy men  nyi re örül ne ki.

– Mi lyen fi gu rá kat szo kott ké szí te ni?
– Na gyon sok faj tát, kü lön bö zõ al kal mak ra,

pél dá ul ál la to kat (ping vin, hat  tyú, dínó, sár -
kány, hal, ma ci, ci ca, bé ka, pan da, csi be), me -
se fi gu rá kat (Minnie és Mickey egér, Spon gya
Bob, Má rió, Superman), ka rá cso nyi fi gu rá kat
(Mi ku lás, hó em ber, ka rá csony fa, csil la gok), vi -
rá go kat, csok ro kat, tor tá kat, kü lön bö zõ mé re -
tû és szí nû szí ve ket, ko sa ra kat és vá zá kat,
gyer tya tar tó kat, hús vé ti dí sze ket.

– Az origami mel lett más kéz mû ves te vé -
keny sé gek kel is fog lal ko zik?

– Igen, még sok min den nel: tér ha tá sú tab ló -
ké pe ket ké szí tek quilling tech ni ká val, ha ris nya-
vi rág csok ro kat, gyöngy bõl csil la go kat fû zök,
fá ból kis au tó for má jú bor tar tót ké szí tek, szal vé -
ta tech ni ká val dí szí tek a meg ren de lõ íz lé se sze -
rint. Rend sze res részt ve võ je va gyok a kü lön bö -
zõ kéz mû ves vá sá rok nak, és a leg nép sze rûbb
kö zös sé gi por tá lon, a ne vem alatt mû kö dõ ol -
da lon is fel ve he tik ve lem a kap cso la tot.

| BalázsAnita

Papírhajtogatás
mûvészifokon
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olt még bõ hat hét ka rá cso nyig,
az az a fe nyõ ün ne pig, ahogy Bor -
sos elv társ elõ sze re tet tel em le get -
te, ám Pu szi úr úgy érez te, ide je
hoz zá lát ni az elõ ké szü le tek hez,

mert szent es té re meg le pe tést ígért a gye re -
kek nek.

Az Arany sár kány egyik törzs ven dé ge, Le si
só gor, hí zót ígért fû alatt Pu szi úr nak, ha sze -
rez rá ki uta lást, az tán Nénnyukával elõ re meg -
ter vez ték a ka rá csony es ti me nüt. Or ja le ves rõl
ál mo do zott Pu szi úr, mi köz ben a pult mö gött
áll va fé nyes re dör göl te a po ha ra kat, fõtt hús -
ról ece tes tor má val, pi ro san virgonckodó ol -
da las ról, meg hur ká ról, ami bõl il la to san om lik
elõ a rizs, ma jo rán na és bors sza gá val in ger -
ked ve. Nénnyuka töl tött ká posz tá ról is be szélt,
meg son kák ról és te per tõ rõl, amit jól be le het
majd osz ta ni, nem be szél ve a pár li ter zsír ról,
ami re me kül mu tat majd ott a pi ros bö dön -
ben. Az Arany sár kány kosz to sai is jól jár nak,
mé lá zott Nénnyuka, tó dul majd a nép a fa sírt -
ra meg a sült kol bász ra, lesz mi bõl fõz ni ta va -
szig.

Ka rá csony ra disz nót vá gunk, ha tá roz ta el
Pu szi úr, és hoz zá lá tott a ki vi te le zés hez.

Csak egy egé szen icur ka-pi cur ka kis disz -
nót, já rult alá za to san Bor sos elv társ szí ne elé
más nap en ge dé lyért, ám a párt tit kár elv társ
az nap reg gel gyo mor égés sel éb redt. Elõ zõ na -
pon ki szál lá son járt a tit kár nõ jé vel, és ha za fe -
lé meg áll tak egy csár dá nál, szó val el telt az idõ,
a so fõr köz ben jót aludt a vo lán nál, az tán éj fél
is el múlt, mi re ha za ke ve red tek. Zsí ros volt a
pör költ vagy mi, de amint a ven dég lõs elõ ad -
ta el kép ze lé se it a ká posz tá ról meg tár sa i ról,
Bor sos elv társ agyát el ön töt te a vér, és ak ko -
rát csa pott az asz tal ra, hogy a kis Le nin-szo -
bor ket tõt ug rott. – Nincs ki uta lás, nincs disz -
nó, nincs ka rá csony, leg fel jebb fe nyõ ün nep,
és szól jon a tit kár nõ nek, hoz zon szó da bi kar -
bó nát! – szólt, és be csap ta az aj tót.

Már pe dig lesz disz nó, a kis Jul csi ka kol bászt
fog en ni, Kar csi ka meg fa sírt tal do bál ja majd a
ve re be ket, fo gad ko zott Pu szi úr sö tét áb rá zat -
tal, és zá rás után kis ta nács ko zást tar tott a
sön tés ben. A má so dik po hár kis üs ti után már
együtt só haj to zott Pu szi úr, Le si só gor, Szeredi
bá csi, az öreg hen tes meg Cse re Bé la, Bor sos
elv társ ál lan dó és min den ko ri so fõr je.

– A disz nó meg van – tol ta hát ra tar fe jén a
mi ci sap kát Le si só gor –, de hogy hoz zuk be

fa lu ról, hogy ne ve gyék ész re, ha meg ál lí ta -
nak? – töp ren gett.

– Sze kér rel nem le het, azt fel túr ják, még a
zsá kok alá is be néz nek, au tó val meg csak nem
hoz ha tunk egy ál la tot –, só haj tott Cse re Bé la.

– De hogy nem – szó lalt meg csen de sen
Nénnyuka, és már más nap mun ká hoz lá tott.
Le hoz ta a pad lás ról az öreg uta zó lá dát, és fel -
túr ta. Volt ab ban min den, ki fa kult se lyem ing,
mo lyet te gyap jú mel lény, szí nét vesz tett nyúl -
szõr  ka lap meg egy vi sel tes, ám mu ta tós ló -
den ka bát, amin Nénnyuka elé ge dett te kin tet -
tel si mí tott vé gig, majd óva to san váll fá ra
akasz tot ta. Ez jó lesz.

Ka rá csony szent nap já nak reg ge lén ke vés
hó esett.

– Hi deg van – haj tot ta fel gal lér ját Bor sos
elv társ, amint ki lé pett iro dá ja aj ta ján. – Cse re
elv társ, ma ga sza bad hol na pig! – szólt be a so -
fõr nek, majd ön nön jó sá gá tól meg ha tód va el -
in dult, hogy aján dé kot ve gyen a fe le sé gé nek.

Ugyan ek kor Le si só gor oda ha za ép pen
azon mun kál ko dott Pu szi úr ral meg Nén nyu -
kával, hogy ke vés ke kö mé nyes pá lin kát itas -
son a hí zó val. De az nem akar ta a jót, pró bál -
koz tak töl csér rel meg bög ré vel, de csak azt
ér ték el, hogy jól meg ha rap ta Pu szi úr uj ját.
Na, it tak a nagy ijedt ség re egy ku pi cá val,
majd új ra pró bál koz tak vol na, mi re az asz -
 szony nak eszé be ju tott, ke ver jék el a pá lin kát
egy kis ku ko ri cá val, hát ha úgy el fo gad ja. El fo -
gad ta, mi több, fel hör pölt egy szer re fél li ter
pá lin kát két ma rék da rá val, majd ap ró, halk
rö fö gé sek után el dõlt. Ré szeg disz nó, kun co -
gott Pu szi úr, és hoz zá lát tak hár man, hogy
fel öl töz tes sék a hí zót. A ló den ka bát ki csit
nagy nak bi zo nyult, Nénnyuka, mi u tán vé gig
be gom bol ta, uj ja it gon  do san a zse bé be tûr te,
gal lér ját fel haj tot ta, majd kac ki á san a fe jé be
nyom ta a ka la pot, és azt mond ta: kész. Ek kor
ér ke zett a Po be dá val Cse re Bé la, és mi u tán
tér dét csap kod va ki rö hög te ma gát, együt tes
erõ vel be ül tet ték a disz nót a hát só ülés re,
mel  lé Pu szi urat, elõ re Nénnyuka ke rült, és
hajts, is ten ne vé ben.

