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|hirdetés

ovábbra is gazdag tartalommal, igé-
nyes kivitelezésben vehetik kézbe
olvasóink a Várad Kulturális Folyó-
irat havonta megjelenõ kiadványait.
Több éven át azonos áron juthattak

hozzá a vásárlók és az elõfizetõk a lapokhoz,
de jövõre kénytelenek vagyunk emelni, bár a
kiadványokon feltüntetett összeg továbbra is
kevesebb lesz, mint a példányok elõállításának
ára és esetenként a postaköltség. A Várad
éves elõfizetési díja nem változik.

Reméljük, hogy kitartanak mellettünk, és
mi továbbra is beszámolhatunk Önöknek a

Elõfizetési díjak 2016. január 1-jétõl
A Biharország folyóirat elõfizetési díja: 1

hónapra 5 lej, 3 hónapra 13 lej, 6 hónap-
ra 25 lej, 1 évre 50 lej.

A Várad folyóirat elõfizetési díja: 1 hó-
napra 7 lej, 3 hónapra 18 lej, 6 hónapra
30 lej, 1 évre 50 lej.

Együtt mindkét kiadvány kedvezményes
elõfizetési díja: 1 hónapra 8 lej, 3 hónapra
25 lej, 6 hónapra 40 lej, 1 évre 75 lej.

A Biharország (és/vagy a Várad) elõfi-
zethetõ a szerkesztõségben készpénzzel
vagy postán pénzesutalvánnyal (mandat
poºtal), az elõfizetõ nevének és pontos lak-
címének, valamint az Abonament Biharor-
szág (és/vagy Várad) megjegyzésnek a fel-
tüntetésével: Revista culturalã Várad
Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12., jud.
Bihor; CUI 18415639; Cod IBAN RO81
TREZ 0762 1G33 5000 XXXX, Trezoreria
Oradea.

Biharországban élõ magyar közösség jelené-
rõl, mindennapjairól és ünnepeirõl, kulturális
és gazdasági életérõl, múltban gyökerezõ vagy
napjainkban teremtett értékeirõl, hagyomá-
nyairól és ez értékek teremtõirõl, a hagyomá-
nyok továbbadóiról.

Szerkesztõségünk munkatársaival együtt
kívánok mindannyiuknak szeretetteljes, bé-
kés karácsonyt és jókedvet, bõséget az új év-
ben!

Máté Zsófia fõszerkesztõ

Biharország
2016-ban is!

T
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|oktatás

A zárónapon a sporttermet megtöltötték az
érdeklõdõk, és tapssal jutalmazták a helybeli
Tini Dance és Kölyök Dance táncosait s az is-
kola kórusának énekét. Az esemény az iskola
névadójának szobránál folytatódott. Itt a fel-
szólalók méltatták a rendezvény programjait
és koszorúztak. A bukaresti rockkoncert áldo-
zataira emlékezve fekete szalaggal átkötött,
égõ gyertyákat osztottak ki a diákok között,
majd Rákosi Jenõ református esperes, szé-
kelyhídi lelkipásztor tartott az alkalomhoz illõ,
rövid igehirdetést, végül imával zárta a több-
napos eseménysort.

D. M. E.

Mindenképpen november 4–24. közé idõzí-
tik a székelyhídi iskola Petõfi-hetét, ugyanis ek-
kor tartózkodott a késõbbi névadó Petõfi Sán-
dor vándorszínészként az érmelléki mezõváros-
ban. A tanintézet diákjai idén is korcsoporton-
ként más-más rendezvényen bizonyíthatták fel-
készültségüket, ügyességüket: volt mesemon-
dóverseny, kiállítás, a János vitézhez kapcso-
lódó vetélkedõ, illetve zenés mûsor.

Állatmesékkel jelentkezhettek a gimnazisták
a megmérettetésre. A tizenkét benevezett me-
sélõ közül a VI. B osztályos Koncz Richárd
bizonyult a legügyesebbnek. Háromfõs csapa-
tok nevezhettek be a János vitéz vetélkedõre;
ez egyrészt rögtönzött szerepjátékból állt,
másrészt a témakörhöz kapcsolódó feladatla-
pokat kellett kitölteniük a diákoknak. A rajz-
kedvelõk János Vitéz történetéhez készítettek
illusztrációkat, s az alkotásokat kiállították.

Az Érmellék kincse, a Biblia címmel Ne-
mes Irma vallástanár Biblia- és énekeskönyv-
kiállítást szervezett. Az értékes kiállítási anya-
gok bemutatását hosszú kutatás elõzte meg, a
legrégebbi könyveket a XVII. században adták
ki. A tárlatot Szabó Csilla iskolaigazgató
méltatta, az ünnepi hangulatot pedig a diákok
által elõadott megzenésített Petõfi-versek kel-
tették Orosz Otília Valéria zenetanár zenei
kíséretével.
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A zárónapon
a sportcsarnokban
a táncosok is
felléptek

Bibliakiállítás
és Petõfi-dalok,
kísért Orosz Otília
Valéria

Többnapos rendezvényt szerveztek
a székelyhídi Petõfi Sándor Líceumban
november 9–13. között. A hét évvel ezelõtt
debütált eseménysorozathoz Hevesi Zoltán
magyartanár és néhány kollégája adta
az ötletet, s felzárkóztak melléjük
a tanintézet diákjai is.

Petõfi-hét hetedszer

Megkoszorúzták a névadó szobrát 

Megemlékeztek a bukaresti klubban kitört tûzvész
áldozatairól



közélet|

Az idén is megszervezett jótékonysági prog-
ramok sorában hasonlóan nagy sikert aratott
az immár évek óta töretlen népszerûségnek
örvendõ Cipõsdoboz-akció. A nagyszalontai
RMDSZ évekkel ezelõtt indította útjára a kez-
deményezést. Ennek az a lényege, hogy a se-
gítõkész nagyszalontaiak egy-egy dobozt meg-
töltenek az ajándéknak valóval, azt leadják a
szövetség székházában, majd onnan a szent-
este elõtti hetekben a szervezet munkatársai
elviszik a hátrányos helyzetû gyermekeknek,
családoknak.

A kezdeményezésbe az elmúlt esztendõk
során sok százan kapcsolódtak be. Ez a példa-
értékû hozzáállás ebben az évben is megma-
radt, így többtucatnyi – játékot, tanszert, ruhát
rejtõ – doboz érkezett be a Magyar Házba.

A karitatív rendezvények sorában kiemelke-
dõ jelentõségû az idén immár 13. jótékonysá-
gi est. Ezt évrõl évre a Szent Antal Gyermek-
otthonban élõ, illetve a napközis gondozásban
részesülõ gyermekek támogatására szervezik
meg. Természetesen az idei eseményre is
meghívták Böjte Csaba ferences szerzetest, hi-
szen az otthon a dévai Szent Ferenc Alapít-
vány égisze alatt mûködik. Ezekre az alkal-
makra karácsonyi mûsort tanulnak be és ad-
nak elõ a gyermekotthon kis lakói. Ugyancsak
ezen az estén adják át az önkormányzat Bocs-
kai-díját az arra érdemes nagyszalontai szemé-
lyiségeknek. Az idei gálamûsor vendégfellépõ-
je Soltész Rezsõ táncdalénekes volt.

Balázs Anita

Az évek során bebizonyosodott, hogy a
nagyszalontaiak képesek mindig összefogni a
város hátrányos helyzetû gyermekeinek, csa-
ládjainak megsegítéséért. December elején az
RMDSZ nagyszalontai helyi és Nõszervezete a
jó szándékú segítségnyújtás szellemében hir-
dette meg a Mosolygós Mikulás-buli elneve-
zésû rendezvényt azzal a céllal, hogy tartós
élelmiszereket gyûjtsenek a nehéz sorban élõ
családok támogatására. A gyerekeknek szánt
szórakoztató elõadásra a belépõdíj valamilyen
tartós élelmiszer volt, s az így összegyûlt ado-
mányokat a szövetség munkatársai még kará-
csony elõtt eljuttatják a rászorulóknak.

A tavalyi
jótékonysági est
egyik örömteli
pillanata

A Mikulás-napi
koncerten

szórakozva
adakoztak

a kisiskolások

Idén is a szeretetteljes, önzetlen
segítségnyújtás jegyében telik a december
a hajdúvárosban, ugyanis az RMDSZ helyi
szervezetének égisze alatt számos
jótékonysági programot szerveztek,
szerveznek.

Nagyszalontaiak
a nehéz sorsúakért

Sok gyerek ünnepét vidámítja a Cipõsdoboz-akció
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|gazdaság

A legtöbb embert a helyi adókhoz kapcso-
lódó változások érintik. Jövõ évtõl, azaz
2016. január 1-tõl azoknak a magánszemé-
lyeknek, akiknek két vagy annál több lakóin-
gatlanuk van, ezek után nem kell többletadót
fizetniük, mindegyikre csak az ingatlan értéké-
tõl függõ adót kell befizetniük. Eddig az övezet
(Nagyváradon például négy ilyen van) és az
alapterület alapján számították ki az ingatlan-
adót, ezután a lakás, ház piaci értékét veszik
alapul. Ha az ingatlannak magánszemély a tu-
lajdonosa, aki lakásnak használja azt, akkor az
érték 0,08–0,2 százalékával egyenlõ összeget
kell adóként kifizetnie (az értékhatáron belül a
helyi önkormányzat dönt a pontos százalék-
arányról). Ha kereskedelmi helyiségként, üz-
lethelyiségként – tehát jövedelemszerzõ esz-
közként – szolgál a ház, akkor annak adója a
piaci érték 0,2 és 1,3 százaléka között válto-
zik. Vegyes használatú ingatlanok esetében
(ha valaki a lakásában folytat gazdasági tevé-
kenységet) a lakóterületre és a gazdasági tevé-
kenységre használt területre alkalmazandó
százalékok alapján külön-külön számítják ki az
adót, a kettõt összeadják, ezt kell kifizetni.

Január 1-tõl megszûnik a szállodai adó
(taxã hotelierã), és a helyi önkormányzatok-
nak joguk lesz adókedvezmény vagy akár tel-
jes adómentesség megállapítására. Ezentúl,
ha egy jogi személy háromévente nem érté-
kelteti fel az ingatlanját, akkor 5 százaléknyi
adót kell fizetnie. A hibrid gépjármûvekre leg-
alább 50 százalékos adómentességet kell adni-
uk az önkormányzatoknak, de akár elenged-
hetik a teljes adót is.

Nõ az elhanyagolt telkek
és épületek adója

Ha egy mezõgazdasági területet két évig
nem mûvelnek meg, arra 500 százalékos adó-

emelést vethetnek ki, akár jogi, akár magán-
személy tulajdonában van. Az elhanyagolt,
nem karbantartott épületeknek és telkeknek
az adója szintén az ötszörösére nõhet.

Az osztalékadó 16 százalékról 5 százalékra
csökken január 1-tõl, a szponzorálásként ad-
ható támogatás pedig 3 ezrelékrõl 5 ezrelékre
nõ. Ezt a nyereségadóból adhatják, és leírhat-
ják adójukból a vállalkozások.

Nõ az úgynevezett szociális költségek felsõ
határa is az eddigi 2-rõl 5 százalékra. Ezekbõl
lehetett például meleg ételt fizetni az alkalma-
zottaknak vagy akár bölcsõdét, óvodát mû-
ködtetni. Újabb változás, hogy eddig a bevétel
3 százaléka volt a mikrovállalkozások éves
adója, ezentúl azoknak, akiknek van legalább
egy teljes munkaidõs alkalmazottjuk, 1 száza-
lékos mikrovállalkozási adót kell fizetniük.

Csökken az áfa

Nagyon fontos változás, hogy 2016. január
1-tõl az eddigi 24 helyett 20 százalék lesz az
általános forgalmi adó (áfa, románul TVA),
2017. január 1-tõl pedig 19 százalékra, vagyis
a régi, 2010 elõtti szintre csökkentik. Az ivó-
víz áfáját szintén csökkentették egy sürgõsségi
kormányrendelettel, az 9 százalék lesz 2016-
tól. Kevesebb, 5 százalékos lesz a tankönyvek,
könyvek, újságok áfája is a következõ évtõl.

Több fontos, mindenkit érintõ változást hoz
a jövõ januárban hatályba lépõ új Pénzügyi
Törvénykönyv. Ezekrõl FÁNDLY JÓZSEF
MARIUS, a Bihar Megyei Adóhivatal nagy
adózókért felelõs helyettes vezetõje
tájékoztatta lapunk olvasóit.

Változnak az adók
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változás, hogy speciális alkalmakra (kará-
csony, húsvét, gyermeknap stb.) nemcsak az
alkalmazottak gyermekei, hanem maguk az al-
kalmazottak is kaphatnak ajándékutalványt.

Sokakat érintõ változás az is, hogy minden
egyéni vállalkozói engedéllyel rendelkezõ ma-
gánszemély (PFA, întreprinzãtor autorizat)
2016. január 1-tõl kötelezõ nyugdíj-járulékot
(CAS) kell hogy fizessen függetlenül attól,
hogy alkalmazott-e vagy sem. A kötelezõen fi-
zetendõ összeg 10,5 százalék, ezért azonban
csak egyharmad nyugdíjpont jár. A magánsze-
mély választhatja azt is, hogy jövedelme 26,3
százalékát befizeti, és akkor teljes értékû nyug-
díjpontot kap.

Fried Némi Lujza

vélemény|

Az úgynevezett szociális lakásokat is 5 száza-
lékos áfával adhatják el, ezek 120 négyzetmé-
ternél kisebb területû, és legfeljebb 380 ezer
lej értékû lakások voltak eddig, jövõre az árha-
tárt 450 ezer lejre emelkedik.

A személyi jövedelemadó kapcsán is van-
nak újdonságok: például azok, akiknek szerzõi
jogokból származó jövedelmük van, elszámol-
hatnak 40 százaléknyi leírható költséget szám-
la nélkül. Ha például valakinek ezer lej ilyen
jövedelme van havonta, az 400 lejnyi költsé-
get mindenféle számla nélkül leírat belõle, te-
hát ez után nem kell adózni. Szintén 40 szá-
zalék a leírható költség az ingatlanok bérbe-
adásából, illetve az árendába adott területek-
bõl származó jövedelmeknél is. Másik fontos
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Karácsonyi
gondolatok

Karácsonyeste. Az állatok délutáni ete-
tésével ma hamarabb végeztek. Pára
hömpölyög az istálló ajtajának résein, fa-
gyott felhõvé szilárdul, amint a szabadba
ér. Megannyi lándzsaként óriás jégcsapok
csipkézik az ereszt már hetek óta. Hold-
fény zuhan a csillogó hóra, valahol mesz-
sze száncsengõ hinti a békességet.

A konyhában hús sül, töltött káposzta
rotyog. A sparhelt mélyén piruló kalács a
tisztaszobába, a szekrény tetejére kerül,
hogy kihûljön másnapig. Gyerekek csivi-
telnek, készülnek a templomi ünnepség-
re. A falu apraja-nagyja gyermek Jézust
köszönt, miközben a pap ünnepélyeseb-
ben szól, mint máskor. Édeskés békesség-
gel csordogál az este. Otthon, csillogó ka-
rácsonyfa vatta hópehellyel, bronzra fes-
tett dió, pirosló alma mögül apró csokolá-
dé leskelõdik. A gyermeköröm teljessége.

A tegnapi gyermekkorból a mába hup-
panás ködös, latyakos valóságra ébreszt,
mintha a megbolydult természet az em-
beri lélek lenyomata lenne. Árnyként kö-
veti kiégett, csapongó, sivár vágyakozás-
ban csatakosan vergõdõ énünket. Hol
van már az Ady megénekelte falusi kis
templom karácsonyi miliõje, ami után

sajgó vágyakozás pecsételi a szívdobba-
nást?

Manapság álságosan, a Krisztus hirdet-
te szeretet nevében Bibliát lóbálva tom-
bol a másság. Püspökök szájában az alap-
ige utáni második mondat már a politika
megmondó emberévé teszi a palástos dé-
monlelket, vagy épp a politika osztja
templomi méltóságban a maga instrukci-
óit, miként csináljátok.

Megbolydult a világ. Okos államférfiak
gondolatai sátáni megkötözöttségben
eszközei egy sötét hatalomnak. És a kis-
ember, a mindenkori maradék a betelje-
sedõ idõ korlátait átszakítva messze kor-
ba réved, hogy rátaláljon a jászol hordoz-
ta reménységre.

Szívünkben nõjön fel a magatehetetlen
gyermek, akit csecsemõ állapotban tar-
tunk immár kétezer éve, pedig õ hatal-
mas Úr. Az egyedüli. És az õ királyságá-
nak soha nem lesz vége – hangzik az igei
ígéret –, ahogyan karácsonyi vágyakozá-
sunk fénye sem egy napra adatott. A hét-
köznapok résnyire nyitott lélekajtóin en-
gedjük beáramlani a Fényt, a Hatalma-
sat, a Megváltó Dicsõségest.

D. Mészáros Elek
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Nyakamat csapdossa a déli harangszó, ami-
kor Ottomány központján áthaladok, Szalacs
felé kanyarintva az irányt. Nem messze a falu-
széltõl bomlik ki a szalacsi legelõ a látóhatár
szélébe kapaszkodva. Ritka látvány ekkora
nagy legelõterület a környéken, valaha volt
óriási csordát sejtet. A gazdaszellem ma is fel-
lelhetõ, de a jószágtartás mostanság nem kifi-
zetõdõ. A tejfelvásárló pontok megszûnésével
veszõdségessé vált az értékesítés, legutóbb a
tejfeldolgozók szinte semmiért vitték a tejet.
Így a háztáji gazdaságokban megcsappant a
Bözsi vagy a Riska névre hallgató négylábúak
száma.