Az úton sem mi ér dem le ges nem tör tént,
Nénnyuka halk imád ko zá sát a hí zó sze líd hor -
ko lá sa tör te meg né ha. A fõ té ren a köz le ke dé -
si rend õr na gyot sza lu tál va en ged te õket to -
vább, majd a for gal mat irá nyít va len dü -
le tes moz du lat tal el for dult. Al ko nyo -
dott, mi re be ka nya rod tak az Arany sár -

Csendeséj,disznóval
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ó elõ re tud tul adom, a kö vet ke zõk ben
nem a mé zes hó nap ja it él ve zõ Pe tõ fi -
nek a cím ben jel zett köl te mé nyét kí -
vá nom sti lisz ti ka i lag ele mez ni. E he -
lyett az új szü löt tel gya ra po dó há zas -

pár ok ama gond ját sze ret ném eny hí te ni, hogy
ro kon szen ves ne vet vá las  sza nak a sze re tet tel
várt csöpp ség nek.

Köz tu dott, hogy az anya könyv ve ze tés jog -
sza bá lya szé les le he tõ sé get ad a ke reszt név,
más szó val utó név (sõt utó ne vek) sza bad ki vá -

lasz tá sá ra, anya nyel vün kön va -
ló be je gyez te té sé re. A szü lõk -
nek, a ke reszt ma mák nak,
apák nak eme töp ren gé sük ben
kí vá nok se gít sé gük re len ni.
Gon dol ni uk kell ar ra, hogy az
ön tu dat lan cse cse mõ rö vid két
év ti zed el tel té vel ér tel mes sze -
mél  lyé, a tár sa da lom és nem ze -
tünk tag já vá ran go so dik. Ezért
le gye nek te kin tet tel a ve ze ték- s

a ke reszt név együt te sé nek jó
hang zá sá ra, együt tes je len té sé re,

szép sé gé re, rit mu sá ra.
Mind ezek fi gyel men kí vül ha gyá sa

oly kor ko mi kus, sõt kel le met len ös  sze -
csen gést ered mé nyez. Kí nos hely zet be ke rül -
tem ked ves ta nít vá nyom, Sinka Ka ta lin fe lel te -
té se kor. A fi úk ka ján ne ve té sét el ke rü len dõ,
csak ve ze ték- vagy ke reszt ne vén szó lí tot tam.
Az if jak kö zül – a szü lõk fi gyel met len sé ge foly -
tán – Kublicska Kál mán ju tott ha son ló hely zet -
be. A Jám bor csa lá dot ar ra fi gyel mez tet tem,
hogy új szü lött fi úcs ká juk nak ne hogy az uk rán
ere de tû Ivó ne vet ad ják. E két ele met ös  sze ol -
vas va az de rül ki, hogy gyer me künk bor ivó.

Nem ily kel le met len és meg alá zó, vi szont
de rült ség re ad al kal mat Gali Bar na ne ve, akit
tár sai li ba ként be céz tek. Ke resz te si Ete le szó -

ba se áll ve lünk, mert si et, Ko vács Oli vér el len -
ben szor gal ma san dol go zik, ácsol.

Úgy vé lem, a két név elem egy be ol va sá sá -
nak fur csa sá gá ról nem szük sé ges bõ veb ben
szól nom. Ám de akad még né hány kö ve tel -
mény, ame lye ket nem hagy ha tok em lí tet le nül.
Ide tar toz nak azok az egyé nek, akik nek a csa -
lád ne ve utó név bõl ug rott elõbb re. Az egy han -
gú sá got el ke rü len dõ, nem aján lom az Ágos -
ton Ágos ton, a Já nos Já nos, a Pé ter Pé ter-
sze rû pá ro sí tást. Nem sok kal ma rad mö göt tük
Ferenczi Fe renc és Pálfi Pál. Ve lük el len tét ben
szí ve sen szó lí tot tam fe le lés re Simonfi Amá li át,
aki nek a ne vé ben a mély s a ma gas ma gán -
hang zók sze ren csé sen vál ta koz nak. Sõt szü le -
i nek az ér de me, hogy a jól is mert ve ze ték név -
hez egy rit káb ban elõ for du ló utó ne vet vá lasz -
tot tak.

To váb bi ta ná csom: ke rül jük a rí mel te tést!
Ezek kel le mes ki csen gést ad nak a vers sor ok -
nak, ám de mo soly ra kész te tett el sõ ta lál ko zá -
sunk kor Ván dor Sán dor, Tö rök Ödön és Var -
ga Aba Csa ba be mu tat ko zá sa. A har ma dik
egyén nél a rím mel lett a mé lyen hang zó a
egyed ural ma is bos  szan tott. A Fe ke te há zas -
pár nak ha son ló ve szõd sé get je len tett az End -
re név be ik ta tá sa, amely re a csa lá di ha gyo -
mány kö te lez te õket. Va ló igaz, hogy a Fe ke -
te End re azo nos ma gán hang zói töb bek nek
bán tot ták a fü lét. Ek kor a hát tér bõl az iker test -
vér, And rás lé pett elõ. Õ ol dot ta meg a
varietas delectat, a vál to za tos ság gyö nyör köd -
tet vi tat ha tat lan ér vé nyes sé gét.

A leírottakkal ar ra kí ván tam sar kall ni ol va -
só i mat, hogy az új szü löt tek nek olyan ke reszt -
ne vet vá las  sza nak, amely anya nyel vünk szép -
sé gét vil lant ja föl, és gyer me kün ket hû sé ges
társ ként kí sé ri el a böl csõ tõl a vég sõ ál lo má -
sig.

DánieliszEndre

Mineknevezzelek?

J

kány elé, és a disz nó bá gyadt rö fö gés -
sel éb re dez ni kez dett. Az tán, amint a
kony ha fe lé ci bál ták, már vi sí tott is.

A ra gyo gó tisz tá ra ta ka rí tott sön tés egyik
sar ká ban sze rény ka rá csony fa ál lott. – Gye re -
kek! – ki ál tott na gyot Pu szi úr. – Jul csi kám,
Kar csi kám, gyer tek ha mar éne kel ni, itt járt a
kis Jé zus ka! „Menny bõl az an gyal le jött hoz zá -
tok, pásztorok…” – bõg te tel jes hang erõ vel

Pu szi úr a kony ha fe lé hall ga tóz va, egyik ke -
zén Jul csi ka, szép kis mas nik kal a copf já ban,
má sik ke zén a tág ra nyílt sze mû Kar csi ka, míg
há tul a kony hán Nénnyuka meg Szeredi bá csi
bir kó zott az el ke se re det ten vi sí tó, ló de nes
disz nó val. Rö vid küz de lem volt. Az tán hir te len
csend lett, kinn el eredt a hó, és vég te len sze -
re tet öm lött el a vi lá gon.

| SzilágyiPerjésiKatalin

Ø
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Szi asz tok, gye re kek!
Ti vár já tok már a ka rá csonyt? Mert én már alig vá -

rom a friss fe nyõ il la tát, a dí szí tés iz gal mát és más nap
reg gel az aján dé ko kat a fa alatt… Szin te már hal lom
a csen get  tyûk hang ját, amint az ün nep re bonganak.
Mi lyen jó is lesz be ül ni a me leg szo bá ba, néz ni a kály -
há ban ro po gó tü zet, és köz ben sütit és te jet maj szol ni
apu kám és anyu kám ölé ben! Most már az sem ér de -
kel, ha kint fúj a szél, és éj sza ka meg fagy a ta laj. Re -
mé lem, egy ke vés hó is hull ni fog.

Kel le mes ün ne pe ket, gye re kek, és bol dog új évet!

BarkÁcsOLJunk

Papírrozetta
Ehhez a szé pen mu ta tó ka rá csony fa dísz hez

3 négy zet ala kú pa pír lap szük sé ges (pél dá ul
ré gi új sá gok). Egyen ként har mo ni ka sze rû en

be haj to gat juk a
la po kat, a haj to -
ga tás hos  szá ra
m e  r õ  l e  g e  s e n
ket  té hajt juk, és
az ös  sze érõ lap -
szé le ket ös  sze -
ra gaszt juk. Kör -
cik kek ke let kez -
nek így, eze ket
ös  sze ra gaszt va
kört for má zunk
be lõ lük. Bár mi -
lyen szí nes pa -
pír ból is na gyon

szép, a kü lön bö zõ nagy sá gú la pok ból ké szí tett
ro zet tá kat a kö ze pük nél egy-egy nagy gomb -
bal össze fog va vi rág is le het be lõ lük. A kö ze -
pé re le het fúj ni csil lám port vagy hó-sprayt, ak -
kor még ün ne pibb lesz.

Pösziünneprekészül
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Találdki!
Hogyesikahó?

Melyikácsehetõ?

Melyikember

alegidõsebb?

Fagytól,jégtõlsosefél,

Szánonszalad–õa…

TTTTTTTTTTTTTT

Leszállnakõkfûre,fára,

Pedigegyikneksincslába.

TTTTTTTTTTTTTT

Földreesem,denemfáj

mindengyerekengemvár.

TTTTTTTTTTTTTT

Testvéreaharmatnak,

shidegidõtársa,

mertazembereztcsakis

télidõbenlátja.(december)

(kalács)

(fehéren)

(tél)

(dér)

(hópehely)

(zúzmara)



é ter egy au tót ka pott ka rá csony ra a
test vé ré tõl. Ka rá csonyes te, ami kor
ki jött az iro dá já ból, egy ut ca gye rek
ámul doz va jár kált a csil lo gó-vil lo gó,
új ko csi kö rül.

– Uram, ez az ön au tó ja? – kér dez te.
Pé ter bic cen tett: – A bá tyám tól kap tam ka -

rá csony ra.
A fiú meg hök kent: – Azt akar ja mon da ni,

hogy a báty ja ad ta ma gá nak ezt az au tót, és
ma gá nak ez sem mi be sem ke rült? Hej, bár -
csak… – El bi zony ta la no dott.

Pé ter sej tet te, ho gyan fog ja foly tat ni a fiú.
Bi zo nyá ra azt kí ván ja, hogy bár csak ne -
ki is ilyen test vé re le het ne. Amit azon -

ban a srác mon dott, te tõ tõl
tal pig meg ráz ta.

– Bár csak – foly -
tat ta a gyermek
– én is ilyen

test vér le het -
nék!

P é  t e r
cso dál koz -
va né zett a
fi ú ra, majd

ösz tö nö sen meg kér dez te:
– El vi gye lek egy kör re?

gyereksarok|

– Ó, igen! Sze ret ném.
Rö vid ko csi ká zás után a fiú sze mé ben kü lö -

nös fény csil lo gott. Pé ter hez for dult: – Uram,
meg ten né, hogy meg áll a há zunk elõtt?

Pé ter tit kon el mo so lyo dott. Már sej tet te,
mit akar a fiú. Meg akarja mu tat ni a szom szé -
dok nak, hogy egy nagy ko csi hoz ta ha za. De
megint té ve dett.

– Meg áll na ott, a lép csõk nél? – kér te a fiú.
Fel fu tott a lép csõn, s Pé ter nem so ká ra hal -

lot ta, ahogy jön vis  sza fe lé. Kar ja i ban moz gás -
sé rült kis öc  csét ci pel te. Le ül tet te a leg al só lép -
csõ fok ra, egé szen oda bújt hoz zá, majd rá mu -
ta tott az au tó ra:

– Itt van, Öcs kös, ami rõl fent be szél tem ne -
ked! A báty já tól kap ta ka rá csony ra. Egy na -
pon én is ilyet aka rok ne ked ad ni. Ak kor majd
te is lát ha tod azt a sok szép dol got a ka rá cso -
nyi ab la kok ban, ami rõl min dig meg pró bál tam
me sél ni ne ked.

Pé ter ki szállt az au tó ból, beemel te a bé na fi -
út az el sõ ülés re. Csil lo gó sze mû báty ja pe dig
be szállt a há ta mö gé, és meg kez dõ dött hár -
mó juk fe lejt he tet len ün ne pi ko csi ká zá sa.

P

TÓTHÁgNES

December
Nézd,milyensokhópillangó

táncikálazéjben,
minthacsakazörömfénye

szállnaasötétben.

Leszbelõlükhótakaró,

pihe-puhaszõnyeg,
kertekaljánhamarosan

hóembereknõnek.

Némelyikükvarázsseprût

szorongatkezében,
azonszállaházakfölé

holdvilágoséjen.

Hogyhaszépnektaláljaa

mélyenalvóvárost,
megemelikalapját,
arozsdásfülûlábost.
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Testvériszeretet

Pontaz év
végére!

Szám sor rend ben 
kösd ös  sze 
a pon to kat, 
s meg lá tod, 
a meg ol dás 
iga zán 
ün ne pi lesz!
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Az es ten köz re mû kö dött a nagy vá ra di és a
te mes vá ri fil har mó nia egye sí tett ze ne ka ra, a
két vá ros egy há zi ének ka ra és négy te mes vá ri
szó lis ta: Teodora Ciucur (szop rán), Varvari
Gab ri el la (alt), Daniel Zah (te nor) és Lucian
Oniþã (bas  szus). Or go nán kí sért Kris tó fi Lász ló,
és he ge dû szó ló val aján dé koz ta meg a kö zön sé -
get a te mes vá ri Ioan Fernbach.

Be ve ze tés ként Böcskei Lász ló váradi ró mai
ka to li kus me gyés püs pök ki fej tet te, hogy a
kon cer tet bol dog Bogdánffy Szi lárd em lé ké re
szán ták, egy ben is mer tet te rö vi den a fel csen -
dü lõ kom po zí ci ó kat. A mû sor el sõ fe lé ben szó -
lalt meg Liszt Fe renc Krisz tus cí mû ora tó ri u -
má ból a II. egy ség 8. té te le: Az Egy ház ala pí -
tá sá ról. Az ora tó ri um szö ve gét a szer zõ a Bib -
lia és a ka to li kus li tur gia tex tu sa i ból ál lí tot ta
össze. Az al ko tást 1867-ben mu tat ták be. Az
idé zett té tel ér de kes egy be épí té se egy unisono
dek la mált ze nei anyag nak és egy igen dal la mos
kó rus him nusz nak. Szö ve ge: „Tu es Petrus…”
– „Te Pé ter vagy, és ezen a kõ szik lán épí tem
fel az Anya szent egyházamat…” (Má té 16,18).
A 45. ütem tõl ze ne kar- és or go na kí sé re tes,
négy szó la mú vegyes kart írt a szer zõ, ezt him -

nusz ként fo gta fel: „Si mon, Já nos nak fia … le -
gel tesd az én bá rá nya i mat” (Já nos, 21,15). A
di a to ni ku san har mo ni zá ló, jól éne kel he tõ dal -
la mot sa ját Pá pai him nu szá ból vet te át Liszt.

A so ron kö vet ke zõ Ma gyar ko ro ná zá si mi -
sét 1867. jú ni us 8-án mu tat ták be a bu dai Má -
tyás-temp lom ban I. Fe renc Jó zsef csá szár és
Er zsé bet csá szár né ki rál  lyá ko ro ná zá sa al kal -
má ból. Az al ko tást a bé csi ud va ri ének- és ze -
ne kar szó lal tat ta meg szó lis ták köz re mû kö dé -
sé vel, a Graduale és az Offertórium (Fel aján lás)
nél kül, ve zé nyelt Gottfried Preyer. Liszt ma -
gán em ber ként vett részt az ese mé nyen. Az
Offertórium utó lag, a Graduale 1869-ben ke -
let ke zett. A mû dal lam vi lá ga egy részt ün ne pé -
lyes, emel ke dett, más részt ide gen nek tet szik,
no ha a nem ze ti ér zést tol má csol ja a be til tott
„Rá kó czi -nó ta” sa já tos ku ruc-kvart jai ál tal, va -
la mint a ma gya ros mû dal tech ni ká val.

A Kyrie há rom ta gú, fen sé ges ak kord-fel bon -
tá sú „dúr-ze ne”.A Gloria az ün ne pé lyes al ka -
lom nak meg fe le lõ en a mi se leg hos  szabb, leg -
hang sú lyo sabb té te le, fé nyes és ra gyo gó.Ün -
ne pi, fé nyes ze ne szól a Gradualéban. A Cre -
do ki ma radt az elõ adás ból. Az Offertórium
hang sze res té tel,  Liszt „va la mi fé le him nusz -
nak” mi nõ sí tet te né pi es hang zá sa mi att. A
Sanctus is mét kó rus ra, szó lis ták ra és ze ne kar -
ra írt mi se rész. A kez det fen sé ges, erõ tel jes. A
be fe je zõ Agnus Dei (Is ten bá rá nya) a Gloria
anya gát idé zi, an nak ma gya ros vol tát.