Megállok az út mentén, a felszálló pára sû-
rûjében vendéglátóm után kutakodom. Az Ér-
mellék Hortobágya ez a tájék, messzirõl te-
hénbõgés és birkabégetés egyvelege áll össze
furcsamód a nyugalom zenemûvévé. Az efféle
„zaj” teremti a békességet, belsõ csendre inti
az errefelé ritkán járót. Itt nem hiányzik a ke-
leti filozófia meditációja, a vidéki lét közel hoz
belsõ önmagunkhoz és ahhoz, aki mindezt te-
remtette.

Idõsebb Gáspár Gyula a letérõnél integet,
kitaposott, sáros földúton zötykölõdünk. A
birtokot mély árok veszi körül; ennek kettõs
haszna van: egyrészt az állatok elkószálását
gátolja, másrészt védelmet nyújt az esetleg
rossz szándékkal arra settenkedõk ellen. Bár
ez utóbbira eddig még nem volt példa. A „biz-
tonsági õrök”, kilenc kutya, a gazda egyetlen
intésére befogadnak, körbeugrálva jelzik,
hogy aki a gazdival jön, az nekik is barátjuk.

A vállalkozás tulajdonosa, ifjabb Gáspár
Gyula az édesapjával közösen végzi a napi te-
endõket, jól meghatározott munkarend sze-
rint. Szinte minden idejüket a farmon töltik,
számukra a vasárnap és a hétköznapok egy-
befolynak. Kevés fiatal vállal manapság gumi-
csizmás, kétkezi munkát, fõként egyetemi dip-
lomával a zsebében. Csak a föld és az állatok
szeretete adhat erre indíttatást, ha vele szüle-
tik az emberrel. Ezt nem lehet megtanulni
semmiféle szakosodott intézményben – állítja
az édesapa.

A Temesváron megszerzett állatorvosi dip-
lomával ifj. Gáspár Gyula elõbb a Szalacs ha-
tárában mûködõ sertésfarmon vállalt állást,
majd Micskére került egy szarvasmarha-tenyé-
szetbe, késõbb visszacsalogatták a sertések-
hez. A micskei farm tejtermelésre szakoso-

Terelgeti nyáját…
Az édesapa,
Gáspár Gyula
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Ifj. Gáspár Gyula állatorvosból lett farmer

A farm, ahol élnek
A hetes esõ után enyhe nappalok váltották
egymást. Lágy szellõ suhant végig
a barázdákon, majd a magasban apró
felhõkkel incselkedett. Örültek neki
a gazdák, a rövidre nyesett nappalok
ellenére lassan száradt a latyak, ismét
a földekre merészkedtek a gépekkel
szántani-vetni, kukoricát törni. IFJ. GÁSPÁR
GYULÁT szalacsi farmján kerestük fel.



mellette a PIC nevezetû hússertés teszi ki a
250 egyedes állomány zömét. A fiatal doktor
a mesterséges megtermékenyítést tarja higié-
nikusabbnak, õ mégis saját kannal szaporít.
Ennek fõ oka a költségekben keresendõ,
ugyanakkor az optimális párzási idõpontot az
állatok ösztönösen jobban tudják az embernél.
Az elért fialási index kiváló, 2,4 évente, amit
komoly tenyésztõk is megirigyelhetnek. A fia-
lási aránnyal is elégedettek, átlagosan 11 kis-
malacot jelent. Kevésbé örülnek viszont a hí-
zók piaci árának, ami jelenleg kilónként 5 és
6 lej közötti. Éppen ezért sokkal elõnyösebb a
kismalacok, a süldõk értékesítése.

A tehenek egykedvûen, de láthatóan elége-
detten legelésznek. Gáspárék idõközben meg-
ritkították az állományt, csak a legjobban teje-
lõ tíz tehenet tartották meg. A tejtermelésre
összpontosítanak, a borjakat eladják. A nyár
folyamán naponta 300 liter tejet fejtek a tíz jó-
szágtól. Jelenleg négy tehén ellés elõtt áll,
azokat már nem fejik. A tejet Margittán érté-
kesítik, megvannak a kuncsaftjaik, akiknek na-
ponta hazaszállítják.

A juhokra öklömnyi kutya vigyáz, ébersége,
terelõképessége ámulatba ejtõ. Bár Romániá-
ban a legközkedveltebb a curkán fajta,
Gáspárék mégis merinót tenyésztenek. Sokan
azt hiszik, hogy a román fajta az igénytelensé-
ge, a ridegtartás miatt kifizetõdõbb, pedig ez
nem így van – állítja ifj. Gáspár Gyula, s véle-
ményét nem hagyja indoklás nélkül. A meri-
nói esetében két évre három ellést lehet szá-
molni, míg „riválisa” évente egyszer ellik. A

dott, ezért a borjakat mihamarabb értékesítet-
ték, még áron alul is. Gáspárék is vásároltak
tizenöt kisborjút. Mivel jó vérvonalú anyáktól
származtak, bizton remélték, hogy idõvel jól
tejelõ teheneik lesznek. 2012-re már huszon-
kilenc szarvasmarhájuk harapta a zöldet. A
megszaporodott otthoni teendõk miatt válasz-
taniuk kellett a fix fizetést hozó munkahely és
a saját gazdaság között. Úgy gondolták, hogy
megpróbálnak saját lábra állni. A tehenek
mellett öt koca jelentette az indulótõkét. Még
két báránykát is kaptak ajándékba. Meg is je-
gyezte az idõsebbik Gáspár akkoriban: „Meg-
lásd, fiam, ez a két bárány jelenti a majdani
nyáj alapját.” Aztán még vásárolgattak birká-
kat, közben a meglévõk szaporodtak, jelenleg
kilencven béget a legelõn.

Miközben a gazdálkodás kilátásait latolgat-
juk, az állatokhoz is ellátogatunk. Aggódom,
hogy a villanypásztor õrizte kondát miként tu-
dom lefotózni, mert a disznók szanaszét szé-
ledve turkálnak, matatnak területükön. Az ál-
latdoktor idomárnak is beillene: egyet kurjant
feléjük, és a kolbásznak valók már iramodnak
is hozzá. A bekerített sertéstelepen jókora vi-
zesárok van, elõszeretettel dagonyáznak ben-
ne a disznók. A magyar mangalica az egyik
közkedvelt fajta, amit Gáspárék tenyésztenek,
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Apa és fia a napi
teendõket beszéli
meg

Az elsõ kis
jövevény 

A villanypásztorral
õrzött

„disznófürdõ”
mellett

(folytatás a következõ oldalon)
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kisbárányok súlygyarapodása is összehasonlít-
hatatlanul nagyobb a merinóinál. Gáspáréknál
az eddigi rekordot egy három hónapos bárány
állította be a maga 31 kg-os súlyával. Ez pedig
nem elhanyagolható szempont azóta, hogy a
gyapjútermelésrõl a vágóbárány-értékesítésre
tevõdött át a hangsúly.

A farmerek napi programjába is betekintést
nyerek. A családjával Margittán élõ fiatal gaz-
dát a farmon éri a hajnal. Reggel hatkor kez-
dik a gépi fejést. Ezután az édesapa leszállítja
a tejet a kuncsaftoknak, addig az ifjabb Gáspár
reggelit ad az állatoknak. Déltájt ér vissza az
édesapja, közben bekukkant bogyoszlói ottho-
nukba, hogy minden rendben van-e. Az álla-
tok etetésére nem elegendõ a legelõ, gaboná-
ra, szénára is szükség van. Ennek elõteremté-
se a fiatal farmtulajdonos feladata. Így az édes-
apa megérkezése után traktorra pattan, hogy
elvégezze a földeken esedékes munkát. Hu-
szonöt hektár szántón gazdálkodnak, amibõl
idén 7 hektár lucerna mellett 5 hektáron kü-
lönbözõ kalászos, a többi területen pedig ten-
geri termett. Az esti etetés, az állatok behajtá-
sa, ahogyan a fejés is, az édesapára hárul. A
doktor, amint beérkezik a földekrõl, a már elõ-
készített tejet viszi is a kuncsaftoknak, és csak

azután megy haza feleségéhez és ötéves kislá-
nyához, Dorkához. Az édesapa rendszerint a
farmon tölti az éjszakát.

A jövõben szeretnének változtatni a farm
profilján. A szarvasmarha-állományt nem szá-
molják fel teljesen, de mindenképpen csök-
kenteni szeretnék, a tej értékesítése, kiszállítá-
sa sok idejüket elveszi. Jelenlegi húsz kocájuk
mellé még ugyanennyit terveznek, mert a ma-
lacnevelést tartják kifizetõdõnek. Ennél is na-
gyobb fantáziát látnak a juhtenyésztésben, leg-
inkább a biztos külföldi piac miatt. A kisbárá-
nyokat az elmúlt tavaszon 10 lejes kilónkénti
élõsúly-áron vásárolták meg tõlük. Azon mun-
kálkodnak, hogy 500 egyedesre növeljék a
nyájat.

A farm területe 16,5 hektár, évi 10 ezer le-
jért bérlik. Nagyobb beruházások végett sze-
rették volna huszonöt évre megkötni a bérleti
szerzõdést, de az végül csak tíz évre sikeredett.
Így is muszáj fejleszteniük, nemrég készült el a
birkák új, fedett téli szállása. Közeleg az ellé-
sek ideje, az állatoknak komfortos környezetet
kell teremteni. Az egyik anyajuh már meg is
ellett, szeretettel gondozza báránykáját.

A sok munka mellett a gazdaság talpon ma-
radása elképzelhetetlen lenne támogatás nél-
kül. A fiatal gazdálkodóknak kiírt pályázat ré-
vén a Gáspár-farm 25 ezer euróhoz jutott. A
tehenekre állatonként évi 500 lej állami támo-
gatást kapnak, a juhok után pedig 24 lejt ve-
hetnek fel évente.

Indulni készülök. A juhnyáj mind közelebb
húzódik az éjszakai szálláshelyhez. A tehenek
hosszú bõgése jelzi, hogy feszül a tõgy, köze-
leg a fejés ideje. Ahogy az autóba szállok, az
óriás méretû õrzõ kutyák vad csaholásba kez-
denek. Egészen a farm széléig loholnak utá-
nam. Jelzik, hogy barátságunk csak egyszeri
alkalomra szólt, nehogy késõbb rossz szándék-
kal visszamerészkedjek.

D. Mészáros Elek
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(folytatás az elõzõ oldalról)



A farm, ahol élnek

Ötször ennyi birkát akarnak tartani

Akad még
harapnivaló
a legelõn 
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lió pályázóhoz szól. Költségvetésének kéthar-
madából az egyének mobilitását, azaz külföldi
tanulási lehetõségeit támogatja az EU-n belül és
kívül. A fennmaradó összegbõl az oktatási in-
tézmények, ifjúsági szervezetek, vállalkozások,
helyi és regionális hatóságok közötti partnersé-
geket, az oktatás és szakképzés korszerûsítését
szolgáló reformokat segíti. A nagyszalontai ma-
gyar iskola matematika–informatika szakos ta-
nulóinak a készségeit, a munkavállalói esélyeit
növeli, az európai munkaerõpiacon való érvé-
nyesülését könnyíti a nyertes projekt. A fiatalok
nem formális tanulás segítségével fejleszthetik
informatikai és nyelvtudásukat, tapasztalatot
szerezhetnek más társadalmi-kulturális közeg-
ben, a vállalkozói kultúra, a csapatszellem, a
csapatmunka és a felelõsségtudat terén. Megis-
merkedhetnek a szoftverfejlesztéssel, a progra-
mozással, ezen belül a webprogramozással, il-
letve az ezzel foglalkozó cégek munkájával.

Február elején 9 nagyszalontai diákot a cip-
rusi Páfosz városába, másik kilencet pedig a
portugáliai Barcelosba várnak a szakmai gya-
korlatra. A jelentkezõ diákokat vizsgarendszer-
ben választják ki, felmérik angolnyelv-tudásukat
és digitális gyakorlati készségeiket, emellett
Ciprus és Portugália történelmének, kultúrájá-
nak ismeretérõl is számot kell adniuk.

Nagy Ildikó aligazgató néhány tudnivalót
máris elmondott a képzési helyszínekrõl, majd
a találkozó kötetlen beszélgetéssel zárult. A szü-
lõk is elmondták észrevételeiket, s feltehették
kérdéseiket.

Balázs Anita

A jövõ informatikusainak európai minõsé-
gû szakképzése elnevezést viseli az a program,
amelyben részvételi lehetõséget nyertek a haj-
dúváros magyar középiskolásai. A tanintézet
elöljárói nemrégiben tájékoztatták az érintett di-
ákokat és szüleiket a tudni- és tennivalókról.

Elõször Mészár Julianna, az Arany János
Elméleti Líceum igazgatója emlékeztetett rá,
hogy már többször pályáztak, míg végre az idén
nyertek is. „Nem azért küldjük külföldre a gye-
rekeket, hogy majd ott dolgozzanak vagy a
hontalanság útjára lépjenek, hanem azért, hogy
lássanak, tanuljanak és hazajöjjenek, és itthon
sikeres emberek lehessenek” – hangsúlyozta.
Hozzátette, hogy az informatika tárgyban meg-
szerzett tudást számos más – akár humán –
szakmában is kamatoztathatják majd a diákok.

A jelenlévõk vetítéssel egybekötött tájékozta-
tást hallgathattak meg Kiss Mária projektveze-
tõ aligazgatótól általában az Erasmus+ prog-
ramról és konkrétan a nyertes projektrõl. Az
Erasmus+ az Európai Unió 2014 és 2020 kö-
zött futó oktatási, képzési, ifjúsági és sportprog-
ramja, hét korábbi EU-s támogatási programot
fog össze. Az Európai Parlament 2013. no-
vember 19-én hagyta jóvá, több mint négymil-

oktatás|

Az Arany János Elméleti Líceum pályázata
nyert az Erasmus+ mobilitási projektben,
így a jövõ év elején a nagyszalontai magyar
iskola legügyesebb XI.-es informatikusai
külföldön tanulhatnak.

Mészár Julianna
igazgató
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A diákokat
és szüleiket
tájékoztatták
a lehetõségrõl

Külföldi szakképzésen
a nagyszalontai diákok

Kiss Mária aligazgató ismertette a programot



A díszburkolatok széles szín- és mintaskálá-
jának köszönhetõen szinte mindenki talál az
ízlésének megfelelõt. Nem csoda, hogy egyre
több magán- és közterületet köveznek le, hi-
szen sokkal esztétikusabb és bizonyos szem-
pontból tartósabb is ez a fajta burkolat, mint
az öntött beton. Sokan gondolták úgy, hogy
udvarukban, járdájukon saját elképzelésük sze-
rint alakítják ki a mintát, sõt saját kezûleg rak-
ják le a térkövet. A technológiát menet köz-
ben sajátították el, és saját kárukon tanulták a
mesterséget. Más módja ennek nem volt, hi-
szen olyan iskola, tanfolyam, ahol kimondot-
tan térkövezést tanítanának, egyelõre tudomá-
som szerint nincs.

Riportunk alanya, Mihály György – Gyuri-
nak szólítják az ismerõsök – ennél is tovább
merészkedett, és úgy döntött, felesége segítsé-

|mestermunka

gével õ maga állítja elõ a lerakásra szánt tér-
követ. Pedig tanult mesterségétõl elég távol ál-
lott ez a szakma. Margittai születésû, az általá-
nos iskola X. osztályának elvégzése után autó-
szerelõi és hivatásos gépkocsivezetõi képesí-
tést szerzett. Egy ideig a tanult szakmáit mû-
velte, de rájött, hogy nem szereti õket. A lét-
számcsökkentés aztán kész tények elé állítot-
ta, megélhetés után kellett néznie. Állatte-
nyésztéssel is foglalkozott, de közben autodi-
dakta úton elkezdte tanulni a térkövek önté-
sét. Internetrõl, barátoktól, betonkészítõktõl
szedte össze a szükséges információkat, „re-
cepteket”. Eleinte kis tételben dolgozott, leg-
inkább saját használatra. Feleségében e téren
is állhatatos támogatóra talált, hiszen élete
párja nem volt rest akár nehéz testi munkát is
végezni, ha a helyzet úgy kívánta.

Egyre jobban elsajátították a térkõgyártás
tudományát, és 2007-ben úgy döntöttek, erre
alapozva hozzák létre saját családi vállalkozá-
sukat. Óvatos emberek voltak, nem vágtak be-
le kölcsönök felvételébe, inkább apró lépések-

Formába öntve
szárad a térkõ
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A térkövezést
nem az iskolában
tanítják

Napjainkban egyre nagyobb tért hódít
utcáinkon, tereinken, házunk udvarában,
kocsibejárónkon a díszburkolat. MIHÁLY
GYÖRGY nemcsak a lerakás technikáját
sajátította el, hanem elõ is állít sokféle
térkövet.

Mihály György örömét leli a munkájában



vállalkozás öt családnak ad munkát. Ezt a kez-
detekkor remélni sem merték.