A két kom po zí ci ót Kris tó fi Já nos Zsig mond
or go na mû vész, kar mes ter ve zé nyel te. Si ke rült
meg te rem te nie a mû vek kí ván ta áhí ta tot,
emel ke dett sé get, a lisz ti gon do la to kat, s a dal -
lam íve ket mí ve sen, ki fe je zõ en, hi te le sen hoz ta
fel szín re.

A mû sor má so dik ré szé ben hall gat tuk meg
Carl Maria von Weber ro man ti kus hang ver -
seny ári á nak is fel fog ha tó Gloria et honore cí -
mû, Esz-dúr mi se ré szét, amely a Missa sancta
no. I. (1817–18) ré szét ké pe zi. A szó lót kul tu -
rál tan, át él ten éne kel te Teodora Ciucur szop -
rán. Az együt test a te mes vá ri dr. Walter Kindl
ve zé nyel te. Böcskei Lász ló me gyés püs pök kö -
szö nõ sza vai után a ba zi li ka hall ga tó sá ga nagy
ová ci ó val fe jez te ki tet szé sét.

| TudukaOszkár

Emlékezeteshangverseny
aváradibazilikában
Anagyváradirómaikatolikusbazilikában
novemberelejénrendkívülikoncertnek
lehetetttanújaatemplomotzsúfolásig
megtöltõhallgatóság.Váradibemutatóként
hangzottelLisztKrisztus címû
oratóriumánakegyiktételeésMagyar
koronázásimiséje,felcsendültWeber
Gloriaethonore címûmiséjénekrészlete.
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Az a tény, hogy az egy há zi kó rus ta lál ko zó
Margittán ka pott he lyet, igen nagy meg tisz tel -
te tés a vá ros nak és az ot ta ni ka to li kus kö zös -
ség nek. Azok a kó ru sok je lent kez het tek, ame -
lyek he ti rend sze res ség gel lát nak el li tur gi kus
szol gá la tot sa ját temp lo muk ban. Az ese mény -
re 16 kó rus je lent ke zett, ös  szes sé gé ben több
mint 300 sze mél  lyel, a ki írás sze rint két sza ba -
don vá lasz tott éne ket, egy Jé zust és egy Má ri -
át di csõ í tõt kel lett elõ ad ni. Ezen kí vül mind -
egyik kó rus meg kap ta há rom ének – Panis
Angelicus, Üd vöz  légy, ke gyes Szent Lász ló
ki rály, Jubilate Deo – kot tá ját, s együtt éne -
kel ték el õket a nagy vá ra di szé kes egy ház kar -
na gyá nak, Kris tó fi Já nos nak a ve zény le té vel.

A ta lál ko zó elõtt kö zö sen imád koz tak, majd
Böcskei Lász ló váradi me gyés püs pök nyi tot ta
meg a ren dez vényt. Ki emel te, hogy a ta lál ko -
zó fõ cél ja az egy ház ze nei élet fel len dí té se. A
há zi gaz dák ne vé ben Májernyik Mi hály es pe -
resplé bá nos mon dott kö szön tõbe szé det. A
mû sor ve ze tés fel ada tát a margittai kó rus kán -
to ra, Sza bó Pé ter lát ta el. Va la men  nyi kó rus
szín vo na las elõ adást pro du kált, tar tal mas,
szép dél elõt töt nyúj tot tak egy más nak és a hall -
ga tó ság nak egy aránt. Az egye sí tett nagy kó rus
igen rö vid pró ba után ös  sze han go ló dott, és
úgy éne kelt, mint ha a ta gok mind vé gig együtt
pró bál tak vol na. Telt  ház volt a ka to li kus nagy -
temp lom ban, a hall ga tó ság kö ré ben ka to li ku -
so kon kí vül igen sok más fe le ke ze tû vel. Az
ese mény vé gén a püs pök mon dott kö szö ne tet

a fel lé põk nek, el is me rés sel szólt az elõ adá sok -
ról és a margittai szer ve zõ mun ká ról. A ta lál ko -
zó fi nom ebéd del fe je zõ dött be a Caritas Szent
An tal Napközi Otthonában.

A ju bi le u mi szé kely hí di ta lál ko zón tíz kó rus
vett részt, és nem csak az Ér mel lék rõl, hi szen
Margitta, Szentjobb, Nagy vá rad, sõt az anya or -
szá gi Nyíradony is kép vi sel tet te ma gát. A részt
ve võ sze mé lyek szá ma itt is el ér te a 300 fõt. A
fõ szer ve zõ a szé kely hí di Fér fi kó rus ve ze tõ je,
Karancsi Bé la mér nök-ta nár volt, az ese mény -
nek a vá ro si klub adott he lyet, er re az al ka lom -
ra elõ adó te rem mé át ala kít va. Bé res Csa ba pol -
gár mes ter a meg nyi tón gra tu lált a szer ve zõk -
nek, akik im már egy év ti ze de min den õsz vé -
gén meg ren de zik ezt a tar tal mas, ha gyo mány -
õr zõ, szó ra koz ta tó, lel ket me len ge tõ ta lál ko zót.

Ma gyar nó ták, nép dal ok, ka to na dal ok, kó -
rus mû vek egy aránt el hang zot tak. A kó ru sok
több sé ge már ti ze dik al ka lom mal volt je len,
szin te min den ki min den kit is mert, sõt ba rá ti
kap cso lat ban áll nak. Olyan ez, mint egy nagy
csa lá di ta lál ko zó. Mind egyik csa pat nak meg -
van a sa ját re per to ár ja, me lyet évek óta csi -
szol, fi no mít. Idõn ként egyik-má sik kó rus
meg  le pe tés ként egész más sal lép fel, mint
amit tõ le meg szok tak. A szé kely hí di Fér fi kó -
rus ezt már több ször meg tet te, de az idén ma -
radt an nál, amit ta lán a leg job ban tud és sze -
ret: a ka to na nó ták nál és ha za fi as da lok nál. A
meg le pe tést Margitta okoz ta, mi vel nem a tõ -
lük meg szo kott nó ták kal lé pett fel, ha nem
nép dal ok kal és kó rus mû vel négy szó lam ra. Ez
a vál to zás an nak kö szön he tõ, hogy szak ava -
tott fel ké szí tõ re ta lál tak Sza bó Pé ter sze mé lyé -
ben. Érmihályfalva a kó ru son kí vül az idén is
el vit te ha gyo mány õr zõ ci te ra ze ne ka rát. A fel -
lé pés utá ni va cso rán már kö zö sen éne kel ték a
szép ma gyar nó tát.

SzõkeFerenc

Énekelnijó
NovemberutolsóelõttiszombatjánkétBihar
megyeitelepüléseniszengettaz ének,szólt
anóta.DélelõttMargittán,azÁrpád-házi
SzentMargitTemplombana Római
KatolikusPüspökségII. Egyházmegyei
Kórustalálkozójátrendeztékmeg,estepedig
Székelyhídona X. ÉrmellékiKórustalálkozón
találkoztakakarénekesek.

Amargittaikatoli-

kuskórus

AszékelyhídiFérfikórus
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A jó sár kány ról (good dra gon) el ne ve zett
egye sü let a meg ala ku lá sa óta fo lya ma to san
szer vez és ren dez ver se nye ket, edzé se ket, fel -
ké szí té se ket, edzõ tá bo ro kat itt hon és kül föl -
 dön egy aránt. A Ro mán Karateszövetség be -
jegy zett tag ja. Szö vet sé gi szin ten ve ze tõ edzõ -
jük a bras sói Adrian Popescu Sãcele, a nem -
zet kö zi szin ten is el is mert nyolcdanos mes ter,
aki edzõ tá bor ok ban fog lal ko zik a margittai
csa pat tal. Raj ta kí vül a nagy bá nyai ötdanos
Vio rel Duþã mes ter edzõ is részt vesz a csa pat
fel ké szí té sé ben. A he lyi edzé se ket a fe ke te
öves, háromdanos Ta kács Mi hály irá nyít ja. Õ
he ti há rom al ka lom mal Margittán, de emel lett
Érmihályfalván, Tasnádon és Szilágypéren is
ok tat.

Margittán ál ta lá ban 25-30, a négy cso port -
ban ös  sze sen pe dig 75-80 le iga zolt ver seny zõ -
je van a sport klub nak, öt éve sek tõl negy ven -
éve se kig ter jed a karatékák kor ha tá ra. Mind -
egyik kor cso port ban van nak kez dõk és ha la -
dók. Ez a sport idõ sebb kor ban is, bár mi kor
el kezd he tõ, ál lít ja a margittai edzõ.

Az övek meg szer zé sé hez egy komp lex vizs -
ga anya got kell tel je sí te ni, mely alap ál lás ok ból,

vé dé sek bõl és tá ma dá sok ból áll. Az edzé se ken
kí vül a spor to lók au to di dak ta úton is fej lesz tik
tu dá su kat. A ver se nyek mel lett lát vá nyos be -
mu ta tó kat tar ta nak a vá ros na pok és egyéb ün -
nep sé gek al kal má val Margittán és a kör nye zõ
te le pü lé se ken, ha meg hív ják õket. Hí rük el ter -
jedt, ezért nem rég a ma gyar or szá gi Hajdú ba -
gos ra is meg hí vást kap tak egy be mu ta tó ere -
jé ig.

A be mu ta tó kon edzés gya kor la to kat, fegy -
ve res (kés, bot) küz del met és tö rés tech ni ká kat
szem lél tet nek, és ál ta lá ban nagy si kert arat -
nak. Az edzé se ken a tech ni kai fel ké szü lé sen
túl csa pat szel lem re, ön fe gye lem re, pon tos ság -
ra, ma ga biz tos ság ra ne ve lik a spor to ló kat. Ál -
ta lá ban ba rá ti vi szony ala kul ki kö zöt tük, et tõl
job ban fi gyel nek és vi gyáz nak egy más ra. Eb -
ben a sport ág ban nem ütik meg egy mást a
har co ló fe lek, csak be mu tat ják az ütés le he tõ -
sé gét. Nem tá ma dás ra, ha nem vé de ke zés re és
ön vé del mi vis  sza csa pás ra ké pe zik ki õket.
Ezek alap ján, a harc mû vé sze ti tech ni ká kat al -
kal maz va, bár mi kor meg tud ják vé de ni ma gu -

A„jósárkányok“
nemtámadnak

AmargittaiGoodDragonSportklub
nonprofit,oktató-éssportegyesületként
2004-benalakultmegháromalapító
taggal:TakácsMihály,TakácsBeáta,Sipos
ImreLevente.Shotokankarateaszakága,
edzõjepedigazelõbbmáremlítettTAKÁCS
MIHÁLY,akiegybenazegyesületelnöki
tisztségétisbetölti.

Edzõtáborban

Margittán

TakácsMihályklubelnök,edzõésegyetemihallgató
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kat, ha olyan hely zet be ke rül nek. Az vi szont
nem jel lem zõ, hogy õk tá mad ná nak.

Az edzé se kre egész sé ges szi gor jellemzõ,
en nek el le né re edzõ és spor to ló kö zött meg ér -
tés, ba rá ti vi szony van. Alap elv az, hogy a tisz -
te le tet köl csö nö sen meg ad ják egy más nak –
mond ta Ta kács Mi hály. A cso por tok együtt
edze nek, hi szen eb ben a sport ban az edzé se -
ken nin cse nek súly cso port ok, így a kez dõk el -
les he tik a ta pasz tal tab bak tól a fo gá so kat. A
ver se nyeken a ver seny zõk is le mér he tik fel ké -
szült sé gü ket, mun ká juk ered mé nyét. Ezek két
rész bõl áll nak: kumite és kata. Elõb bi a küz de -
lem, a ka ra te sa vát-bor sát, a ta nult tech ni kák,
ki fej lesz tett ké pes sé gek al kal ma zá sát je len ti.
Eb ben két el len fél har col egy más sal. Több fé le
va ri á ci ó ja is me re tes, s va la men  nyi nek kö zös a
cél ja, hogy az el sa já tí tott moz gás rend szert
ösz tö nös sé te gye. Az üté si le he tõ sé ge ket érin -
té sek kel mu tat ják be. A kata pe dig for ma gya -

kor lat, mely több el len fél lel va ló kép ze let be li
küz del met mu tat be. Ös  sze sen 27 kata van,
mely nek moz du la ta it – vé dés és tá ma dás –
meg kell ta nul ni. A be mu ta tón a pon tos sá got
és a ki vi te le zés mi nõ sé gét ér té ke lik.

A Good Dra gon ver seny zõi edzé se i ket a
Gyer me kek Klub já ban tart ják, a ter met díj -
men te sen hasz nál hat ják, de ha az idõ já rás en -
ge di, szí ve sen edze nek a sza bad ban is. Edzõ -
tá bo ra i kat ál ta lá ban lát vány ban gaz dag he lye -
ken – he gyek ben, ten ger par ton – szer ve zik,
hogy az edzé se ken túl egyéb él mé nyek kel is
szol gál ja nak a spor to lók nak. Így a ka ra te mel -
lett úsz nak, tú ráz nak, tá jé ko zó dá si ver se nye -
ket ren dez nek.

– Mi lyen ered mé nye ket ért el ed dig a
margittai csa pat, és ki tá mo gat ja Önö ket? –
kér dez tem az edzõt.

– Én 1993 óta ka ra té zom, a csa pa tot pe dig
2004 óta ve ze tem. Ez idõ alatt több me gyei,
or szá gos, sõt vi lág ver se nyen is bi zo nyí tot tunk.
Idén áp ri lis ele jén a klu bunk né hány ver seny -
zõ je ki ju tot t a tö rök or szá gi vi lág baj nok ság ra
is. Ered mé nye ik alap ján ugyan is be ke rül tek az
or szá gos vá lo ga tott ba. Van nak dí ja zot ta ink
ran gos ver se nye ken, egyé ni ben és csa pat ban
egy aránt. Leg in kább ön erõ bõl gaz dál ko dunk,
fõ tá mo ga tó ink a gye re kek szü lei, de ha van
le he tõ sé günk, pá lyá zunk, és tá mo ga tó kat ke -
re sünk. Al kal man ként se gít sé get ka punk a he -
lyi ön kor mány zat tól és a me gyei sport szö vet -
ség tõl.

Ta kács Mi hály je len leg ok tat és ta nul is, mi -
vel a 2008-ban el vég zett bu ka res ti edzõ tan fo -
lyam után a nagy bá nyai Bogdan Vodã Egye -
tem test ne ve lé si sza ká nak hall ga tó ja lett. A
klub nagy sze re tet tel vár ja az új je lent ke zõ ket
kor osz tály tól, nem tõl füg get le nül.

| SzõkeFerenc

Azedzõk

bemutatják

a mozdulatokat

Töréspróba

Sikeresövvizsga

után

Edzésazerdõben
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Gáll Éva Ani ta fi a tal, pá lya kez dõ fod rász nõ,
aki Bu da pes ten ta nul ta meg a szak ma fo gá sa -
it, más fél éven át ott is dol go zott, né hány he -
te azon ban ha za tért szü lõ vá ro sá ba, Nagy sza -
lon tá ra. Ma már egy he lyi sza lon ban vár ja
mind azo kat, akik nek fon tos haj ko ro ná juk
meg fe le lõ ápo lá sa.
l A leg fon to sabb, hogy a té li idõ szak ban ne

men jünk ki va la mi lyen fej fe dõ nél kül a sza -
bad ba, mert meg fáz hat nak a haj hagy mák, s
ez hos  szú tá von vis  sza for dít ha tat lan ká ro so -
dás hoz, haj hul lás hoz ve zet het. Ter mé sze tes
ala pú, gyap jú vagy pa mut fej fe dõt hasz nál -
junk, olyat, ami nem túl szo ros, mert az vi -
szont zsí ro so dást okoz hat, ugyan is le szo rít ja
a ha jat, s nem en ge di meg fe le lõ en lé le gez ni
a fej bõrt.

l Fon tos ugyan ak kor, hogy fris sen mo sott
haj jal ne men jünk ki a sza bad ba, mert ez
eset ben is meg fáz hat nak a haj hagy má ink,
in kább es té re idõ zít sük a haj mo sást. A haj
szá rí tá sát pe dig lan gyos le ve gõ vel vé gez zük,
min dig szá rít suk meg a ha jun kat, még ott -
hon se fe küd jünk le vi zes haj jal. Bár a haj -
szá rí tó alap ve tõ en nem tesz jót a haj nak,
ám a hi deg na po kon a ned ves fej bõr még
in kább ve szé lyez te ti az egész sé get.