A térkövön túl virágládát, falburkolatot, sõt
kérésre oszlopot is készítenek. Újabban Gyuri
elkezdte a „betonszobrászkodást”, egyelõre kí-
sérleti jelleggel. Az anyagokat kipróbált hely-
rõl rendelik meg, mert csak így tudják szava-
tolni a tartósan jó minõséget. Vállalkozásukat
nem akarják tovább duzzasztani, hiszen a
mostani állapot elegendõ a megélhetéshez, és
õk nem akarnak ennél többet. Nem dolgoz-
nak raktárra, csak a megrendelt mennyiséget
gyártják le. Megrendelés viszont folyamatosan
érkezik. Vevõik a térségbeli átlagemberek kö-
zül kerülnek ki, nagy cégekkel, viszonteladók-
kal nem foglalkoznak. Utóbbi esetekben
ugyanis a pénz átutalása esetenként akadozik
vagy késik. Az átlagvevõ viszont azonnal kész-
pénzben fizet, így átláthatóbb az üzleti egyen-
legük. Az alkalmazottaknak köszönhetõen te-
vékenységüket azzal bõvítették, hogy le is rak-
ják a térkövet. Ezáltal teljes körûvé vált a szol-
gáltatásuk. A megrendelõnek pedig nem kell
mesterek után járnia. Folyamatosan keresik és
igyekeznek átvenni a legkorszerûbb techniká-
kat mind a gyártásban, mind a kivitelezésben.

Gyuri elmondta, hogy nagyon szereti a
mostani foglalkozását, amelyet több mint 40
éves korában kezdett el. Igazi örömélmény
számára, amikor az általa gyártott köveket le-
rakva átadhat egy kész munkát.

Szõke Ferenc
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kel haladtak, visszaforgatva a mindenkori
hasznot vállalkozásukba. Igyekeztek alacsony
árat tartani, hogy kiépítsék vevõkörüket. Rek-
lámra, hírverésre nem költöttek. Az újabb kli-
ensek a korábbi megelégedett vásárlók ajánlá-
sai alapján jutottak el hozzájuk.

Margittai lakásuk udvarát hamarosan kinõt-
te a vállalkozás, ezért raktár és munkacsarnok
után kellett nézniük. Ezeket elfogadható áron
a Margittához közeli Tóti községben találták
meg. A volt téesz udvarát és raktárhelyiségét
eleinte bérelték, késõbb megvásárolták. Bein-
dult az üzlet, a vállalkozás már el tudta tartani
a családot. Ez volt a fõ cél. Az már ráadás volt,
hogy azt csinálhatták, amit szerettek. A fele-
ség mellett a szünidõkben a lányaik is kivették
részüket a munkából. Õk más téren akarnak
érvényesülni, de a szülõk azt remélik, hogy a
leendõ võk talán majd megszeretik ezt a szép
szakmát.

A vállalkozás erõsödése és a törvényválto-
zás lehetõvé tette, hogy alkalmazottaknak is
megélhetést nyújtsanak. Jelenleg négy állandó
munkásuk van. Végül is a kényszerbõl létrejött

Ez a gép tömörít 

Néhány
termékminta

A „beton-
szobrászkodás”
egyik eredménye,
egy virágtartó
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Mindezek mellett Bihardiószeg évszázados
vezetõ szerepe elvitathatatlan. A Zichyeknek
köszönhetõ az ottani bortermelés felvirágozta-
tása, s ennek egyik jelentõs állomása az 1870-
ben létrehozott vincellérképzõ. Két évtized le-
forgása alatt négyszáz szakember végzett itt.
Az államosítás utáni évtizedekben Diószeg to-
vábbra is jelentõs szerepet töltött be, borpa-
lackozó üzeme mellett itt mûködött Erdély leg-
nagyobb vermutgyára. Az 1989-es történelmi
bukfenc táján 400 hektár szõlõ ontotta a ne-
dût a diószegi domboldalakon. A régi jussok
örököseinek többsége nem látott fantáziát a
szõlõmûvelésben, így az addigi termõterület
húszhektárnyira zsugorodott. Azonban akadt
néhány elhivatott gazda, aki nekilátott, szinte
a semmibõl, a múltmentésnek, így mostanra
megháromszorozódott a huszonöt évvel ez-
elõtti termõterület. 1992-ben ismét életre hív-
ták Várdai József elnökletével az 1910-ben
alakult Zichy Gazdakört. Ez eredetileg népdal-
körnek indult, a trianoni döntés utáni években
alakult érdekvédelmi szervezetté.

Bihardiószeg borászatának jelenlegi fejlõdé-
sében megkerülhetetlen szerepe van a Gyer-
gyóditróban született Rittner Tibornak. A
szülõi ház környékén nem termett meg a szõ-
lõ, de azért az ottaniak minden évben vásárol-

Érmihályfalva a maga homoki boraival spe-
cifikus ízvilágot tudott kialakítani az agyago-
sabb, dombos területeken termelt itókákkal
szemben. Manapság viszont visszaszorult a
szõlõtermesztés, a téeszek felbomlása óta alig
telepítettek szõlõt a homokvilágban. Szalacs
híres pinceutcáiról, de borai manapság nem
érik el a jó minõség szintjét. Székelyhíd is tö-
rekszik az elsõbbségre, földrajzi adottságai
predesztinálják erre. Szentjobb valamikor hí-
res szõlõültetvényeit a Szent László király épít-
tette monostor szerzeteseinek köszönhette, ál-
taluk ismerte meg a helyi lakosság a borkészí-
tés tudományát. És akkor még nem beszél-
tünk Nagykágyáról, ahol a filoxérajárvány el-
múltával Nagy Gábor hajdani oltványtelepén
akár négyszáz munkás is dolgozott, s nem rit-
kán napi négy tehervagonnyi oltvány indult út-
nak Magyarország különbözõ vidékeire. Az
oltványozás terén, bár kisebb kapacitással,
Szalacs is jeleskedett. Manapság a hegyköz-
szentimrei Úr Zsigmond pincészete a megyé-
ben a legjelentõsebb a maga több mint 40
hektáros szõlõsével. Egyedüliként a térségben,
saját szakboltjaiban forgalmazza a borait .

Borászbolt Diószegen
Az Érmelléken és környékén jó értelemben
véve, ösztönzõen versengenek egymással
a borászok, szõlészek abban, hogy
szakágazati múltja, illetve jelenlegi fejlõdési
dinamizmusa révén melyik település
tekinthetõ a szakma éllovasának.

Rittner Tibor kedvtelésbõl lett borász
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Szõlõsgazdák,
borászok
szakboltja



tak néhány mázsát a Vrancea környéki szõlé-
szetekbõl, hogy legyen mivel megkínálni az
atyafiakat. Ahogyan Rittner mondja, a vásá-
rolt szõlõbõl otthon készített bor kezelése, tá-
rolása volt a titkos kovásza annak a szakma-
szeretetnek, ami felnõtt korára teljesedett ki
benne Bihardiószegen. Jászvásáron tanult
mezõgépésznek, ott ismerkedett meg bihar-
diószegi feleségével, Szabó Enikõ leendõ
textilmérnökkel. Az egyetem elvégzése után
Biharba kerültek, Rittner 1997-óta a Skoda
nagyváradi kirendeltségének igazgatója. A bo-
rászat ábécéjét apósától tanulgatta, majd
2006-ban 22 ár szõlõ telepítésébe fogott. A
beindult uniós finanszírozású visszatelepítési
program segítségével 2010-ben további 55
áron dugványozott, és 2014-ben további egy
hektárral nõtt Rittner szõlõse. Pincét vásárolt,
és a szükséges borászati felszereléseket is be-
szerezte.

Bihardiószegen sok a nagy tudású borász,
tõlük tanulta a borkészítés csínját-bínját. Szak-
tudása további tökéletesítése végett a mester-
képzõt is elvégezte 2012-ben szõlészet-borá-
szat szakon. Rittner korántsem a legnagyobb
szõlõst magáénak mondható helyi gazda, és
nem is szándékszik tovább növelni borászatát.
A meglévõ bõven elég az õ „kedvteléséhez”:
borversenyekre jár, borkóstolókat szervez.

A borviadalakon jól lemérhetõ a szakmai fej-
lõdése. Elevenen emlékszik az elsõ, 2007-es
megmérettetésre. Háromféle nedûvel nevezett
be, kettõt azonnal kizártak a versenybõl, egy
pedig dicséretet kapott. „Volt erõm nem a ket-
tõs kudarcra tekinteni – idézi fel mosolyogva az
akkori történéseket –, hanem abból a halvány
dicséretbõl merítettem erõt.” És milyen jól tet-
te, hisz 2013-ban a borász elitek versenyén a
fehér aromás és a vörösbor kategóriában a leg-
nagyobb elismerésben részesült, kétszeresen
kapta meg a Bihar megye borásza címet.

A diószegi szõlõtermesztésért és borásza-
tért kifejtett munkájáért méltán érdemel elis-
merést Rittner Tibor. Nevéhez fûzõdik az Eu-
rópai Borlovagrend Érmelléki Legátusának
megalakítása. Felvette a kapcsolatot az auszt-
riai rend fõkonzulátusával, s az jóváhagyta az
érmelléki kezdeményezést. Az ünnepélyes
avató idõpontja egybeesett a 2011-ben tizedik
alkalommal megrendezett helyi borverseny-
nyel, s ezen tiszteletét tette Jenei József auszt-
riai bornagykövet is. Az Érmelléki Legátus 17
alapító taggal debütált, I. legátus (vezetõ) Ritt-
ner Tibor, II. legátus (helyettes vezetõ) Várdai
József. Tisztújítást kétévente tartanak.

Rittner másik ötlete újabb keletû, gyakorla-
ti, hiánypótló kezdeményezés. A helyi borá-
szok örökös gondja volt, hogy a környéken
nem jutottak hozzá a szükséges borászati esz-
közökhöz. A modernebb felszerelésekért Ma-
gyarországra kellett utazniuk, a szükséges
vegyszerek beszerzése szintén macerásnak bi-
zonyult. Mindezeket a nehézségeket Rittner a
saját bõrén is tapasztalta, így jutott el ahhoz a
felismeréshez, hogy borászati eszközöket for-
galmazó boltot nyit. A Bibor nevet viselõ vál-
lalkozás több borászeszköz-kereskedésnél,
hisz a rozsdamentes acél tartályok, hagyomá-
nyos hordók, bogyózók és egyéb felszerelések
mellett szakkönyvek, ajándéktárgyak, ültetés-
re váró facsemeték is várják a vásárlókat.

A közel egy évvel ezelõtti nyitás óta az üzlet
forgalma nem lanyhult, s nemcsak a tulajdo-
nos, de a környékbeli borászok is elégedettek
vele.

D. Mészáros Elek
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Rittner a szõlõsben

A sokféle igényt
kiszolgáló üzlet
cégére
Bihardiószegen

A borlovagrend
Érmelléki

Legátusának
alakuló ülése is
Diószegen volt
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„Mi, Mátyás, Isten kegyelmébõl Magyaror-
szág és Csehország királya (…) Ez oklevelünk
által adjuk emlékezetül mindazoknak, a kiket il-
let, hogy az mi hûséges hívünknek, az nemes
Bolcsi (Thorday) Benedeknek és utódainak en-
gedélyezzük, hogy Bihar vármegyében fekvõ
Bolcsi birtokán minden évben Szent Mihály
arkangyal és Nagy Szent Gergely pápa ünne-
pén szabad országos vásárt tarthassanak.” A
szakemberek szerint így szólt az írás, amely vá-
sártartási joggal ruházta fel Berettyószentmár-
tont. Ahhoz azonban, hogy 2015. november
14-én megtartsák a szentmártoni nagyvásárt,
széles körû összefogásra volt szükség. Beret-
tyóújfalu Város Önkormányzata hagyományte-
remtõ szándékkal hívta életre a rendezvényt, a
Bihari Múzeumért Alapítvány, a Bihari Múze-
um és Sinka István Városi Könyvtár, a Bihari
Népmûvészeti Egyesület, a Hajdú-Bihar Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara Berettyóújfa-
lui Szervezete, a Bihar–Sárrét Vidékfejlesztési
Egyesület, Szász István egyéni vállalkozó és a
Bihar Trade Kft. meg a Szerencsejáték Service
Nonprofit Kft. hathatós támogatásával. Két
közeli helyszínen, a Szent Márton Vendégház-
nál és a Szász-tanyán zajlott a mulatság, úgy,

ahogy a szervezõk hirdették, pirkadattól nap-
nyugtáig.

A hivatalos rész a Szent Márton Vendégház-
nál kezdõdött el. A kalandpark mellett felállított
sátor színpadán a Debreczeni Arany-Keresztes
Lovagok elsõ embere olvasta fel az eredeti ado-
mánylevelet, majd az új kiegészítést: „Mi, Hajdú-
Bihar megyének világi rendjei és elöljárói, adjuk
tudtára mindenkinek, akiknek illik, hogy a
berettyószentmártoni kommunitás esedezõinek
helyes és jogos kérését tudomásul véve, s azt
minden eszközzel támogatva, hatalmunknál fog-

A Debreczeni
Arany-Keresztes
Lovagok
Egyesületének
kapitánya
felolvassa
a vásártartásról
szóló oklevelet

Márton-napi vigasság
Berettyószentmárton, amely most
Berettyóújfalu része, vámszedõhely volt,
majd Mátyás király 1481-ben vásártartási
jogot adományozott a településnek. A régi
hagyományt idén Szent Márton napja
alkalmával élesztették újjá a hajdú-bihari
városban.
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Hagyományõrzõ rendezvényen népviselet dukál.
Hegedûs Zoltán ezt öltötte magára

Fegyver Norbert „civilben” ács, de Ludas Matyinak is
bevált



szörös magyar bajnok és rendõr világbajnoki 3.
helyezett edzõ tartja.

Felléptek még a Piruett Táncstúdió növendé-
kei is. Õk az edzéseken elsajátítják a klasszikus
balett, a modern dzsessztánc, a ritmikus gim-
nasztika és az akrobatika különbözõ elemeit,
majd ezekbõl táncokat koreografálnak. A Ma-
gyar Táncszövetség által meghirdetett versenye-
ken show, modern, hip-hop és diszkótánc kate-
góriában már bemutatták tudásukat a nagykö-
zönségnek, most a látványos produkciójuk alap-
ján mi is meggyõzõdhettünk tehetségükrõl.

A vendégházban a délutánt a Körös-Körül
Néptáncegyüttes mûsora zárta. Az õ hitvallásuk:
„Nem kell a fának az égig érnie, csak tudni kell,
hogy melyik földben gyökerezett meg. Bihari-
ként határon innen és túl magyarnak lenni és
maradni, a magyar táncot népszerûsíteni és át-
örökíteni – ez a legfontosabb.”

A Szász-tanyán népmûvészeti kézmûves vá-
sár, libás ételek – libatepertõ, sült liba, ludaská-
sa –, a Bihari Népmûvészeti Egyesület alkotói,
az Arkadas Baranta Egyesület és a Vata törzs
bemutatója, valamint múzeumi értékkosár vár-
ták az érdeklõdõket. Fellépett többek között a
furtai citerazenekar, a Tilinkó és a Szederinda
együttesek, a Peszterce Néptáncegyüttes és a
Bihar Néptáncegyüttes. A vendégek találkoz-
hattak Ludas Matyival és Döbrögivel is. A jó
hangulatról a Bakator Zenekar és Gyönyörû
Zsigmond gondoskodott, a napot fergeteges
táncház zárta.

Kocsis Csaba

Barantások bemutatója

szomszédoló|

va elrendeljük, hogy Mátyás király 1481. évi ok-
levele alapján Berettyószentmárton kommunitá-
sa régi kiváltságaiban megerõsíttessék, s azok
haszonélvezetében senki által, semmi módon se
korlátoztassék. Evégett engedélyezzük, de facto
et de jure, a Bolcsi Benedek jogutódjainak szá-
mító szentmártoni népnek, hogy a letûnt jogszo-
kásokat felelevenítve országos és hetivásárokat
tarthassanak Berettyószentmárton területén.”

Az oklevelet át is adták Berettyóújfalu alpol-
gármesterének, s õ megnyitóbeszédében ki-
emelte a városrész történelmi szerepét, majd így
zárta mondandóját: „Hazai hagyományainkat
követve pedig kapjon fõszerepet a liba és az új-
bor. (…) Bár a mai napot eredményként értékel-
tük, legyen ez valaminek a kezdete.”

A Szász-tanyán Vitányi István országgyûlési
képviselõ köszöntötte a megjelenteket. A ven-
dégháznál a vásárnyitó után a berettyóújfalui if-
júsági fúvószenekar játékát hallhatták az érdek-
lõdõk. A zenekart Hegedûs Imre vezényelte. Ez-
után a Körömvirág együttes játszott, majd a deb-
receni hagyományõrzõ lovagok mutatták be a
középkor fegyvereit, öltözetét, szokásait. A
Bajnóca együttes több korosztályos csoportja is
bemutatkozott a nap folyamán, és színpadra lé-
pett a Hajdú Rendészeti Sportegyesület csel-
gáncs szakosztálya. Utóbbi 2011 óta tevékeny-
kedik Berettyóújfaluban, az edzéseket játékos
formában tartjáka, célja a dzsúdó alapjainak
megismertetése, a gyermekek erkölcsi, fizikai és
értelmi fejlesztése, valamint az idõsebb korosz-
tály rendészeti pályára való felkészítése. Az
edzéseket a Diószegi Kis István Református Ál-
talános Iskola tornatermében Sarkadi Mária 15-

Hegedûs Imre,
a nagyváradi

filmharmónia
trombitása vezényli

az Ifjúsági
Fúvószenekart

Napnyugtáig, sõt
még azon túl is

tartott a vigasság 

Madarászhéját is
láthattak
a vásárlátogatók
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– Lelkész fiaként ön a templom közelé-
ben, vallásos nevelésben nõtt fel. Alapértel-
mezett volt az, hogy ön is lelkipásztor lesz?