l A haj erõ sí té se ér de -
ké ben hasz nál ha tunk
há zi pa ko lá so kat is a
té li idõ szak ban. Bát -
ran al kal maz hat nak
pa ko lást a nor mál haj -
jal ren del ke zõ em be -
rek is, nem csak azok,
akik nek ki fe je zet ten
zsí ros vagy szá raz a
ha juk. A nor mál haj ra
hasz nos le het olí va -
ola jos, ka mil lás pa ko -

lást ten ni, a zsí ros haj nak jót tesz a to jás fe -
hér jés-élesz tõs pa ko lás, a szá raz ha jú ak pe -
dig al kal maz za nak to jás sár gás-mé zes pa ko -
lást. Elõ nyö sebb, ha a pa ko lás sal be kent ha -
jun kat be te ker jük egy tö rül kö zõ be vagy fó li -
á ba, a lé nyeg, hogy me leg ben le gyen, és
leg alább egy fél órá ig, de akár egy egész éj -
sza kán át is raj ta  hagy hat juk a ha jun kon a
pa ko lást.

l A tö re de zett haj vé gek re te gyünk hajvég -
ápo ló ola jat, vagy hasz nál ha tunk pél dá ul
egy sze rû olí va- vagy ri ci nus ola jat is, de vi -
gyáz zunk, hogy csak ke ve set te gyünk ezek -
bõl, mert kön  nyen elzsírosíthatják a ha jat.

l Haj mo sás köz ben aján lott ala po san meg -
mas  szí roz ni a fej bõrt, ugyan is ez ser ken ti a
vér ke rin gést és erõ sí ti a haj hagy má kat, így
haj szá la ink el len ál ló bbak lesz nek a kör nye -
ze ti ha tá sok kal szem ben.

l Haj mo sás kor utó öb lí tést al kal maz ha tunk:
egy 2 li te res üveg be vagy tál ba te gyünk lan -
gyos vi zet, ad junk hozzá 1-2 evõ ka nál al ma -
ece tet vagy cit rom lét, s ez zel a ke ve rék kel
öb lít sük le a ha jun kat. Ez ál tal hajkoronánk
fé nye seb bé vá lik.

| BalázsAnita

GállÉvaAnita

Védjükahajunkattélen
Atélihónapokbankülönösenfontos
odafigyelnihajunkvédelmére,ugyanis
a bentimelegésakintihidegmiatti
jelentõs,napitöbbszörihõmérséklet-
változásegyáltalánnemkedvezahajnak.
GÁLLÉVAANITA,anagyszalontai
Anita Szalonügyeskezûfodrásznõjeadott
hasznostanácsokat.

Vizeshajjalsenki

semenjenki

a szabadba!
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1967. de cem ber 3-án elõ ször
vé geztek em be ren
sikeres szív át ül te tést

Christiaan Barnard pro fes  szor ve ze té sé vel a
fok vá ro si (Dél-af ri kai Köz tár sa ság) Groote
Schuur kór ház ban az 55 éves szív be teg Louis
Wash kanskyba be ül tet ték egy ha lá los bal ese -
tet szen ve dett 25 éves nõ szí vét. A mû tét si ke -
rült, a pá ci ens 18 na pig ma radt élet ben.

1777. de cem ber 4-én
megszü le tett
Madame recamier

A re ka mié ülõ bú tor „név adó ja”, ere de ti ne -
vén Jean-Francoise Bernard, Recamier ban kár
fe le sé ge volt. 1794-ben sza lont nyi tott, és az
ha ma ro san a pá ri zsi tár sa dal mi élet egyik köz -
pont ja lett, így a hölgy meg le he tõ sen nagy po -
li ti kai be fo lyás ra tett szert. Bár Na pó le on meg -
szo rí tó in téz ke dé sei nem tet tek jót a vál lal ko -
zás nak, a sza lont a vég sõ kig fenn tar tot ta.

1980. de cem ber 8-án
new York ban le lõt ték
John Lennont

Es te ti zen egy óra kö rül a New York City-
be li Da ko ta-ház elõtt Mark Da vis Chapman
25 éves za vart elméjû fi a tal em ber 38-as ka li -
be rû re vol ve ré bõl 5 lö vést adott le a Beat les
együt tes ala pí tó tag já ra. Lennon a da la in kí -
vül egyéb meg nyi lat ko zá sa i ban is ta nú bi -
zony  sá got tett sze mé lyi sé gé nek lá za dó, kri ti -
kus ol da lá ról, gyors ész já rá sá ról és szar kasz -
ti kus hu mo rá ról. Ze nei kar ri er je mel lett bé ke -
ak ti vis ta, író, szí nész, film pro du cer és fes tõ -
mû vész is volt.

1799. de cem ber 14-én
meghalt ge or ge Wa shing ton

Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok el sõ el nö két
Mo unt Vernonban 67 éves ko rá ban ér te a ha -
lál. 1789–1797 kö zött volt el nök. Leg in kább
po li ti kus ként és ka to na ként tart ják szá mon,
pe dig õ volt ko rá nak egyik leg gaz da gabb em -
be re is volt. Va gyo na el sõ sor ban ki ter jedt föld -
bir to ka i ból szár ma zott. Eze ket rész ben örö köl -
te, rész ben vet te, vagy a kong res  szus tól kap ta
a ha zá ért tett szol gá la ta i ért. Pén ze má sik ré -
szét Martha Custisnek kö szön het te, aki Ame -
ri ka leg gaz da gabb öz ve gye volt, mi kor 1759-
ben az ere de ti leg föld mé rõ Wa shing ton fe le sé -
gül vet te.

1882. de cem ber 16-án
kecske mé ten meg szü le tett
ko dály Zol tán

A vi lág hí rû ze ne pe da gó gus, ze ne szer zõ és
nép dal gyûj tõ igen fi a ta lon, ön erõ bõl ta nult
meg ját sza ni négy fé le hang sze ren. 18 éves
ko rá tól a böl csész kar ral pár hu za mo san a Ze -
ne aka dé mi á ra is járt, s 25 éve sen már ta ná ra
lett a konzervatóriumnak. Hír ne vét nem csak
mû ve i nek, de ze ne pe da gó gu si mun kás sá gá -
nak is kö szön he ti. Ki fe je zet ten gye rmek ka rok
szá má ra mint egy öt ven mû vet írt, a ze ne ta ní -
tás ban pe dig má ig is vi lág szer te al kal maz zák a
Ko dály-mód szert. Szá mos ki tün te tést ka pott,
több egye tem nek volt dísz dok to ra. 84 éves
ko rá ban, 1967-ben halt meg.

Decemberijelesnapok
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76. katángkóró (Cichorium
intybus)

Egyéb ne vei: me zei ka táng vagy vad ci kó -
ria, ro mán el ne ve zé se: cicoare. Az õszi ró zsa -
fé lék (Asteraceae) csa lád já ba tar to zó nö vény -
faj, ne me sí tett vál to za ta a ci kó ria. Par la gon
ha gyott te rü le te ken és utak men tén el ter jedt
lágy szá rú, éve lõ nö vény, amely az 1 méter
ma gas sá got is el ér he ti.

Az egész nö vény tej ned vet vá laszt ki. Ke se -
rû anya ga i nak, szeszkviterpén laktonjainak kö -
szön he tõ en ser ken ti az ét vá gyat és elõ se gí ti az
epe ter me lést, ki mu tat ha tó a gyo mor fe kély ke -
ze lé sé ben el ért jó té kony ha tá sa, csök ken ti a
vér triglicerid- és ko lesz te rin szint jét. Föld fe let -
ti ré szeinek fenolsavjai víz haj tók.

Ki vá ló mé reg te le ní tõ ha tá sa mi att fõ ként a
máj és a ve se mû kö dé si za va ra i nak ke ze lé sé re
ajánl ják. Elõ se gí ti az epe ki vá lasz tást, és ha té -
kony bi zo nyos emész té si za va rok (fel fú vó dás,
bö fö gés, bél reny he ség, bélgázképzõdés) tü ne -
te i nek eny hí té sé ben. Ki egé szí tõ ke ze lés ként a
kösz vény és kü lön bö zõ bõr be teg sé gek ese tén
is al kal maz zák.

77. ká vé (Coffea)

Sok fa já ból csak ket tõ nek a ter mé sé bõl ké -
szí te nek fe ke te ká vét: az arab és a robuszta ká -
vé ból. A ká vé ban – ro má nul cafea – ta lál ha tó
leg is mer tebb ha tó anyag, a kof fe in né ven is -
mert al ka lo id sti mu lál ja az ér rend szert, ki tá gít -
ja az ér fa lat, ser ken ti a köz pon ti ideg rend -
szert, a szí vet, a vér edé nye ket, és vi ze let haj tó
ha tá sa mi att a ve sé ket is. Fo koz za to váb bá az
anyag cse rét és a lég zést.