– Gyermekkori álmom az volt, hogy moz-
donyvezetõ vagy nemzetközi járaton kamion-
sofõr legyek. Szüleim nem háborodtak fel
ezen, nem is akartak másra kényszeríteni. Ka-
cérkodtam az autószerelõi szakma gondolatá-
val is. Sajnos ötödikes koromban egy mandu-
lagyulladás szövõdményeként szívreumát kap-
tam. Így le kellett mondanom korábbi pályavá-
lasztási terveimrõl. Talán a Fennvaló döntött
úgy, hogy mégis lelkipásztor legyek.

– Úgy tudom, a faluban a református val-
lás hívei vannak többségben. Mekkora Asz-
szonyvására református közössége? Járnak
az emberek istentiszteletekre?

– Amikor idekerültem, az egyházközségnek
több mint 400 nyilvántartott híve volt, de ki-
derült, hogy ezek nem valós számok. A reális
adatok szerint 250-en vagyunk, 200-an egy-
házfenntartók. Sajnos a gyülekezet folyamato-
san fogy. A presbitérium most újult meg, és tíz
tagot számlál. Szorgalmasan teszik a dolgukat.
Ha kell, mindig segítenek. Kis gyülekezet va-
gyunk, így esetenként a kántori feladatokat is
én látom el. Vasárnaponként 25-35 ember
van jelen az istentiszteleten. Nagyobb ünnepe-
ken száznál is többen eljönnek, karácsonykor
pedig megtelik a templom. A százalékos
arányt nézve elégedett lehetek, de az üres pa-
dok láttán nem felhõtlen az elégedettségem.
Sajnos konfirmálás után a fiatalok nagy része

Nagykárolyban született, református lelkész
és tanító szülõk gyermekeként. Édesapja szol-
gálati helye változott, így gyermekkorában
megismerkedhetett néhány településsel. Óvo-
dás volt, amikor Székelyhídra kerültek, ott
nõtt fel, ott járt iskolába, ott érettségizett. Ta-
nulmányait a kolozsvári teológián folytatta,
1982-ben diplomázott. Már a középiskolában
megismerte feleségét, s az egyetemi évek után
összekötötték a sorsukat. Székelyhídra vagy
annak környékére vágyott vissza, ezért megra-
gadta az adódó alkalmat, és elfogadta az
érmihályfalvai segédlelkészi szolgálatot. Fele-
sége Székelyhídon dolgozott, ott is laktak, a
tiszteletes pedig két évig ingázott munkahelyé-
re. Közben az érseléndi lelkészi feladatokat is
el kellett látnia. Szeretett ott lenni, jó gyakor-
lati iskola volt a késõbbi pályafutásához.
1985. július 3-án helyezte az akkori püspök
Asszonyvására falujába helyettes lelkésznek,
pár év múlva parókus lelkész lett, és mind a
mai napig ott szolgál. Teljesült a vágya, sike-
rült Székelyhíd szomszédságába kerülnie.

Székely István
feleségével, Éva
asszonnyal

18|Biharország|2015. december

Közösségét szolgálja
három évtizede
SZÉKELY ISTVÁN tiszteletes valamivel több
mint harminc éve vezeti Asszonyvására
református közösségét. Ezen túl az egész
falu közösségét szolgálja, hiszen immár
harmadik mandátumát tölti önkormányzati
képviselõként. Ismert és elismert ember,
akire mindig és minden tekintetben
számítani lehet.

Asszonyvására református temploma



elmarad az istentiszteletekrõl, mostani kifeje-
zéssel élve „kikonfirmálnak”. Nagyobb ünne-
peken természetesen õk is eljönnek a temp-
lomba.

– Kérem, foglalja össze a három évtized
legfontosabb eredményeit!

– Ez idõ alatt a templomot kívülrõl, belülrõl
kétszer is teljesen felújítottuk. Megjavíttattuk
az orgonát, lecseréltük a parókia tetõcserepe-
it, a parókián megoldottuk a cserépkályhás fû-
tést, nyílászárókat cseréltünk, és rendeztük az
udvarát. Holland támogatással sikerült felépí-
tenünk a ravatalozó kápolnát, renováltuk visz-
szakapott ingatlanainkat, kerítéseinket. A hol-
landok éveken keresztül segítettek bennünket,
ellátták az iskolát és az óvodát bútorzattal, já-
tékokkal.

– Milyen ingatlanokat kaptak vissza?
– Az egykori fiú- és a leányiskolát, valamint

a 30 hektár földterületbõl 10 hektárt. Sajnos
a fennmaradó 20 hektár visszaszolgáltatása
akadozik, pedig sokat segítene közösségünk
költségvetésén. A jóváhagyás megvan, csak

most nincs honnan visszaadni, mondják az il-
letékesek. A visszakapott földet bérbe adtuk,
és az érte kapott pénzt fenntartásra fordítjuk.
Régebben bérbe adtuk a temetõ szabad terü-
leteit mezõgazdasági tevékenységre, de erre
ma már nincs igény.

– Milyen a kapcsolatuk a helyi iskolával?
– Elismeréssel mondhatom: nagyon jó. Ná-

lunk négy osztályig van tanítás. Nemzeti ünne-
peinket közösen üljük meg a templomban,
ezekre az alkalmakra szívesen várjuk a többi
felekezet tagjait is. Az iskolai vallástanítás a
hitoktató feladata, a konfirmációra, mely ná-
lunk kétévenként van, én készítem fel a gyere-
keket. Sajnos a konfirmálók száma évrõl évre
csökken.

– Mit tervez véghezvinni az elkövetkezõ
idõszakban?

– Harcolunk a vissza nem kapott földterü-
letért, meg akarjuk újítani az orgonát, és a
templomra is ráférne megint a külsõ renová-
lás. A parókián szeretnénk bevezetni a köz-
ponti fûtést. Lelki teendõként fõ feladat az
emberek istenközelségben, istenhitben tartá-
sa. Ezenkívül szeretném „visszacsábítani” a ki-
konfirmált fiatalokat. Régebben szerveztünk
kirándulásokat, de erre is egyre kisebb az
igény. Tovább akarom erõsíteni a magyaror-
szági Kokaddal a testvéregyházi kapcsolatot.
Természetesen önkormányzati szinten is szol-
gálom és szolgálni fogom közösségemet.

– Közeledik a karácsony. Önök hogyan
készülnek a nagy ünnepre?

– Az egyházi évet az adventtel kezdjük. Rá-
vezetem a gyermekeket, mit jelent ez az idõ-
szak számunkra. Az örömteli várakozást, vár-
juk a Megváltó születését. Arra készülünk,
hogy méltóképpen ünnepelhessük. Felesé-
gem, Éva, az alkalomhoz illõ verseket tanít be
nekik. Ezenkívül is mindenben számíthatok a
segítségére, legbiztosabb támaszomnak tekin-
tem. A gyerekek ismerik és tisztelik, mivel õ a
falu egyik óvónõje. Karácsonyi szeretetcsoma-
got most is adunk, mint ahogy tettük eddig
minden évben. Erre mindig kiteremtjük az
anyagi fedezetet. Az utóbbi években ezt a ter-
het levette vállunkról az egyház földjeit hasz-
náló vállalkozó, Kovács Béla.

– Kérem, búcsúzzunk az olvasótól egy
igeverssel!

– „Légy hív mindhalálig, és néked adom az
életnek koronáját.” (Jel 2,10) Továbbá enged-
tessék meg, hogy áldott karácsonyt és békés,
boldog új évet kívánjak minden kedves olvasó-
nak.

Szõke Ferenc
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Templombelsõ

A visszakapott volt
fiúiskola



– A színésznek természetesen számít, ho-
gyan vélekedik róla a közönség, de portréjá-
hoz elengedhetetlen, hogy õneki mit jelent a
színház. Hajdu Géza mikor találkozott elõ-
ször színielõadással?

– Gyerekkoromban a hajdani nyári színház-
ban. Szentjánosi vagyok, szüleimmel beszeke-
reztünk Váradra, a szekeret ismerõsöknél hagy-
tuk, és villamossal jöttünk be a színházba. Na-
gyon megfogott az a színes világ, egyszerre
megszerettem. De nemcsak a városban láttam
színházat, hiszen nagyon gyakran jártak ki hoz-
zánk a színészek különbözõ elõadásokkal – a
Százházas lakodalomra biztosan emlék-
szem –, és gyakran jött a paprikagyár, illetve a
ruhagyár mûkedvelõ csapata – õk szinte mindig
operettel –, és a filharmónia Dankó Pista Zene-

kara is, akik színészekkel együtt adtak elõ szó-
rakoztató mûsort. Mindet láttam.

– Akkortájt határozta el, hogy színész lesz?
– Nem mondanám ezt épp ilyen határozot-

tan, de tény, hogy már az óvodában és az isko-
lában igyekeztem versmondással kiragyogni a
többiek közül, a nagyváradi középiskolában pe-
dig – a mai Ady Endre Gimnáziumba jártam –
már körvonalazódott a választásom. Felvételi
elõtt megkerestem Halasi Gyulát és Bányai
Irént, foglalkoznának velem egy kicsit, de azt
mondták, nincs már arra idõ. Ráadásul pót-
érettségiztem, mert románból megbuktam, arra
kellett koncentrálnom. Majdnem biztos voltam
a sikertelenségben, de legalább meg akartam
látni, hogyan és mibõl készüljek. A felvételire
szinte kizárólag a középiskolában tanult három-

Görgey Gábor:
Mikszáth Kálmán
különös házasságai
– Körner Annával
(1984)
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Sokunk számára HAJDU GÉZA
a nagyváradi színtársulat egyik sarkköve:
ha neve szerepel a plakáton, biztosra
vehetõ, hogy nem fullad unalomba
az elõadás. Az én nemzedékem számára
a nagyszínházi szerepein kívül többet is
jelent: neve fémjelezte húsz éven át
a Kortárs ’71 Színpadot, ami annak idején
nemcsak intézmény volt, hanem igazi
váradi jelenség.

Az élménytõl
a tapasztalatig

Hajdu Géza színmûvész
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Rideg Sándor – Bereményi Géza: Indul a bakterház –
Banya szerepében Miklosik Gellérttel és Kardos M.

Róberttel, no és a tehenekkel (2006)



négyszakaszos versekkel jelentkeztem. Kovács
György meg is kérdezte, hogy a Toldit esetleg
nem tudom-e, de a válaszom nemleges volt.
Ugyancsak õ mondta az én „ízes”, bihari tájszó-
lásomra, hogy lenyel, ha nem tanulok meg be-
szélni. Mivelhogy elsõre felvettek. Hatan vol-
tunk az évfolyamon, három fiú és három lány.
Kovács György lett az osztályvezetõ tanárunk,
eleinte nem szeretett, ripacsnak tartott, de az-
tán Tomcsa Sándor Mûtét címû darabjának
Flambo Henrikjével berobbantam, és nem volt
már semmi baj. A tájszólásról is leszoktam, bár
Lohinszky Loránd például még a legutóbbi
idõkben is mindig úgy köszöntött, hogy
jaunapot kívánok.

– Színészként Váradra vágyott, vagy vélet-
len egybeesés volt a hazakerülés?

– Mindig Váradra vágytam, ezt így, kerek pe-
rec meg is mondtam Farkas Istvánnak, aki eljött
a vizsgaelõadásunkra, s bár õ is õszintén beval-
lotta, hogy inkább afféle hõsszerelmes-típust
hívna meg, de jöjjek, aztán majd meglátjuk.
Elõször zenés darabban kaptam egy kis szere-
pet, Majd a papa volt a címe, a közönség sze-
rette, úgy emlékszem. 1970-ben jöttem a szín-
házhoz, egy év múlva pedig rám talált a Kor-
társ. Az ötlet Kõrössi Papp Jóskáé volt, aki kö-
zépiskolásként már írogatott, és az volt az el-
képzelése, hogy kellene egy csapat, amely elõ-
adná az õ mûveit. Toborozta a diáktársait, és
megkereste az ötlettel Gábor Jóskát. Tetszett
neki, de õ már idõsnek találta magát ehhez a fi-
atal kezdeményezéshez, és egy fiatal kollégáját
ajánlotta. Ez voltam én. Két évig a Nyomda-
klubban mûködtünk, aztán 1973-ban átköltöz-
tünk a szakszervezetek házába, és az ottani kis-
teremben léptünk fel, illetve egy darabbal a
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Bródy Sándor:
A dada (2005) –

Bolygó szerepében
Csíky Ibolyával

és Gajai Ágnessel

F. Diósszilágyi
Ibolya: Tündér Ilona
– itt is uralkodó-
szerepben,
Állatkirályként
(1994)

Három dinnye
egy száron –
Kabaré Dobos
Imrével (1997)

Eisemann Mihály –
Nóti Károly –
Zágon István:

Hippolyt, a lakáj –
Schneider Mátyás
szerepében Fodor

Rékával és Kiss
Csabával (2003)

(folytatás a következõ oldalon)





nagyteremben is. Színházi módszerrel dolgoz-
tunk, vagyis minden nap próba, elõadások, ki-
szállások – 20 év alatt 45 darabot mutattunk
be. Most, ha visszagondolok, nem is tudom,
hogy volt idõm rá, mivel a színházban majdnem
minden darabban játszottam. Bátran vallom,
addig voltam fiatal, amíg volt a Kortárs. A csa-
patban általában leérettségizett, de egyetemre
be nem került fiatalok játszottak, olyan dara-
bokban, amiket a színház nem vett elõ. Elõad-
tuk például Lorcától a Vérnászt, Sartre Trójai
nõk, Illyés Gyula Tûvétevõk címû darabját, de
mondom, elõfordult, hogy egy évadban mi is
hat bemutatót tartottunk. Kimondottan jelen
volt a városban a Kortárs, stabil diák-, illetve fel-
nõtt közönség elõtt játszottunk. Sokan még
most is emlékeznek rá.

– A csapatból kerültek-e ki késõbb színé-
szek?

– Hogyne, például a jelenleg Kolozsváron
játszó Bíró József, Vásárhelyrõl Tatai Sándor,
tõlünk Meleg Vilmos, Molnár Júlia, Firtos Edit,
a bábszínháztól Bodor Mária, Karácsony Judit,
Németi Emese, a tehetséges néhai Szabó Bar-
na vagy a Magyarországon élõ és játszó
Simonfi Amália és Wagner Márta. A csapatta-
gok közül késõbb a színház „kiszolgálói” is let-
tek, például Körner Anna súgó és a néhai
Revoczky Róbert ügyelõ, illetve több tollforga-
tó, tanár, politikus is színt játszott velünk. Tény,
hogy amit én a színháztól nem kaptam meg,
megkaptam a Kortárstól: a rengeteg belsõ
mondanivalót kimondhattam. És nagyon jól
éreztem magam a fiatalok között, ki tudtam ra-
gyogni közülük. A sok színházi kis szerepben ez
nem ment. Aztán jött a változás: már az elsõ
napokban megválasztottak vezetõnek, éppen a
Kortársnál kifejtett munkámra hivatkozva. A
társulatvezetés mellett már nem tudtam a Kor-
társat is vállalni, egyébként is, amolyan öngyul-
ladással szûnt meg, hiszen ’90 elõtt nem volt a
fiatalságnak hová mennie, aztán viszont kinyílt
a világ, és már nem volt olyan érdekes a
mûkedvelõsdi. ’97 végéig voltam direktor, és
érdekes módon, amikor leváltottak, ugyanazzal
indokolták, mint a megválasztásomat: hogy
megrekedtem a Kortárs nívóján. Késõbb hívtak
ugyan vissza, de akkor már én nem akartam.
Jöttek ugyanis az egyre jobb szerepek. A ’80-
as években kezdõdött, a Bolha a fülben
Feydeau-darab fõszerepével, majd Csurka Dög-
lött aknák címû darabjában, illetve Csehovtól a

Három nõvérben Kuliginként nagyon jól érez-
tem magamat. És lehetõségem volt három
olyan nagy íróegyéniség bõrébe bújni, mint
Arany János (Mécsfény – Petõfi és Arany leve-
lezése), Mikszáth Kálmán (Görgey Gábor: Mik-
száth Kálmán különös házasságai) és G. B.
Shaw (Jerome Kilty: Kedves hazug). Mindhá-
rom szerep csodálatos volt, a Mikszáth-elõadás
még most is él, elõvesszük, ha valahol igény
van rá. De játszottam királyokat is, Ionesco A
király halódik címû darabjában Berengár vol-
tam, és Gombrowicz Yvonne, burgundi her-
cegnõjében Ignác király. Nem akarok panasz-
kodni, mert most is sokat játszom, de valahogy
egyre nehezebben találom a helyem a társulat-
ban, a mai színházi koncepciókban. Mintha
egyre kevésbé volna az enyém.

– Rendezéssel nem foglalkozna szíveseb-
ben?

– A Kortársnál jórészt én rendeztem a dara-
bokat, a színházban is próbálkoztam, Szeker-
nyés Lászlótól a Trón alatt a király jó hangula-
tú mesedráma lett, és rendeztem Móricznak a
Nem élhetek muzsikaszó nélkül darabját is,
de valahogy már a rendezés sem vonz olyan
nagyon.

– Ha most kellene pályát választania, ezek
szerint nem is lenne színész?

– Dehogynem, most is ezt választanám, mert
bármit is mondok, bármilyen is a pillanatnyi
vagy a tartósabb hangulatom, nem tudom más-
ként elképzelni az életemet. Kezdõdött ugye a
nyári színházbeli és a sok szentjánosi élmény
feldolgozásával, most viszont már az eltelt évek
sok kisebb és nagyobb szerepében, a Kortárs és
a társulat vezetése során szerzett tapasztalat fel-
dolgozásában lelem örömömet egy-egy új sze-
rep során. A sok megfigyelt és megélt élményt
átszûröm magamon, így próbálok a rám osztott
figurába is életet lehelni.