A kof fe in nem a fá rad tsá got szün te ti meg,
ha nem mes ter sé ge sen elõ ál lít egy olyan ál la -
po tot a fá radt szer ve zetben, amit az em ber
élénk ség nek, ener gi kus ság nak ér zé kel, így
még órá kat ké pes éb ren töl te ni. Át me ne ti tel -
je sít mény nö ve ke dést idéz elõ, de ezt ro ha mos
tel je sít mény csök ke nés kö veti. Nagy kof fe in -
adag (kb. 300 mg fö lött) kéz re me gést, vér to -
lu lást, szív tá ji nyo mást okoz. Kof fe int a ká vén
kí vül kis mér ték ben tar tal maz a tea, a kó la dió
és a ka kaó is.

Az ame ri kai egye te me ken vég zett leg újabb
ku ta tá sok ki mu tat ták a ká vé nak az Alzheimer-
kór, Parkinson-kór, 2-es tí pu sú di a bé tesz, to -
váb bá máj gyul la dás és -sorvadás elõ for du lá sát
csök ken tõ ha tá sát.

gyógynövény-ábécé

A kö vet ke -
zõ hó nap -
ban a kecs -
ke ru tát és
a kék in di -
án gyö ke ret
m u  t a t  j u k
be.
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Pász tor pi te

hoz zá va lók: 50 dkg da rált mar ha hús, 5 dkg
vaj, olí va olaj, 3 sár ga ré pa, 1 nagy fej vö rös hagy -
ma, 2 te ás ka nál szá rí tott ka kukk fû, õrölt bors,
só, 2 dl tej szín, 40 dkg csi per ke, 80 dkg krump -
li, 5 dkg vaj.

el ké szí tés: Az ap ró ra vá gott hagy mát ola -
jon meg dinsz tel jük, hoz zá ad juk a vé kony ka ri ká -
ra szelt sár ga ré pát, kis vi zet ön tünk alá, és fe dõ
alatt fél pu há ra pá rol juk. Hoz zá ad juk a mar ha -
húst, ki fe hé rít jük, bors sal, ka kukk fû vel, ba bér le -
vél lel fû sze rez zük, s an  nyi vi zet öntünk hoz zá,
ami épp el le pi. Ta ka ré kon nagy já ból 1 órát fõz -
zük. Köz ben a sós víz ben meg fõ zött krump li ból
vaj jal és ke vés tej jel sû rû pü rét ké szí tünk. Az el -
ké szült ra gu hoz tej színt és ap ró ra vá gott gom bát
adunk, ez zel még hagy juk ro tyog ni egy ki csit,
sóz zuk, majd az egé szet egy tûz ál ló tál ba ka na -
laz zuk. A te te jé re
egyen get jük a
krump li pü rét. A
tá lat 180 fok ra
elõ me le gí tett sü -
tõ be tol juk, és
ad dig süt jük,
amíg meg nem
szí ne se dik a pü -
ré. Pá rolt zöld sé -
gek kel kí nál juk.

Mar ha sült yorkshire pu dinggal

hoz zá va lók (6 sze mély re): 1,5-2 kg ve se pe -
cse nye, 2 evõ ka nál pe cse nye zsír; a pu ding hoz:
12 dkg liszt, 2 nagy to jás, 2 dl tej, fél ká vés ka -
nál só, 2 evõ ka nál víz; a már tás hoz: 1 evõ ka nál
pe cse nye zsír, 3 dl hús le ves (1 le ves koc ká ból).

el ké szí tés: A húst a pe cse nye zsí ron for ró
sü tõ ben ti zen öt per cig, majd a hõt 190 C fok ra
le vé ve még ti zen öt-húsz per cig süt jük. A pu ding -
hoz a meg szi tált lisz tet só val nagy tál ba önt jük, a
kö ze pé be ka nál lal mé lye dést vá junk, eb be be le -
tör jük a két to jást, hoz zá ön tünk egy kis te jet, fa -
ka nál lal óva to san ös  sze ke ver jük, s fo lya ma to san
hoz zá ad va a te jet ad dig ke ver get jük, míg sû rû
tész tát nem ka punk. Hab erõ vel si má ra ver jük, s
be le ke ver jük a meg ma radt te jet. Egy órát áll ni
hagy juk. A sü tõt fel he vít jük 230 fok ra, a ser pe -
nyõ be vé kony ré teg ben pe cse nye le vet ön tünk,
fel for ró sít juk. A tész tát el ke ver jük két evõ ka nál

hi deg víz zel, be le önt jük a szin te füs tö lõ ser pe -
nyõ be, s kb. hu szon öt per cig süt jük, amíg meg -
emel ke dik és ro po gós ra pi rul. Míg ké szül a pu -
ding, a pe cse nye le vet – a zsír ját le szed ve, a bar -
na szaf tot meg tart va – ser pe nyõ be önt jük, s be -
le ke ver jük a lisz tet. Ál lan dó ke ver ge tés köz ben
hoz zá ad juk a hús le vest, s las sú tû zön már tás sá
fõz zük. Ahogy a pu ding el ké szül, vas tag sze le -
tek re vág juk, s a sült mel lett, már tás sal meg ön -
töz ve, a ma ra dék már tást csé szé ben kí nál va tá -
lal juk. Kö rí tés nek sült bur go nya és pá rolt zöld -
ség il lik hoz zá.

scone

hoz zá va lók: 20 dkg fi nom liszt, 6 dkg ré tes -
liszt, 5 dkg por cu kor, 2 te ás ka nál sü tõ por, 7,5
dkg vaj, 1,2 dl tej szín, 1/2 rúd va ní lia ki ka part
bel se je, 1 to jás, csi pet só.

el ké szí tés: A lisz te ket ös  sze ke ver jük a sü tõ -
por ral és a por cu kor ral, a va ní li á val, sóz zuk,
majd el mor zsol juk a vaj jal. Hoz zá ad juk az ös  sze -
ha bart to jást és a tej színt, majd a lágy tész tát ösz -
 sze dol goz zuk. Lisz tes desz ká ra bo rít juk, fi no man
1,5 ujj nyi ra nyújt juk, majd kö ze pes po gá csa szag -

ga tó val ki szag -
gat juk. 190 fok ra
elõ me le gí tett sü -
t õ  b e n 1 7 - 1 8
perc alatt kész re
süt jük. Rá cson
hût jük, majd tej -
szín hab bal és va -
la mi lyen fa nyar,
pi ros lek vár ral kí -
nál juk

Angolkülönlegességek
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víZ sZin Tes: 13. Len dü let. 14. Po li né zi ai
õs la kos. 15. Ta nu ló. 16. Fal tól …. 18.
Giordano … (1548–1600) – itá li ai ter mé szet fi -
lo zó fus, író, köl tõ, szer ze tes. 20. Pá rat lan bo -
rász! 21. Gár do nyi cím sze rep lõ je. 22. Óegyip -
to mi is ten. 24. Aki nek nem …, ne ve gye ma -

gá ra (köz mon dás). 26. Ja pán táb la já ték. 27.
Be teg ség nek el len áll. 29. Nö vé nyi egyed. 30.
Te és én. 31. Vö rös mar ty kö te te. 32. Ki ve tít ve
néz he tõ fény kép. 34. Me leg sze szes ital. 36.
Fran cia szob rász (Auguste, 1840–1917). 37.
Bi har me gyei te le pü lés. 39. Ten ger ben van!
43. Pi pá zik (nép.). 45. Év ez re dek (gör.) 46.
Csép lés re elõ ké szí tett te rü let. 47. Rossz mi nõ -
sé gû bor szõ lõ. 49. … Hur – William Wyler Os -
car-dí jas film je. 50. A fran cia ural ko dó meg szó -
lí tá sa. 51. Veknidarab! 52. Pa pír mé ret. 54.
Zsi dó val lá si szer tar tá si tárgy. 55. A flu or és a
ká li um vegy je le. 56. Eu ró pai szi get la kó nép.
58. Nõi név. 59. Té li hó nap – röv. 61. Né met
sze mé lyes név más. 63. …rázó – ijesz tõ en han -
gos, éles. 65. Óko ri gö rög vá ros. 67. Ki csi.
69. Hí vat. 71. Ist ván ki rály fia.