Molnár Judit
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Mécsfény – Arany
János meg-

személyesítõjeként
(1973)

(folytatás az elõzõ oldalról)

Az élménytõl a tapasztalatig





A 2015-ös esztendõ búcsúzó hónapjában
bizonyára számtalan egyén eltöpreng: milyen
lesz a reá váró jövendõ hozadéka? Jómagam
ezzel ellentétben elillant ifjúságom néhány ter-
vét, történetét kívánom ideiktatni. Ennek oka
az, hogy az elmondandók erõsen kapcsolód-
nak a lapunk elõzõ számában fölvetett nyelv-
rokonsági kérdéshez.

Ama megfigyelésembõl indulok ki, hogy az
utóbbi félszázadban olykor kezembe került né-

hány „szakértõ” vitacikke.
Véleményük szerint a ma-
gyar nyelv nem tagja a finn-
ugor nyelvcsaládnak. Õseink
náluk jobb, rangosabb embe-
ri csoportokhoz tartoztak.
Velük ellentétben alulírott a
finnugor népekkel 4000-
3500 esztendõvel ezelõtti
szomszédságot, kapcsolatot
tekintem elfogadható magya-
rázatnak. E téren nem csupán

gimnáziumi tanulmányaimra
hivatkozom, hanem akadémiku-

sok, tudós nyelvészek, Bárczi Gé-
za, Lõrincze Lajos, Szabó T. Attila

könyveire, közleményeire is. Álláspon-
tom kialakulását az alábbiakban néhány sze-
mélyes tapasztalattal igyekszem támogatni, vi-
tathatatlanná tenni.

Köztudott, hogy 1940 és 1944 õsze között
Észak-Erdély visszakerült a megcsonkított ha-
zához. Közbeékelt esemény, hogy 1941 nya-
rán Finnország és Magyarország egyaránt
hadra kelt a Szovjetunió ellen. Én ekkoriban
voltam felsõs gimnazista, s a harci, valamint a
politikai helyzet fölöttébb érdekelt. A tájéko-
zódás érdekében elõfizettem egy központi ifjú-
sági lapra.

Nos, a közzétételre érdemesített vallomá-
som egy tényhez fûzõdik. Az említett lapba a
szerkesztõ beiktatott egy rovatot a levelezni
szándékozó fiatalok nevével, címével. Beval-
lom, hogy örömmel fedeztem föl a Helsinkibõl
jelentkezõ Mai Lis Laitunen nevét. Tüstént ír-
tam egy közvetítõ nyelven, franciául fogalma-
zott levelet, mert némileg ezt már ismertem.
Õ egyhamar válaszolt – németül. E kapcsolat

két éven át tartott. Közben a finn himnuszt is
közölte, kottával. Azon nyomban megtanul-
tam. Úgy vélem, levelezõtársam késõbb meg-
ismert egy magyarul tudó személyt, mert ha-
sonló képzésû szavakat mellékelt. Íme, né-
hány közülük: veri – vér, kësi (olv. készi) – kéz,
mennë – menni, me – mi, te – ti, neljë (olv.
neljé) – négy, szata (szátá) – száz.

Nem folytatom, mert fontosabb a lényegre
térnem: elhatároztam, hogy felnõttként meg-
kérem a kezét, és Mai Lisszel visszaállítom a
4000 évvel ezelõtt megszakadt finn–magyar
kapcsolatot. Sajnos, reménykedésem a szov-
jet csapatok bevonulása és Sztálin diktatúrája
miatt nem valósulhatott meg.

Felnõtt koromban akadt még egy alkalom.
Ez azzal kezdõdött, hogy az 1950-es évek vé-
gén egy lelkes férfi Nagyszalontán tanítani

kultúra|

Kapcsolatom északi
rokonainkkal

Pia Kelts, akivel 15 éven át leveleztek eszperantó
nyelven

(folytatás a 25. oldalon)
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Egykoron a csipke a viselõjének státusát,
társadalmi rangját jelezte. Árpád-kori régésze-
ti leletek bizonyítják, hogy a korabeli uralko-
dófeleségek aranyfonallal átszõtt csipkefõkö-
tõt viseltek. A csipke õshazája Velence, meg-
jelenése az itáliai reneszánszhoz köthetõ. Ele-
inte geometriai formákat jelenítettek meg, a
virágminta, ember- és állatábrázolás késõbb
terjedt el. A szakma kétféle csipkét különböz-
tet meg: a varrottat, melynek anyaga fehér
lenvászon, és a vert csipkét.

Magyarországon a XIX. század végén, a
XX. század elején érte el népszerûségének te-
tõfokát, egyre-másra nyíltak a csipkekészítõ
mûhelyek. A leghíresebb és egyben legmíve-
sebb a gömöri, a csetneki és a halasi volt. A
csipke eleinte a ruházatot díszítette – mellré-
szen, galléron, kézelõn –, késõbb megjelent az
ágynemûn, illetve terítõként is. Eme „polgári
csökevénynek” a kommunista ideológia sze-
rencsére megkegyelmezett; Nagyváradon szö-
vetkezetben folyt a készítése.

Sajnos manapság már csak elvétve lehet
csipkekészítõt találni. A Bihardiószegen élõ
Nagy Erzsébet ilyen „ritka kincs”. Felkerestük
otthonában, hogy kicsit elgyönyörködjünk
munkáiban. Negyven esztendõvel ezelõtt is-
merkedett meg ezzel a nagy kézügyességet és

még több türelmet igénylõ szakmával. Két év-
tizeden át ingázott a megyeszékhelyre megke-
resni a mindennapit, majd családi körülmé-
nyei arra kényszerítették, hogy bedolgozóként
folytassa a munkát. Megtudtuk tõle, hogy a si-
keres csipkekészítés a megfelelõ alapanyag ki-
választásával kezdõdik. A hazai kereskedelem-
ben már nem lehet megfelelõ fonalat kapni,
csak mûszállal kevertet, így õ Magyarországról
szerzi be a cérnát. Elsõként a mintát viszi fel
az anyagra, majd keretre feszíti, következik a
kézimunkázás, a minták kivarrása, utána a
csipkézés, majd a feleslegessé vált anyagrész
kivágása, kiütése.

Nagy Erzsébet az úgynevezett richelieu
(riseliõ) és az angol madeira technikát alkal-
mazza, a varrottas középrészre többnyire ka-
locsai mintát hímez. Házigazdánk nem tud ar-
ról, hogy rajta kívül más környékbeli is ûzné
ezt a foglalatosságot, pedig egyre keresetteb-
bek a csipketermékek. A mai fiatalok nem fo-

Nagy Erzsébet csipkevarrással kereste a kenyerét

Türelem csipkét terem
Az alkotás, a szép iránti vágy egyidõs
az emberiséggel. Az önkifejezés lehet
egyénre szabott, de egy népcsoportra,
földrajzi területre jellemzõ jegyeket is
hordozhat. A csipkehímzés is ide sorolható,
e kézmûves tudomány avatott ismerõje
a bihardiószegi NAGY ERZSÉBET.

A pontos, türelmes
munka eredménye
szemet
gyönyörködtetõ
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gékonyak az efféle „türelemjáték”-ra, pedig
szívesen átadná tudását. Egy fiatalasszonyka
egy ideig eljárt hozzá tanulgatni, de hamar be-
leunt látva, mennyi odafigyelés szükséges egy-
egy míves munka megszületéséhez. A hímzõ-
nõ soha nem házalt-piacolt termékeivel, haza-
járnak hozzá a megrendelõi. Kisebb-nagyobb

terítõk, kötények iránt van leginkább kereslet,
legutóbb egy Nagykárolyból jött megrendelés-
nek tett eleget. Csipkepárna, ágyhuzat készí-
tésére is felkérték. Számtalan munkája Ma-
gyarországon talált gazdára. A helyi katolikus
templomban is megtalálhatók csipkéi, a refor-
mátus templomnak is készített terítõket. Rit-
kaságszámba menõ, egyedi kézimunkái azok a
hímzett csapatzászlók, amelyeket Gellért Gyu-
la nyugalmazott bihardiószegi lelkipásztor, re-
formátus esperes kérésére készített, így válván
részesévé maga is a hagyományõrzésnek.

D. Mészáros Elek

mestermunka|

kezdte az eszperantó nyelvet. (Ez könnyen el-
sajátítható mûnyelv, L. Zamenhof lengyel or-
vos alkotta a népek közeledésének elõmozdí-
tása érdekében.) Az eszperantisták Bulteno
lapja rendszerint közölte azok nevét és címét,
akik eszperantóul kívánnak egy „samidián-
nal”, eszmetárssal levelezni. Kezdeményezé-
semre a Szovjetunió Észt Tagköztársaságából
érkezett a válasz: Pia Kelts, Tallinn aláírással.
Nagyszerû, mondottam magamban. A finn
ágból új rokon lépett elõ.

Az említett nyelven éveken át leveleztünk.
Arcképét is elküldte. Örömmel ragasztottam
albumomba, mert szép volt, akárcsak a neve:
Pia – Kegyes. Itt a lehetõség az õskori szaka-
dás összevarrására. Két év múltán ajándékot
kaptam tõle: Eesti keel. Tankönyv a köztársa-
ságukban élõ, 31 százaléknyi orosz gyermek

számára. A lapok közé levelet is rejtett: férjhez
ment. Több levelet már nem vár tõlem. Nos,
vele sem sikerült összeboronálnom az egykori
rokonságot.

Ismét eltöprengtem: talán otthon is akad
olyan leányzó, akinek egy életen át társa, fér-
je lehetek. Tömör válaszom: igenis, akadt. Ám
engedtessék meg nekem, hogy befejezõ mon-
datom – ennek ellenére – észtül fogalmazzam
meg: Head uut aastat! Boldog új esztendõt!

Dánielisz Endre

(folytatás a 23. oldalról)



Kapcsolatom északi rokonainkkal

A Tallinnból
érkezett egyik levél

Néhány munkája

Pia Kelts ajándéka, az orosz ábécéskönyv
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|kultúra

Margittán hagyománya van a költészet, a
vers szeretetének. Igazi nagy tanáregyéniségek
oktatták a magyar nyelvet és irodalmat, a köte-
lezõ tanterven túl irodalmi körökön, szavalóver-
senyeken, „irodalmi törvényszékeken” szerettet-
ték meg a diákokkal kultúránk írott gyöngysze-
meit. Ezt az örökséget vették át a mai tanárok,
akik lehetõségeik szerint tovább éltetik a diákok
kötõdését a költészethez. Ebben állandóan segí-
ti õket a város elsõ kulturális civil szervezete, a
Horváth János Társaság (HJT): kulturális mûso-
rok szervezésével ad alternatív lehetõséget iro-
dalmunk, költészetünk megismerésére, megsze-
retésére. A fent említett balladaestet is a HJT
szervezte, immár negyedik alkalommal.

Kezdetben csak a társaság tagjai gyûltek
össze, hogy egymás szórakoztatására elõadják
kedvenc balladájukat. Nem versenyrõl volt szó,
ezért nem kellett kívülrõl megtanulni a szöveget,
lehetett olvasni. Az elsõ sikeren felbuzdulva a ké-
sõbbi találkozókra vendégeket is hívtak. Bárki el-
mehetett, elmondhatta kedvenc nép- vagy mû-
balladáját, és gyönyörködhetett a mások által
elõadottakban. A korhatár is széles skálán moz-

gott, unokáktól nagyszülõkig mindenkit szívesen
láttak.

Igen sokan éltek a lehetõséggel, ezért a szer-
vezõk arra gondoltak, körzetivé teszik a találko-
zót. Idén már meghívták a környezõ települések
balladakedvelõit is. A margittai diákok mellett
berettyószéplaki, érbogyoszlói, érszõlõsi és mo-
nospetri tanulók fogadták el az invitálást tanára-
ikkal együtt. A feltételek nem változtak, kötetlen
balladaest volt. A legfiatalabb résztvevõk kisisko-
lások, a legidõsebbek 70 éven felüliek voltak,
ennek ellenére azonos hullámhosszra hangolód-
tak. Ez a varázslat pedig a gyönyörû és szépen
elõadott balladáknak volt köszönhetõ.

Mi magyarok balladák szempontjából szeren-
csés helyzetben vagyunk, ebben a mûfajban ér-
tékes és gazdag a tárházunk. Köszönet illeti a
margittai est résztvevõit, különösen az aktív sze-
repvállalókat, illetve az anyagi résztámogató he-
lyi tanácsot a tartalmas, kellemes együttlétért.

Elõször a fiatalok mondták el kedvenc balla-
dájukat. Színvonalas, jól kidolgozott elõadásokat
hallhattunk, ehhez bizonyára a felkészítõ taná-
rok – Fügedy Anikó, Gulyás Erzsébet Alíz, Kun
Tünde Beáta, Simon Erika, Vakon Orsolya,
Zsembinszky Zoltán – is hozzájárultak tanácsaik-
kal. A diákok elismerésként oklevelet és könyv-
vásárlási utalványokat kaptak. Örömmel tapasz-
taltuk, hogy a vidéki elõadók nem játszottak alá-
rendelt szerepet. Az említett tanárok majd mind-
egyike, jó példát mutatva, maga is beállt a balla-
damondók sorába. Egy érbogyoszlói tanár há-
zaspár két gyermekével érkezett, így a ballada-
est számukra családi program volt. Saját beval-
lásuk szerint mindannyian nagyon jól érezték
magukat. A felnõtt elõadók sem tértek haza
üres kézzel, õk is kaptak oklevelet.

A HJT év végéig ezúttal is megrendezi még a
Papp Attila-szavalóversenyt – Fügedy Anikó ta-
nítónõvel közösen, immár egy évtizede – és az
Istenes versek szavalóversenyét.

Szõke Ferenc

A balladák gyönyörû világában barangoltak
a margittai versszeretõ emberek a múlt
hónap elején a városháza konferencia-
termében. A Horváth János Társaság
negyedik tematikus estjére a városból
és a környékrõl is érkeztek érdeklõdõk.

Varázslat balladákkal

Családi program
volt az irodalmi est

Emlékfotó a balladamondókkal
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– Az embert általában valami vagy valaki
befolyásolja, amikor mesterséget választ
magának. Önnél ez miként történt?

– Érettségi után az orvosi pályával szimpati-
záltam, valamikor édesanyám is orvos akart
lenni, de édesapja nem értett ezzel egyet, így
nem lett orvos. Késõbb õ elkerült Budapestre,
ott tanult hegedülni Zathureczky Ede Kossuth-
díjas, kiváló mûvész, hegedûtanár osztályá-
ban. Gyermekkoromban édesanyám tanított
engem is hegedülni. Édesapám Váradon volt
baptista lelkipásztor, én is itt nõttem fel. Édes-
anyám egy ének-zenekar koncertmestere, el-
sõ hegedûse volt, õ tanította a többi fiatalt, és
én ebben a csodálatos miliõben nõttem fel.
Közben én is megtanultam hegedülni, és még
érettségi elõtt elvégeztem két karnagyi tanfo-
lyamot Romulus Botto irányítása alatt, aki a
filharmóniát is dirigálta – neve ott van a filhar-
mónia márványtábláján –, és Bertalan Béla
karnagy vezetésével. Igen ám, de édesanyám
ápolgatta magában az orvosi pályát számom-
ra, és arra kért, felvételizzek erre a szakra Ma-
rosvásárhelyen. Ez meg is történt. Vásárhely-
rõl hazajövet, a kolozsvári állomáson bámul-
tam ki a nyitott ablakon, amikor édesapám-
nak egy kedves jó barátja, Major Ferenc ép-
pen vendégeket kísért ki, és odajött az én va-
gonomhoz. Õ akkor a kolozsvári zeneakadé-
mia dékánja volt, jól ismert, tudta, hogy jól he-
gedülök, hogy kórusokat dirigálok. Kérdezte,
mit csinálok, mondtam, hol jártam. „Te az or-
vosi egyetemre? Hát mit kerestél ott? Szállj le
a vonatról, orvos lehet akárki, de a zenével
nem mindenki foglalkozhat, csak az, akinek
erre van adottsága, talentuma” – mondta ne-
kem. Vettem a bõröndömet és leszálltam. Há-
rom nap múlva felvételiztem Kolozsváron a

zeneakadémiára. Így kezdtem el zenei pályafu-
tásomat. Karmesteri képzést kaptam, de köz-
ben hegedûórákra is jártam. Abban az idõben
végzett például Acél Ervin, de akkor nem volt
dirigensi hely az országban, és õ elment filhar-
móniai titkárnak Botoºani-ba. Rájöttem, hogy
ha végzek, én sem vehetem biztosra, hogy
karmesterként el tudok helyezkedni. Románi-
ában 16 filharmónia mûködött, mindegyik két
karmesterrel, tehát összesen 32 ilyen állás
volt. Közben megtudtam, hogy egy kiváló he-
gedûmûvész professzor, Alexandru Garabet
került a jászvásári zeneakadémiára. Õ Prágá-
ban végzett a virtuóz hegedûiskolában – abban
az idõben még egy ilyen volt Európában, Pá-
rizsban. Késõbb Los Angelesbe került, onnan

zene|

A rendkívül kedves és nagy tudású BOKOR
BARNABÁS hegedûmûvészt, karnagyot
a ’70-es évek óta ismerem, székelyhídi
kötõdései vannak, a helybeli kórus
karnagya volt, ott találkoztam vele elõször.
Nemrég otthonában beszélgettünk.

Orvosnak szánták,
hegedûmûvész lett

Bokor Barnabás Ghillányi úti otthonában

(folytatás a következõ oldalon)
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dûsként és egyházi karmesterként egyaránt.
– Mi áll önhöz közelebb, a hegedülés vagy

a karvezetés?
– Két különbözõ mûfaj, de csodálatos lehe-

tõség is, hogy zenei téren kifejezhessem ön-
magam. A hangszer testközelben van, úgy
szól, ahogy én meghúzom. Fantasztikus él-
mény volt az életem – de ma is az –, 40 évig
csodálatos élmények közepette teltek el a
hangversenyek. Ha megérem az idõsebb kort,
lehet, hogy önéletrajzi könyvet írok a hege-
dûsként átélt, felejthetetlen idõszakról. Renge-
teg karmesterrel, szólistával volt alkalmam
együtt dolgozni. Ami a karvezetõi munkát ille-
ti, a jó Isten adott egy csodálatos lehetõséget,
hogy ezt ne csak gyakoroljam, de tanítsam is.
Nagyon sok helyen megfordultam, a baptista
és a pünkösdista egyház is meghívott. Sok ta-
nítványom volt, nemcsak hegedût vagy karve-
zetést oktattam, hanem gitározni is tanítottam
a fiatalokat. Weinberger Attilát is én tanítot-
tam gitározni, akkor még Rácz Attila volt a
neve. Itt a lakásomon oktattam; az azóta
Ausztráliában élõ Józsa Erika, a budapesti Ha-
lász Tibor, illetve Florian és Lucian Chelu is
nálam tanult. Abban az idõben a Mûvészeti
Népiskolában tanítottam. Akkoriban kezdõ-
dött nálunk a nagy beatkorszak. Egy nap
Silvia Cosma igazgató megkért, hogy tanítsam
a gitározást az iskolában, így mintegy húsz
évig vezettem a hegedût, csellót, nagybõgõt és
gitárt magában foglaló vonóskatedrát.

járta a világot mint szólista. Bukarestben is
megfordult, majd nejét követve Jászvásáron
telepedett le. Az ottani George Enescu Zene-
akadémia hívta meg professzornak. Szüleim-
mel megbeszéltem, hogy abbahagyom kar-
mesteri tanulmányaimat, s helyette a hegedût
választom. Jászvásáron 42-en gyûltünk össze
hegedûsök, mind Garabet mester tanítványai
szerettünk volna lenni. Három tanár kiváloga-
tott 17-ünket, végül öten jutottunk be, majd öt
év tanulás után csupán ketten végeztünk. A
tanárom ott akart tartani asszisztensének – na-
gyon közeli kapcsolatba kerültünk. Már egye-
temista koromban tagja voltam a helyi Moldva
Filharmóniának, nagy élmény volt ez az idõ-
szak számomra, nagy tudású zenekar volt.
1967-ben, amikor végeztem, a moldvai zene-
kar turnéra készült az Egyesült Államokba. De
mivel édesapám egy évvel korábban meghalt,
édesanyám egyedül élt Nagyváradon, s egy
nehéz álmom után eldöntöttem, nekem Vára-
don van a helyem. Hazajöttem, nem mentem
el a jászvásári filharmonikusokkal a tengeren-
túlra. Itthon a filharmóniánál éppen mindenki
szabadságon volt, Sándor Dénes mûvészeti tit-
kár helyettesítette az intézmény igazgatóját, õ
aláírta a munkaszerzõdést, melynek értelmé-
ben a nagyváradi filharmónia hegedûse let-
tem. Attól kezdve 2007-es nyugdíjazásomig itt
dolgoztam. Késõbb a jó Isten mindenben kár-
pótolt, kétszer is megjártam Amerikát. Euró-
pának csak három országát nem kerestem fel,
az összes többit igen, de megfordultam Auszt-
ráliában is. Olaszországban jártam a legtöbb-
ször, de nagyon sokszor Párizsban is, hege-

|zene

A hegedûmûvész
szólistaként is
sokat szerepelt
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Orvosnak szánták, hegedûmûvész lett

Zeneszerzõként oratóriumokat komponált



margittai karvezetõi tanfolyamom végzettjei
késõbb Olaszországban telepedtek le. Ott ala-
kultak gyülekezetek, kórusok is, de nem volt
karnagyuk. Elõször karnagynak hívtak meg,
majd tanítottam is a karnagyságot ottaniak-
nak. A tanfolyam egy évig tartott, azalatt két
hétig voltam itthon, két hétig Rómában. Ott
felkerestek más olasz városokból, például Ve-
lencébõl, õk arra kértek, hogy alapítsak kó-
rust, onnan Bergamóba hívtak, mivel ott sem
volt karnagy. A nyelvvel nem nagyon volt
problémám, mert általában román nemzetisé-
gûek kerestek fel. Idén is jártam Rómában,
kórust vezényeltem egy keresztség alkalmával.

– Zeneszerzõként több mûvet is kompo-
nált. Kérem, errõl is beszéljen!

– Már 15-16 éves koromban próbálkoztam
zeneszerzéssel, hiszen ekkor már zongoráz-
tam, hegedültem, jöttek a zenei ötletek. A
templomban akkoriban szokás volt elõadás
formájában megjeleníteni egy-egy bibliai tör-
ténetet. Felkértek, hogy írjak zenei aláfestést
egy ilyen elõadáshoz, így kezdtem el zeneszer-
zõi pályafutásomat. Aztán komolyabb mûfa-
jokkal foglalkoztam, oratóriumokat írtam.
Kétségtelenül ezek tekinthetõk zeneszerzõi
munkásságom fõbb állomásainak: a Golgota,
az Utolsó ítélet és a Sámson.

– Milyen kötõdése van Székelyhídhoz?
– Drága nagypapám, édesanyám apukája,

Lakatos Lajos Stubenberg grófnál dolgozott,
ott ismerkedett meg a székelyhídi Bokor csa-
láddal, köztük édesapámmal, majd hozzáadta
a lányát. Az évek folyamán sokszor megfor-
dultam Székelyhídon, egy idõben az ottani kó-
rust is vezettem. A kórusvezetéssel úgy „jöt-
tem össze”, hogy kocsimmal a kultúrház elõtt
parkoltam, odajött hozzám Hegyesi Viktor ta-
nár úr, aki akkor kultúrigazgató volt, beszédbe
elegyedtünk. Elmondta, hogy az érmelléki te-
lepülésen nagy hagyománya van a karéneklés-
nek, s kért, hogy szervezzünk egy kórust, õ
majd összehívja a tagokat. Én szabadkoztam,
hogy nem nagyon van erre idõm, de õ kitar-
tott mellette. Hetente egyszer jártam ki Szé-
kelyhídra, a kultúrház kistermében tartottuk a
próbákat. Az elsõ találkozóra nyolcan gyûltek
össze, a következõ énekórán már 17-en vol-
tak, a rákövetkezõ héten 22-en, és így nõtt fel
a székelyhídi énekkar. Nagyon megszerettük
egymást, tíz évig dirigáltam a kórust. Ma is
van kapcsolatom Székelyhíddal, édesapámék
hárman voltak testvérek, az õ leszármazottaik-
kal, három unokatestvéremmel tartom a ro-
konsági kapcsolatot.

Deák F. József

– Nyugdíjasként nem unatkozik?
– Nem, egyáltalán nem! Erre nincs idõm.

Széles körben igénylik a segítségemet, külön-
bözõ eseményekre hívnak meg, úgyhogy ál-
landó utazásban, munkában vagyok. Olaszor-
szágban idõrõl idõre karvezetõi tanfolyamokat
tartok. Ez úgy jött össze, hogy egykori
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Nemcsak vezényel,
hanem együtt él

az énekkarral

Karnagyként fõleg
egyházi kórusokat

vezényel
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Csoportképen a baptista ének- és zenekar évfordulós ünnepségén (ülve,
balról elsõ)



|história  

1646 februárjában felfüggesztette hivatalából
hat társával együtt.

„Ünnepélyesen kitaszíttatik”

A történtek ellenére a puritánusok összeál-
lították a kívánságaikat, és igyekeztek a moz-
galmat kiszélesíteni. Ennek következtében a
református egyház belsõ békéje megrendült
Sáros megyétõl Háromszékig, valamennyi
egyházvidéken, Tiszán innen és túl, valamint
Erdélyben is. A szatmári nemzeti zsinat végül
további szankcióval sújtotta a puritánok veze-
tõit, Tolnait három pap- és két tanártársával
együtt hivatalából elmozdította, de meghagy-
ták annak a lehetõségét, hogy ha jó útra tér-
nek, akkor az egyházba visszafogadják õket.
Tolnaira külön kimondták, ha nem tér jó útra,
akkor „ünnepélyesen kitaszíttatik”, és szigorú
büntetésre átadják a világi hatóságnak. Ettõl
fogva állás nélkül Rákóczi Zsigmond udvará-
ban tartózkodott.

A puritanizmus és presbiterianizmus okozta
zavarokat a szatmárnémeti zsinat nem szün-
tette meg. Az egyes kérdésekben tanúsított
engedékenység elõsegítette az újítók buzgósá-
gát. II. Rákóczi György, az ifjú fejedelem ele-
inte kedvelte Tolnait, a zsinat idején érdeklõ-
dött iránta, és kívánta, hogy „Isten segítse
meg”. Amikor hivatalából elmozdították, kész
volt eltartani, de kijelentette, „aki velünk egyet
nem ért, annak nem segíthetek”. Ez a maga-
tartás bizalmat ébresztett Tolnaiban és társai-
ban, de amikor az ifjú Rákóczi a „fejedelemsé-
get kezeihez vette”, már másképp látta az
ügyet. Különösen az nem tetszett neki, hogy
az újítók a fejedelmi akarat ellenére, „semmi
tekintély kedvéért” nem tértek el szilárd állás-
pontjuktól.

Ismét Sárospatakon,
Comeniusszal

Az állás nélkül maradt Tolnai Dali János Lo-
rántffy Zsuzsanna hívására 1649-ben újra el-
foglalhatta a rektorságot, ahol háborítatlanul

Amikor 1638-ban hazaérkezett Londonból,
I. Rákóczi György fejedelem a sárospataki kol-
légium rektorává tette Tolnai Dali Jánost, de
csak 1639 tavaszán kezdhette el a tanítást. Õ
vezette be a pataki kollégiumban a gyakorlati
teológia és homiletika tanítását. Szigorú puri-
tán elvek szerint igyekezett jó papokat nevel-
ni, de némely túlbuzgóságával – például tanít-
ványait kegyesekre és nem kegyesekre osztot-
ta – sok bajt okozott, és emiatt nagy ellenállás-
ba ütközött. Puritán elvei miatt a tokaji zsinat

A puritanizmus bajnoka,
Tolnai Dali János (2.)
A református egyház hitelvi megújítását,
intézményi és szertartásokbeli reformját
szorgalmazó férfiú a sárospataki iskola
rektora, a felnõttoktatás úttörõje volt.

30|Biharország|2015. december

Comenius, a kor
legjobb

pedagógusa



mûködhetett. Õ tanácsolta a fe-
jedelemaszszonynak, hogy hív-
ja meg Comeniust Magyaror-
szágra az iskolák rendbe ho-
zására. Érdemes felidézni
Lorántffy Zsuzsanna levelé-
nek néhány sorát, mellyel
1650-ben a kor legna-
gyobb pedagógusát Sáros-
patakra hívta:

„Üdvözletünket és ke-
gyünket jelentjük neked a
magunk és jeles fiaink ne-
vében. Mi már elõtt, föllel-
kesítve a te neved híre által,
melyet magadnak Európa is-
kolái útján méltóképen szerez-
tél, jóakarattal teltünk el irántad,
majd a veled való személyes talál-
kozás és beszélgetés folytán, mely-
nek élvezését a te idejöveteled követ-
keztében a kegyes sors nekünk néhány na-
pon keresztül megengedte, még inkább feltá-
madt bennünk a vágy, hogy veled hosszabb
ideig együtt éljünk. Ennek a célja pedig az,
hogy nekünk pataki iskolánk reformálásában,
amiben az ifjú nemzedék javára és Krisztus
anyaszentegyházának üdvére kegyesen és se-
rényen forgolódunk, szent segítségünkre légy,
és itt nálunk, a te kitûnõ módszerednek, me-
lyet a nemzetek között szétszórva már terjesz-
teni megkezdettél, teljes rendszerét kidolgozd
és elõadd.

Mivel tudjuk, hogy te, a kortól terhelve
szenteled öregségedet a közjóra, nem akarunk
téged a poros iskola terhes munkáira elhívni,
hanem azt óhajtjuk, hogy a te igazgatásod
alatt a mi tudós férfiaink, ennek a mi iskolánk-
nak a jelenlegi és jövendõi elöljárói, a rektorok
és tanítók abban az óhajtott reformációban
minél elõbbre haladjanak, és a te utasításod
szerint a tanulmányoknak keresett módszere
ügyében fáradozva, a csöndes elmének és a jó
reménységnek ezzel a törekvésével minél
elõbb elérhessék. Ha óhajtásunk szerint egy
évre azzal a céllal jössz hozzánk, hogy ezeket
úgy, amint a kitûnõ Idea scholae-ban körvo-
naloztad, megvalósítjuk, ígérünk és ajánlunk
neked tieiddel együtt tisztességes javadalmat, s
ha a dolog a terv szerint sikerül, azon fölül
még hálás köszönetet.”

Comenius késõbbi beszámolója sem érdek-
telen: „Patakra mentem 1650. május havá-
ban s innen õfenségeikkel Tokajba. Itt néhány
napi megbeszélés után azt kívánták tõlem,
hogy valamit foglaljak írásba, hogyan lehetne

a pataki tartományi iskolát a
panszofia törvényei szerint,
mert már látták és olvasták az
addig kiadottakat, a lehetõ
legjobb rendbe hozni.”

Zsuzsanna asszony a régi
kollégiumi épület mellé úja-
kat létesített az 1650-es
években, egész „diákvá-
rost”. Bár Comenius
1654-ben eltávozott, az itt
töltött néhány év nem múlt
el nyomtalanul az iskola éle-
tében. A nagy pedagógus

alapvetõ mûveinek egész so-
ra született Patakon, köztük

az elsõ képes tankönyv, az
Orbis pictus (Ábrázolt világ). A

pataki nyomda ezekben az évek-
ben sorra jelentette meg – fejedelmi

pártfogással – Comenius mûveit.

Tolnai Dali János programja

Mint a sárospataki iskola rektora és teoló-
gus prédikátor elsõsorban az õt körülvevõ em-
berekhez akar szólni. Saját feladatának a pré-
dikálást, a tanítást és a szervezést tekinti. Szi-
gorú radikalizmusa, a megtérésre való felszólí-
tás, a gyakorlati kegyesség tanítványai közti
bevezetése, nem utolsósorban pedig egyház-
kormányzati reformtörekvései az okai annak,
hogy úgy tûnik: az itt-ott már hatásait láttató
puritanizmus mozgalommá szervezõdött, s
mint ilyen, haladéktalan állásfoglalásra készte-
ti mind az alig kialakult református hierarchi-
át, mind pedig annak legfõbb patrónusát, az
erdélyi fejedelmet.

A Magyarországra érkezõ puritán gondola-
tok legfontosabb és a magyarságban legna-
gyobb hatással megjelenõ része a teológiai pu-
ritanizmus, a vallási életre vonatkozó refor-
mok. Erre nagy szükség volt, mert az alig fél-
száz éve létrejövõ protestáns egyházak máris
megmerevedni látszottak. A hierarchia meg-
erõsödött, a dogmarendszer is kiformálódott,
egyre erõteljesebb a hitvitákat erõltetõ merev
ortodoxia jelenléte és hatása. Amit a purita-
nizmus hoz, az éppen ennek az ellentéte: új
hangsúlyok és célok az intézményesüléssel el-
foglalt és a „semper reformanda” parancsát
majdhogy elfelejtõ reformáció számára: a va-
ló élettõl elszakadt dogmatizálás helyére a
pietas praxisát állítja.

Szilágyi Aladár összeállítása
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Újváros a török fennhatóság elmúltával, majd
csak 1714-ben jött létre, a váradi vártól nyugat-
ra. A hadügyi tanács ugyanis stratégiai megfon-
tolásból, hogy egy esetleges támadó sereg ne ta-
láljon a vár közelében védelmet, a vártól számí-
tott 500 lépés távolságra (nagyjából a késõbbi
Nagyvásár tér nyugati vonaláig) minden házat
lebontatott. Így keletkezett a régi Péntekhely he-
lyén a Nagyvásár (ma December 1.) tér s ettõl
nyugatra Újváros.

Újvárost északon a Körös, délen a Pece-patak
határolta. Ez utóbbi nyomvonala akkor még ke-
let felõl nyugati irányba, a késõbbi Ghillányi (ma
Dimitrie Cantemir) utcától északra (a mai Cicero
utca nyomvonalán) hagyta el a vár környékét,
majd a Vámház (Sucevei) utca torkolatánál észak-
ra kanyarodott, hogy onnan a Pece-soron (a ké-
sõbbi Várady Zsigmond, ma Kogãlniceanu ut-
cán) folytassa útját egészen a Zárda (Mihai
Viteazul) utcáig. Innen ismét észak felé fordult
egészen a Felsõ Pece (Cuza Vodã) utca végéig –

a kapucinusok telkéig –, ahonnan ezzel párhuza-
mosan ismét nyugatnak tartott. Az utca közepe
táján dél felé haladt a meder (a késõbbi Bertsey,
a mai Titu Maiorescu utca helyén), majd ettõl
nyugatra a késõbbi Rózsa utca nyomvonalát kö-
vetve, keresztezve a Kert (Avram Iancu) utcát, el-
érkezett a Rhédey-kerthez, hogy annak északi
részén hagyja el a várost.