Füg gõ le ges: 1. Pá ri zsi po li ti kai na -
pi lap. 2. Áru ba bo csá tott. 3. Ün ne pi
mû sor. 4. Vis  sza: fog hús. 5. Nemo
egy ne mû be tûi. 6. Nagy ma gyar szí -
nész (Gyu la, 1887–1941). 7. Ma gyar
po li ti kus volt (Gyu la). 8. Adás vé tel
tár gya. 9. Ti zen éves. 10. Ady egyik
írói ál ne ve. 11. Vi rág ré sze. 12. Mu -
la tó hely. 17. Fo lyó spa nyol és fran cia
te rü le ten. 19. Bõ ven ad. 23. Rést
meg szün tet. 25. Erõs ön hitt ség. 27.
A Nagy-ta vak egyi ke. 28. … ne vez -
ze lek? – Pe tõ fi köl te mé nye. 30.
Enyém – Pá rizs ban. 31. Olasz vá ros
Padovától dél ke let re. 32. Alain … –
nép sze rû fran cia film szí nész. 33. Mû -
vé szi al ko tás. 35. Er dõs …
(1879–1956) – író, köl tõ. 37. Be teg -
ség je le. 38. Fáj dal mas bú csút vesz.
41. Hang szer. 42. … Mannon –
ame ri kai ez re des O’Neill Ame ri kai
Elekt ra c. tra gé di á já ban. 44. Ilyen szó
a pa nasz. 48. Ér te sü lés. 50. Glé da.
53. Küzd. 54. Val lá sos tisz te let ben
tar tott tárgy a ter mé sze ti né pek nél.
55. … áll – szo kat lan tar tást fesz fel.
56. Alban … – oszt rák ze ne szer zõ
(1885–1935). 57. Go lyó val ját szott
sport. 58. Ok ta lan. 59. Lej tõ vel ha -

tá rolt fel szí ni ki emel ke dés. 60. Fran cia nagy vá ros
a Szaj na-öböl part vi dé kén. 62. Rész ben ti pi kus!
64. Fa ipa ri ter mék. 66. Pa rí roz a kö ze pén! 68.
OY. 70. A terbium vegy je le.

BarabásZsuzsa

|üdítõ

Karácsonyfelé
JuhászGyula(1883–1937)költõfenti
versébõlidézünk:„SzépTündérországtámad
fölszívemben/Ilyenkordecemberben./…/
Ésvalaholcsakkétkedõbeszédet/Hallok,
szomorúannézek,/AkisJézuskaittvan
a közelben,/….
Folytatásaarejtvénybenavízszintes1.
és 40., valamintafüggõleges43.alatt.

A he lyes meg fej tést szer kesz tõ sé günk be
el jut ta tók kö zött könyv ju tal mat sor so lunk
ki. Be kül dé si ha tár idõ: december
31. Pos   ta cím: Biharország, 410068 –
Ora dea, Piaþa 1 De cem brie nr. 12.; e-
mail: biharmegye@gmail.com.

No vem be ri szá munk ban kö zölt rejt vé nyünk (No vem ber) he -
lyes meg fej té se: „És a száz szí nû, volt ma dár dal ok / Nyo mán
hószövõ szel lõ an da log”. Könyvjutalmat nyert: Félegyházi
Ágnes, szegedi anamaria és szabó etelka.
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kultúra|

Könyv be mu ta tó kon kí vül gye rmek prog ram,
szín há zi elõ adás és portréfotótárlat vár ta az ol -
va só kat az ötö dik Nagy vá ra di Könyvmaraton
több hely szí nén. A ren dez vény cél ja le rö vi dí te ni
az ol va só és ke ve set ol va só em ber kö zöt ti tá vot,
ér de kes sé ten ni a köny vek vi lá gát – fo gal maz ta
meg Szûcs Lász ló köl tõ, a Vá rad és az Er dé lyi
Ri port fõ szer kesz tõ je meg nyi tóbe szé dé ben.

Az új kö te te ket ki ál lí tó stan do kon a pub li cisz -
ti ká tól a szín ház tör té ne ten át a köl té sze tig és a
szép pró zá ig le he tett vá lo gat ni. Kinde An na má -
ria, Demény Pé ter, Sike La jos, Ba lázs Im re Jó -
zsef, Miklóssi Sza bó Ist ván, Git tai Ist ván, Pé ter
I. Zol tán, Szûcs Lász ló, Boér Pé ter Pál, Darvay
Nagy Adrienne új mun kái ke rül tek te rí ték re.
Nem hi á nyoz ha tott a Ka rá csony Be nõ-élet mû -
so ro zat leg újabb da rab ja, a Ri port Ki adó gon -
do zá sá ban meg je lent Pjotruska, és a ven dég ki -
adó jó vol tá ból Var ga Me lin da Ûr ezüst cí mû
ver ses kö tet ét is be mu tat ták az ol va sók nak. Tóth
Ág nes Macs ka dom bi ver sek cí mû, Ko vács
Kla u dia ál tal il luszt rált kö te tét (me lyek nek né -
hány da rab ját la punk ban már ol vas hat ták) a
báb szín ház ban mu tat ták be a leg ki sebb ol va sók -
nak egy ze nés iro dal mi ma ti né val.

A szer ve zõk har mo ni ku san öt vöz ték az iro -
da lom mal a társ mû vé sze te ket. A be ret  tyó új fa lui
Ko csis Csa ba, la punk mun ka tár sa iro dal már -
port ré i ból vá lo ga tott ös  sze egy tárlatra va lót,
ezeket ál lí tot ta ki a Fo to Art Ga lé ri á ban. A be -
mu ta tott kö te tek bõl váradi szín mû vé szek –
Firtos Edit, Má tyás Zsolt Im re – ol vas tak fel
rész le te ket, az iro dal mi es tek egyi két Tasnády-
Sáhy Pé ter Kis to tál cí mû egy fel vo ná sos szín -
mû ve zár ta fel ol va só szín ház for má já ban,
Dimény Le ven te ren de zé sé ben, a Szig li ge ti
Szín ház mû vé sze i nek köz re mû kö dé sé vel, egy
má si kán pe dig Fá bi án Eni kõ ad ta elõ a Lo la
Blau-dalok cí mû mû so rát. A ha gyo má nyok hoz
hí ven a ren dez vény min den nap ján szer zõk és
ol va sók egy más ra ta lál hat tak egy kö tet len be -
szél ge tés re a Maraton Caféban, amely nek ez út -
tal a Silent ká vé ház adott ott hont.

Ös  szeg zés képp el mond ha tó: a kö zel múlt
egyik leg szí ne sebb köny ves kí ná la tán ve het tünk
részt, amely bi zo nyí tot ta, hogy a Pece-parti vá -
ros iro dal mi kul tú rá ja meg tud ja érin te ni a fi a ta -
lo kat is – aho gyan azt a be teg sé ge mi att tá vol
ma radt Kinde An na má ria meg ál mod ta.

Könyvmaraton–
márazötödik

Tizenháromszerzõtizenötújkötetével
ismerkedtekmegazérdeklõdõk
az V. NagyváradiKönymaratonon,amelyet
a Váradkulturálisfolyóirat,aRiportKiadó
és azEuroprintszervezett.Azidei
vendégkiadóazIrodalmiJelenvolt,az
enneka honlapjánközöltbeszámolóból
szemezgettünk.
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AVárad folyóirat
újdonságai

giT Tai isT vÁn

Csordultig
lebegéssel
(araszosrövidprózák)

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

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

Ren del je meg de cem ber hó nap fo lya mán a két
kö tet egyi két 20 le jes áron, s mi a má si kat aján -
dék ba pos táz zuk Ön nek. Meg ren de lés, in for má -
ció: biharmegye@gmail.com, 0735/154456.

TóTh Ág nes

Macskadombi
versek
(gyermekversek)

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

*
A kis gye rek egy faj ta álom vi lág ban él és bol dog,
mert fan tá zi á já val ural ni tud ja az õt kö rül öle lõ
vi lá got. És ha ol va sás sal  fej lesz ti fan tá zi á ját,
kép ze le te fel nõtt ko rá ban is ké pes lesz meg szé -
pí te ni a leg szür kébb hét köz na po kat is. Eb ben
le het szü lõk és pe da gó gu sok se gít sé gé re Tóth
Ág nes leg újabb gyer mek vers kö te te Ko vács
Kla u dia szí nes il luszt rá ci ó i val.