Nyugaton Újváros a XVIII. században nem-
igen terjedt túl a mai kéttornyú református
templom környékén. E nevében is új városrész-
nek a központi tere a Kispiac (késõbb Szent
László, ma Unirii) tér volt. A Kispiac a XVIII.
század elején még mocsaras lapály volt. A káp-
talan 1714-ben a tér északnyugati részén – a ké-
sõbbi püspöki lak helyén – mészárszéknek, míg
a késõbbi Kossuth utcában serfõzõ háznak sza-
kíttat ki telket. A mészárszéktõl délre (a mai
görögkatolikus püspökség helyén) a püspöki
mészárszék volt. Egyébként kezdetben a Kispia-
cot jelentéktelen szalma- és zsindelyfedeles há-
zak övezték.

Elõzmények

Kezdetben a váradi görögkatolikusok a római
katolikus püspök fennhatósága alá tartoztak.
Miután Forgách Pált 1748. február 22-én nagy-
váradi latin szertartású püspökké nevezték ki,
azonnal kérte Rómában Kovács Meletius segéd-
püspök-rítusvikáriussá való kinevezését az egy-
házmegyéjében élõ görögkatolikusok számára.
Kovácsot az év december 15-én Máriapócson
püspökké szentelték, nagyváradi beiktatására
pedig december 18-án került sor. Kovács
Meletius ezután a bécsi udvarban egy saját püs-
pök kinevezését szorgalmazta. Kérését azzal in-
dokolta, hogy az unió terjedésének legfõbb aka-
dálya, hogy a nagyváradi latin szertartású katoli-
kus püspök fennhatósága alá tartoznak, és nincs
saját megyés püspökük. Mária Terézia királynõ
1776. július 26-án folyamodványban fordult VI.
Piusz pápához a körösi és váradi püspökség
ügyében, hangsúlyozva, hogy az unió javát szol-
gálná a függetlenítés, elõmozdítaná a békét és a
katolikus vallás gyarapodását. Kiemelte, hogy
szándéka végleges, a kegyúri jog alapján elhatá-

A görögkatolikus
püspöki palota építése
Száztizenegy éve annak, hogy Nagyvárad
központjában felépítették a görögkatolikus
egyház ma is látható püspöki palotáját
az elõzõ, ugyanilyen rendeltetésû épület
helyére. Az alábbiakban erre emlékezünk
az elõzmények felidézésével együtt.

Így néz ki
napjainkban
a példásan
felújított épület
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rán, mint a tér sok más épülete, ez is megron-
gálódott, leégett a teteje. Helyreállították, majd
1875-ben a Pável utca irányában egy újabb
szárnnyal bõvítették, egész homlokzatát copf stí-
lusban díszítették. Ez látható a korabeli képes-
lapokon is.

A mai püspöki palota

A századforduló nagy építkezései Demetrie
Radu püspököt és megérintették. Õ 1903-ban a
régi palota lebontását és egy új építését határoz-
ta el. Az új görögkatolikus püspöki székhely ter-
vezésével és építésével ifj. Rimanóczy Kálmán
építészt bízta meg. Az építéshez még ugyanezen
év augusztusában hozzáfogtak, novemberre már
megtarthatták a bokrétaünnepet. Decemberre
már csaknem elkészült a teljes új palota, tavasz-
ra jobbára csak a belsõ díszítések maradtak.

Az avatóünnepséget 1905. június 11-én tar-
tották. A túlsúlyban neoromán stílusjegyeket
hordozó épületben bizánci elemek is fellelhetõk.
A püspök kápolnáját is e stílus jegyében festette
ki Páll Gusztáv.

Miután 1948-ban a romániai görögkatolikus
egyházat beolvasztották az ortodox egyházba, a
Várad fõterén álló püspöki palotában késõbb
több évtizeden keresztül a megyei könyvtár ka-
pott helyet. És bár a rendszerváltás után vissza-
állított görögkatolikus püspökség de jure 1992-
ben visszakapta az ingatlant, de facto majd csak
több mint egy évtizeddel késõbb költözhetett
vissza. Azóta a mûemlék épületet korhûen reno-
válták.

Péter I. Zoltán

rozta a püspökségek felállítását, és a pápától
megkéri a megerõsítést. A pápa készségesnek
mutatkozott. 1777. június 6-án VI. Piusz pápa
kiadta az Indefessum personarum kezdetû bul-
lát, másnap a Charitas illa kezdetût, elõbbivel a
nagyváradi, utóbbival a körösi egyházmegye ká-
noni felállítását hirdetve ki. Ezzel véget ért a
hosszú ideje óhajtott önálló görögkatolikus egy-
házszervezet kiépítése Magyarországon. Mária
Terézia és az udvar pártfogásával a görögkatoli-
kusok egyenjogúságot kaptak, s valójában ezzel
szilárdult meg egyházmegyéjük.

Csáky Miklós római katolikus püspök 1739-
ben a görögkatolikus suffraganeusa (a római ka-
tolikus püspöknek alárendelt) részére vásárolt
házat. Ez lett a késõbbi görögkatolikus püspöki
palota egy része. Ez az épület eredetileg nyolc
szobából állt. Az idõközben püspökséggé szer-
vezõdõ unitus egyház számára Mária Terézia
anyagi segítségével 1778-ban az épületet egy
emelettel toldották meg. Az 1836-os tûzvész so-
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Irány Tündérhon!

Jakob és Wilhelm Grimm a XIX. század
elején adják ki mesegyûjteményüket, s ennek
gyorsan terjedõ divatja, illetve a napóleoni há-
borúk nagyon sokban újat jelentõ eseményso-
rai röpítik a hétköznapi ember vágyálmát a le-
hetséges Tündérhon felé. A mi irodalmunk-
ban elõször Vörösmarty Mihály Csongor és
Tünde címû mesedrámájában merül fel úgy,
mint a boldogság lehetséges végcélja. Elem-
zõk leggyakrabban a Gergei Albertnek a
XVI. század végén keletkezett Árgírus-históri-
áját jelölik meg a mû elsõdleges forrásaként (a
szerzõ nevének gyakori a Gyergyai olvasata,
ez esetben pedig Árgyélusról beszélünk), illet-
ve Shakespeare Szentivánéji álom címû da-
rabját, aminek fordításával a Csongor és Tün-
de megírása idején foglalkozott Vörösmarty.
Mindkét feltevés abszolút elfogadható, de
semmiképpen sem szabad elfeledkeznünk
Emanuel Schikaneder Varázsfuvola címû
mûvérõl, ami a Grimm-mesékkel egy idõben
kezdett máig hatóan nagyon divatos lenni –
különösen az osztrák befolyású kultúrkörben,
Mozart zenéjével operává nemesítve.

Vörösmarty nagy erénye, hogy nemcsak
túllép a mesei kereteken, de sikerül lehoznia a
földi valóságba a tündérmesét. A cselekmény
szálaira nem térnék ki, hiszen közismert törté-
net, inkább azt a mesékben nem létezõ elemet
ragadnám meg, amely a Vörösmarty-darabot
filozofikus mesedrámává avatja. Ez a modern
embernek, a XX. századi irodalmi alakoknak
egyik legfõbb mozgatója: a választás lehetõsé-
ge és felelõsségének vállalása. Csongornak a
saját alternatíváján – Tündének, szerelmének,
tündérhoni megtalálásán – kívül még három
lehetõsége kínálkozik: a három vándor, a Kal-
már, a Fejedelem és a Tudós boldogságideál-
ja, Tündének pedig egy, az Éj királynõje által
felkínált, megõrizhetõ örökélet. Mindketten
kitartanak azonban a maguk variánsa, a szere-
lem mellett, Vörösmarty újabb trouvaille-a pe-

dig, hogy meg is magyarázza, miért õk dön-
töttek jól. Tünde csak egy alternatívát kap
ugyan, de az Éj királynõje olyan részletezõn
(urambocsá, terjengõsen) magyarázza el a ha-
landóság és halhatatlanság közti különbséget,
hogy a monológ magába olvasztja a Csongor-
nak kínált mindhárom lehetõséget: „Az ember
feljõ, lelke fényfolyam, / A nagy mindenség
benne tükrözik. / Megmondhatatlan kéjjel föl-
tekint, / merõn megbámul földet és eget, /
De ifjúsága gyorsan elmúlik, / Erõtlen, aggott
egy-két nyár után, / S már nincs, mint nem
volt, mint a légy fia. / Kiirthatatlan vággyal,
amíg él, / Tûr és tûnõdik, tudni, tenni tör, /
Halandó kézzel halhatatlanul / Vél munkál-
kodni, és mikor kidõlt is, / Még a hiúság mû-
ve van porán, / Még kõhegyek ragyognak sír-
jain, / Ezer jelekkel tarkán s fényesen / Az ész
az erõnek rakván oszlopot. / (…) A Mind
enyész, és végsõ romjain / A szép világ bo-
rongva hamvad el, / És ahol kezdve volt, ott
vége lesz: / Sötét és semmi lesznek: én le-
szek, / Kietlen, csendes, lénynemlakta Éj.” A
hármas útnál Csongor második találkozása a
vándorokkal félreérthetetlen igazolás: mind-
hárman túlrészletezve adják elõ kudarcukat –
a Kalmár elvesztette a vagyonát, a Fejedelem
a hatalmát, a Tudós pedig beleõrült az öncélú
tudáshabzsolásba –, Csongortól viszont már
alig pár lépésre van szerelme beteljesülése, hi-
szen Tünde gondolkodás nélkül választotta a
mindhalálig Csongor szerelme fûszerezte ha-
landóságot. A szerelem próbája mindkettejük

A Grimm fivérek 
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A XIX. század elsõ felét uraló romantika
idején a boldogságkeresésnek pontos
helymegjelölése is lesz: Tündérország,
vagyis a térképen az a nem létezõ hely,
ahol a képzelet és az érzelmek a szélrózsa
minden irányába szabad utat kapnak.
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számára valójában ezeket a választási lehetõ-
ségeket jelentette, kiállták, a boldogságot pe-
dig nem Tündérhonban, hanem lent, a kert-
ben találták meg.

Ezzel szemben Petõfi Sándor nem enged-
heti meg János vitézzé lett hõsének, Kukorica
Jancsinak, hogy földi boldogságban részesül-
jön, hiszen 1844-ben, az elbeszélõ költemény
megjelenésekor elképzelhetetlen lett volna a
korabeli magyar valóságban, hogy a talált gye-
rek, a falu legszegényebbje önerõbõl felemel-
kedjék. Petõfi nagyon jól tudja, hogy Jancsi-
nak és Iluskának legföljebb az egész élet végig-
kínlódása jutott volna osztályrészül, ezért lép
át a mese világába, ahol végül a halált is le-
gyõzve nemcsak egymásra találnak, hanem
Tündérország királyi párjává is választják õket.
Az 1846-ban írt Tündérálom címû Petõfi-vers
mintha a János vitéz cáfolata vagy inkább fel-
nõtt változata volna: bõven vannak benne tün-
dérek, égi tünemények, csakhogy a majdnem
végzetes balesetet okozó álmodozás utáni ma-
gához téréskor mellette lévõ leány ráébreszti a
szerelmes ifjút a nagyon is földi valóságra.
„»Én lyány vagyok«, szólt, »földi lyány, nem
angyal, / Ahol vagyunk, ez a föld, nem az
ég, / S te itt a mélybe estél volna, ámde / Én
mentésedre még jókor jövék.« // »Legyünk te-
hát a földön« válaszoltam, / »Földön vagy
égen, az mindegy nekem, / Csak oldaladnál,
kedves oldaladnál, / Hisz ahol te vagy, ott az
én egem.«” Virágzik is a szerelmük tavasszal
és nyáron, de õszre, amikor a természet is be-
lefárad a nagy virulásba, beérik a szakításuk is:
az utolsó szakasz rezignáltan zárja le a szép
kalandot, mintegy véglegesen megvetve lábát
a földön: „Azóta arcom és kezem begyó-
gyult. / Arcom s kezem, mit tüske sérte meg
/ S szívembõl is ki vannak irtva már / Az el-
válástól támadott sebek, / De e sebeknél job-
ban fáj nekem most, / Jobban fáj az, hogy

már-már feledem / Ábrándjaidnak édes üd-
vösségét, / Óh tündérálom, elsõ szerelem!”

A század második felében Nyugat-Európá-
ban kifullad a romantikus divat: költészetben a
stílromantika gyûjtõnév alatti irányzatok –
szimbolizmus, impresszionizmus, szecesszió –
veszik át a helyét, prózában pedig a realista-
naturalista, illetve a lélektani regények. Nálunk
viszont, éppen a szabadságharc tragikusan
gyors bukásának hatásaként, másodvirágzását
éli az utóromantika olyan képviselõkkel, mint
Vajda János, Madách Imre és Jókai Mór.

Madách drámai költeményében, Az ember
tragédiájában jelen témával kapcsolatban azt
fontos kiemelni, hogy a Paradicsomból kiûzött
emberpár nem azért vállalja a történelmet vé-
gigálmodó luciferi kalandot, mert az Édenbe
vágynak vissza, hanem mert meg akarják is-
merni az emberi jövendõt. A század utolsó
harmadában, 1872-ben jelenik meg Jókai
Mór egyik legismertebb regénye, Az arany
ember, amelyben mondhatni lezárul a száza-
dot végigkísérõ elvágyódási-menekülési, me-
séktõl sem idegen témakör. Fõhõse jellegzete-
sen korának embere, ugyanúgy indul felfelé a
társadalmi ranglétrán, mint ahogy az amerikai
pénzmágnás, Rockefeller is tette, akinek elhí-
resült a vallomása, miszerint csak az elsõ mil-
liójáról ne kérdezzenek semmit, a többirõl
centre el tud számolni. De hiába a mesés va-
gyon, a házassággal mintegy kártalanított Tí-
mea, a közmegbecsülés – Timár Mihály nem
boldog. Nem õ keresi a menedéket máshol: a
sors kínálja fel a lehetõséget a Senki szigeté-
nek és Noéminek a megismerésével. Halálá-
nak megrendezése is a véletlen mûve – vagyis
Jókai igyekszik minél inkább eltávolítani a tör-
ténetet a mesevilágtól, minél inkább hihetõvé
tenni a gondolatot, hogy a pénz rideg világá-
ból is van kiút, elõbb-utóbb megtalálható az
igazi boldogság. Nemcsak arra van gondja,
hogy a dunai szigetet földrajzilag is minél hihe-
tõbbé „varázsolja”, de a szó szerint paradicso-
minak mondott állapotokról is földközelbõl
beszéljen: az elsõ látogatáskor épp termõre
fordulnak a gyümölcsfák – ezzel jelzi, hogy él-
hetõ a környezet. Második látogatásakor vi-
szont a szépség és szerelem jelképétõl, a virá-
goktól roskadozik minden, Noémi pedig köz-
ben fiatal lánnyá serdült. Timárral éppen el-
lenkezõ irányban történik minden, mint
Ádámmal: a bûnbeesés miatti kiûzetés helyett
õ bevonulhat a megérdemelt boldogságának
az élettõl ajándékba kapott külön, egyéni éde-
nébe.

Molnár Judit
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A regénybeli földi
paradicsom,

a Senki szigete
valós helyszín volt.

A Vaskapu-szoros
közelében fogta

körül a Duna
az Ada Kaleh-

szigetet



BARKÁCSOLJUNK!

Ötletek ünnepi
díszekre
Karácsonyfadísz rossz
CD-bõl

Ragasztóra, egy szalagra, egy rossz
CD-re és szép csomagolópapírra lesz
szükségetek hozzá. A CD-t fedjétek be
a csomagolópapírral, de a közepén
hagyjatok lyukat, itt fûzzük át a szalagot, amivel felakaszthatjuk
a fára. A díszre mûhó vagy csillám is ragasztható.

Kézlenyomat-
koszorú

Rajzoljátok körbe a
kezeteket egy vastag
zöld kartonpapíron. Ol-
lóval vágjatok ki kb. 12
kézformát, és ragasszá-
tok össze kör alakban,
mint egy koszorút. Díszíthetitek további
színes papírral, masnikkal is.

|gyereksarok

Szervusztok, Kedves Kis Barátaim! Én már nagyon türel-
metlen vagyok, vajon milyen ajándék kerül a karácsonyfánk
alá. Ugye, ti is megírtátok már az angyalkának, hogy mit sze-
retnétek? Az én listám nem hosszú, mert nagy meglepeté-
semre néhány, vágyott kedves holmit már megtaláltam a
csizmámban Mikulás-járás után.

Örülnék neki, ha megírnátok, lerajzolnátok nekem, ti
vagy a testvéreitek mit kaptatok, hogy telt a karácsony. A
legszebb rajzokat viszontláthatjátok a lapban. A címemet
már ismeritek: Biharország (Mákvirágnak), 410068 Oradea,
Piaþa 1 Decembrie nr. 12.; www.facebook.com/makvirag.
jelentkezik.

Örömteli ünnepet és boldog új évet kívánok mindenkinek!
Mákvirág

TTÓÓTTHH ÁÁGGNNEESS

Karácsony
Karácsonyváró a tél,
Fehér szárnyán szél zenél.
Mosolyog a Hold az égen,
Hóangyalkák szállnak szépen.
Ezüstfenyõ tárja karját,
Tõlük várja hópalástját
Lent a völgyben szól a harang
Azt énekli: „Giling-galang”.
Hirdeti a szent ünnepet,
A kis Jézus megszületett.
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gyszer réges-régen, amikor az embe-
rek már használták az ablaküveget,
történt, hogy fõzés közben a fedõ
alól a kíváncsi gõz kiszökött, és
nagy szabadságvágyában a konyhá-

ban összevissza lebegett örömében. A bejára-
ti ajtón nagy fényességet látott, s elhatározta,
hogy kiillan a házból az égen szálló rokonai-
hoz.

Odakint iszonyú erõvel támaszkodott neki a
tél az ajtónak. Be akart törni a meleg lakásba,
de az ajtó útját állta. A gõz tett még egy tiszte-
letkört, és nekirohant az ablaküvegnek. Pilla-
natok alatt odafagyott, és gyönyörû szép virág-

szirom-alakzatot, különbözõ formákat vett fel.
Bárhogy is próbálkozott, hogy visszaszálljon,
sehogy sem sikerült, egyre jobban odatapadt.

A gyerekek azonnal észrevették a különle-
ges téli látványt, s gyönyörködés közben

mindjárt elnevezték jégvirágnak. Soká-
ig nem mertek hozzányúlni, féltek,
hogy õk is odafagynak. Nézegették a
jégvirágformákat, amiket még a festõk
is megirigyelhettek volna, olyan szépek
és tökéletesek voltak, hogy utánozni
nem lehetett õket. Aztán véletlenül va-
lamelyik gyerek hozzáért, ott maradt az
ujjnyoma, s ez felbátorította õket, hogy
figurákat, állatokat rajzoljanak rá.

Azóta minden gõz, pára, amelyik vé-
letlenül megszökik télen a fazékból, így
jár. Odafagy az ablakra, s jégvirágként
díszíti az üveget.

E

Daroþi Zoltán Bálint munkája Daroþi Alexandra Vanesa rajza 

A nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum IV. B osztályosai, Lukács Gabriella
tanítványai rajzoltak a meséhez. Ezt például Gyulai Hanga Glória
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A jégvirág

Szathmáry 
Viktória is rajzolt
Mákvirágnak 

Vass Vivien
Zsanett 
munkája

Tóth Blanka
jégvirágai 



em mondhatni, hogy fájt neki,
amikor elsõ gazdája óvatlanul be-
lemarkolt kócos sörényébe, és
megrántotta a fejét. Inkább fur-
csa érzés volt, de nem rossz. A

ringás mozdulatait rég begyakorolta az öreg
asztalos faforgács illatú mûhelyében.

Csak tartsd magad egyenesen, simította vé-
gig az eres kéz, míg fûrészporral tömött fejét
a kis faülõkéhez rögzítette. Õ türelmesen várt,
amíg két, mindig csodálkozó üvegszeme a he-
lyére került, hímzett pofájához kis bõr kantárt
erõsítettek és diópáccal kenték ívelt talpait,
majd miután sörényét is átfésülték és helyére
fûzték, enyhe remegés futott át szikár fates-
tén, és finoman meglódult.

Éjszaka volt. A mûhelyben szundikáló gya-
luk és faforgácskupacok álmodtak, egy sarok-
ban halkan motozott egy egér, és a hintaló
csendesen dúdolva ringatózott magában. Pró-
bálta elképzelni egy gyermek érintését, örö-
mét, ahogy õ majd elrepíti és megvigasztalja,
aztán elszundikált. Pár napig porosodott még
a polcon, majd egy hideg, fénytelen reggelen
egy vásárban találta magát. Újságpapírt terí-
tettek alá, mellette kis sámlik, polcok és dobo-
zok kellették magukat. Unatkozva nézegette a
tömeget, és elgondolkodva ringatta magát,
amikor egy család állt meg elõtte. Finom asz-
szonyi kéz simította végig, õ kacéran megren-
gette a farát, és boldog öröm gyúlt szívében,
amikor az öreg mester óvatosan felemelte, és
újságpapírba csomagolta.

A kis ház szobájában, apró rácsos ágyban
egy szõke kisfiú kalimpált. Fürtös feje kíváncsi-
an kandikált ki édesanyja karjaiból, és amikor
apja felkapta és leültette a szõnyegre, a hinta-
ló elé, kövér karjai mohón kaptak felé. Csak
óvatosan, hõkölt vissza, amikor kis gazdája
elõször kapaszkodott sörényébe. És tényleg
nem fájt. Mikor a kis test súlyát óvatosan át-
vette, érezte, amint ülõkéje körülöleli és szilár-
dan tartja. Na, hajtsd magad, biztatta szelíden
az anyja, és a kis lábak bizonytalanul mozdul-
tak. Nem történt semmi. Gyerünk, mozdult az
apa keze segíteni, ám ebben a pillanatban a
hintaló egészen kicsit meglódult, míg a kis ke-
zek megragadták sörényét. Segítenem kell ne-
ki, cikázott át rajta az öröm, és óvatosan átvet-
te az ütemet. Gingalló, szent ajtó, pattanj fel,
hintaló, szállt a dal naphosszat, és õ boldogan
ringott, ha vigasztalt, vágtatott, ha tanított, és
repült, ha álmodtak. Igen, álmodtak, mert kis
gazdája sokszor belealudt a létezés fárasztó is-
kolájába.

Volt, hogy spenót borult a nyakába, és tej
csorgott az oldalán, és egyszer, csak egyetlen-
egyszer ugyan, de fel is borultak. Akkoriban
már többet szaladgáltak a kis lábak, és a hin-
talovat csak kantárjánál fogva huzigálta a min-
dig mocskos kis kéz, amikor egy rossz mozdu-
lattal rádobta magát, és hirtelen a feje tetejére
állt a világ. Õ csodálkozott, a gyerek ordított,
az apa meg megvakarta a fejét, és azt mond-
ta, eladom a hintalovat, már úgysem játszik
vele, kinõtte. Õ tiltakozni akart, hogy dehogy-
nem, és különben is, az eséstõl megsérült
egyik talpán a furnér, és a sörényében is ma-
radt még egy kis beszáradt tejbegríz, tehát itt
még szükség lenne rá, ám az asszony másnap
reggel szépen letakarította, megigazította
egyik meglazult üvegszemét, és azt mondta,
eredj, pacika.

Kis gazdája még aludt, amikor elvitték, és a
hintalónak biztosan jólesett volna, ha meglát-
ja, amint ébredése után sírva keresi, ám az
apukája megvigasztalta egy vadonatúj pöttyös
labdával.

Új helyén ketten osztoztak rajta, két telje-
sen egyforma kisbaba kövér karja ölelte át a
nyakát, barna szemük azonos tekintettel vizs-
latta kötõfékét, ám õ érezte, hogy egyikük szí-
ve más ütemben ver, és ha a ringásban meg-
fáradó kis test kimerülten elernyedt, õ dúdol-
va ringatta tovább. Testvére egészséges vágtá-

|lektûr

A hintaló álma
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it megadóan tûrte, a kalimpáló gyerekkezek
vadul markolták gyérülõ sörényét, míg az erõs
lábacskák nagyokat rúgtak. És elérkezett az
idõ, amikor a beteg testvér hosszú útra indult,
ahonnan nincs visszatérés, ám esténként,
amikor a sírásba belefáradt asszony halkan be-
csukta a gyerekszoba ajtaját, néha még meg-
jelent egy testvérét keresõ kisfiú bizonytalan
árnya, és a hintaló vigasztalóan ringatta.

A család költözése után üresen maradt a
ház. Egy mázát vesztett zsírosbödön és két
csorba virágcserép között szomorkodott a hin-
taló. Kicsit megijedt, amikor idegen emberek
jelentek meg, és durva kézzel egy poros, sötét
kamrába dobták. Egy fáskamra, nézett körül
dobogó szívvel. Farakás állt katonás rendben
az egyik oldalon, másfelõl hordók, amott fej-
sze éle csillant hideg rosszindulattal. Eszébe ju-
tott, amit az öreg asztalos mûhelyében suttog-
tak a szerszámok. Elõbb-utóbb mind a balta
alatt végzitek, zizegték gonoszan a forgácsok,
és hangosan sikoltottak, ha az öreg megrakta
velük a kis dobkályhát.

Szomorúan lehajtotta a fejét, szeme bá-
gyadtan csillogott, és mikor egy kíváncsi egér
óvatosan megrágcsálta a sörényét, indulato-
san megringatta magát. Apró pókhálók lepték
el a sörényét, és egyre sûrûbben álmodott si-
mogató, tépkedõ gyerekkezekrõl.

Egy nap nyikorogva kinyílt a kamra ajtaja,
a napfény megcsillant a hintaló ámuló sze-
mén.

Jó lesz, nagyon jó lesz, mondta boldogan
egy édesanya, míg az apa óvatosan kihalászta
a limlomok közül. Hazavitték. Felzúgott egy
porszívó, kicsit csiklandozta a sörényét az óva-
tos ruhakefe, majd egy nedves ruhával szépen
áttörölték. Mintha új lenne, lelkendeztek a
szülõk, és az asszony egy kék szemû, barna
hajú kislányt ültetett óvatosan a hátára. Dundi
ujjacskák kapaszkodtak fakuló sörényébe, kék
szemek bámulták ámulva, és õ boldogan ölel-
te magához. Nézd, Panka, egy hintaló, igazi
hintaló, suttogta az anya, és õ szédült öröm-
mel hintáztatta a kicsiny lábakat.

Szilágyi Perjési Katalin

lektûr|
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Idén a nagyszalontai Infinity Dance Egyesü-
let a nagy csoporttal, az Infinityvel képviseltette
magát a Nymphea Dance versenyen. A hóna-
pokon át tartó gyakorlás meghozta gyümölcsét,
hiszen a csapat a dobogó legfelsõ fokára állha-
tott fel.

– Mit kell tudni a Nymphea versenyrõl?
– Ez az ország legrégebbi, legismertebb és

legelismertebb hip-hop táncversenye. Mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy szerte az
országból jönnek táncosok, hogy megmérettes-
sék magukat. Több kategóriában indulhatnak a

versenyzõk: egyéni, páros, gyermek, ifjúsági,
felnõtt és megacsapat. Mivel a táncosaink lét-
száma meghaladja a nyolcat, ezért az Infinity az
utóbbi kategóriában szállt versenybe. A zsûrit
idén romániai, ausztriai és németországi tánco-
sok alkották.

– Milyen volt a mezõny és maga a verseny?
– Összesen kilenc csapat jelentkezett ebbe a

kategóriába. Õszintén bevalljuk, hogy amikor
a technikai gyûlésen megláttuk az ellenfelek
listáját, egy kicsit megijedtünk. Mindannyian
remek táncosok, és kiváló koreográfusok áll-
nak mögöttük. A mi versenyszámunk koreog-
ráfiája szinte teljes egészében új volt, kíváncsi-
an vártuk a bemutatót. Tavaly óta nem csupán
a továbbjutókat hirdetik ki, hanem nyilvános-
ságra hozzák a pontozást is. Amikor meglát-
tuk, hogy a középdöntõben a zsûri elsõ helyre
értékelte a produkciónkat, még jobban akar-
tunk harcolni, hogy a döntõben beteljesüljön
az álmunk. Már öt éve várunk és küzdünk ér-
te, hogy megnyerjük ezt a rangos országos
versenyt. A színpadra lépés után tûkön ülve
vártuk a díjkiosztót. Semmit sem vehettünk
biztosra. Amikor a kategóriánkhoz ért a be-
mondó, egymás kezét szorongatva álltunk, ar-
ra várva, hogy szólítanak-e minket a dobogó-
ra. Az elsõ helyezett bejelentésekor aztán
megtörtént a csoda… A csapattal öt éve rend-
szeres résztvevõi vagyunk a Nympheának, te-
hát ez volt a hatodik verseny, amin részt vet-
tünk a megalakulásunk óta. Már két harmadik
helyet magunkénak tudhattunk a tavalyi és a
tavalyelõtti rendezvényrõl, de végre a kemény
munka valóban meghozta gyümölcsét, így elõ-
ször mi is felállhattunk a dobogó legfelsõ foká-
ra, végleg feltéve Nagyszalontát a térképre a
romániai hip-hop tánc világában is.

Balázs Anita

|sport

Nagyszalonta tehetséges hip-hop táncosai
idén nyáron részt vettek Románia egyik
legrangosabb táncversenyén, a Nymphea
Dance megmérettetésen Nagyváradon,
és meg is nyerték azt. A történteket
a csapat vezetõi, KIRI EVELIN és KIRI
NORBERT idézték fel.

Országos elsõ
a szalontai Infinity

Örömfotó
az eredmény-
hirdetés után

A döntõ színpadán
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A selejtezõtorna megrendezésének ötlete a
Román Labdarúgó-szövetség nemzetközi kap-
csolatokért felelõs igazgatójától, Marcel Puº-
caºtól indult. A váradi gyökerekkel rendelkezõ
sportember szerette volna, hogy szülõvárosa
is felkerüljön az európai labdarúgótérképre.
Az ötletet egyeztetések követték, elõbb Valer
Vancea, a Bihar Megyei Labdarúgó-szövetség,
majd a váradi önkormányzat, fõként Huszár
István alpolgármester volt partner az álom
megvalósításában.

Fõpróba, majd selejtezõ

Az elõkészületek már majd két hónappal a
torna kezdete elõtt megindultak; fõpróbaként
a román U17-es válogatottat látta vendégül
Nagyvárad. A gárda két felkészülési mérkõzést
játszott a horvátokkal, mindkettõt Hegyközpá-
lyiban. A szervezõk jól vizsgáztak, s ennek
köszönhetõen megrendezhették az U19-es
korosztályú Eb-selejtezõt.

A dolgok itt már komolyabbak voltak, hi-
szen mind a Bodola stadionban, mind Pályi-

ban jelentõs beruházásokra volt szükség an-
nak érdekében, hogy a létesítmények megfe-
leljenek a nemzetközi követelményeknek. A
Román Labdarúgó-szövetség és a Bihar Me-
gyei Labdarúgó-egyesület partnerei a helyi ön-
kormányzatok voltak. Várad és Pályi alpolgár-
mesterei, Huszár István, illetve Szebeni Sán-
dor személyesen is sokat tettek azért, hogy a
selejtezõre sor kerülhessen, de a két település
önkormányzata is „vette a lapot”, megteremt-
ve a rendezéshez szükséges feltételeket. Ab-
ban, hogy Pályiban nemzetközi utánpótlás fo-
cimeccsre kerülhetett sor, nagy szerepe volt a
község korábbi polgármesterének, Papp
Györgynek, aki jelenleg helyi tanácsos, emel-
lett pedig a helyi Községi Sportklub elnöke.

November 11. és 17 között Európa-bajnoki
selejtezõtornát rendeztek Nagyváradon
és Hegyközpályiban négy utánpótlás
fociválogatott részvételével. Az eseménnyel
a váradi Bodola Gyula Stadion, ezáltal
pedig a Pece-parti Párizs is felkerült
az európai futballtérképre.

Európa focitérképén
a Bodola Gyula Stadion

Ovidiu Clonda, Marcel Puºcaº és Valer Vancea,
valamint az érintett önkormányzatok képviselõi sokat
tettek a torna sikeres megrendezéséért

Sok nézõ volt kíváncsi a román utánpótlás
válogatottra

sport|
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Sikeresen vette
a váradi selejtezõt
a román U19-es
válogatott (folytatás a következõ oldalon)





|sport

Váradi szereplõk

A torna hat mérkõzésébõl ötöt a Bodola
Gyula Stadionban rendeztek meg, egyet pedig
Hegyközpályiban. A négy részt vevõ váloga-
tott (a román mellett a svájci, az andorrai és a
Feröer-szigeteki utánpótlás csapat küzdött a
továbbjutásért) a Continental Forum Hotelben
szállt meg, a játékvezetõket és a megfigyelõ-
ket, valamint a torna UEFA-ellenõrét az Elite
Hotel látta vendégül. A szervezés mellett a já-
téktéren is voltak váradi szereplõk: Ciprian
Danºa partjelzõ és Florin Marcu tartalék játék-
vezetõ a torna azon meccsein kapott szerepet,
amelyeken nem a román csapat lépett pályá-
ra. A San Marinó-i, izraeli, szlovák és orosz bí-
rók itt-tartózkodása alatt a FIFA-minõsítéssel
rendelkezõ váradi partjelzõ, Octavian ªovre
volt a kapcsolattartó a szervezõk és a hivata-
los személyek között.

A torna sikeresnek bizonyult, s nemcsak
azért, mert a román válogatott továbbjutott a
következõ körbe. Andrei Schpier szövetségi
kapitány egy váradi gyökerekkel rendelkezõ
labdarúgót, a Bihar FC-nél nevelkedett ka-
pust, Ionuþ Popot (jelenleg az olasz élvonalban
szereplõ AS Roma utánpótlás gárdájának tag-
ja) is behívta a keretbe, sõt a svájciak elleni
csoportrangadón lehetõséget is adott neki a
bizonyításra. A fiatal hálóõr 86 percet játszott,
s két gólt kapott, aztán kiállította õt a játékve-
zetõ, mivel gólhelyzetben kitörõ ellenfelet buk-
tatott a 16-oson belül.

A román csapat két gyõzelemmel (2–0 a
Feröer-szigetek ellen, 2–0 Andorra ellen) és
egy vereséggel (1–3 Svájc ellen) a második he-
lyen zárta a tornát, de ez is továbbjutást ért a
következõ körbe. A tornán részt vevõ minden
csapat szerzett pontot, mivel a záró forduló-
ban 1–1-es döntetlenre játszott egymással az
andorrai és a feröeri válogatott.

Az U19-es torna iránti érdeklõdésrõl csak an-
nyit, hogy érthetõen a hazai csapat meccseire
voltak kíváncsiak a legtöbben, a hétköznap
megrendezett elsõ és utolsó mérkõzésen 1000
körüli volt a nézõszám, a torna második napján,
november 14-én, szombaton pedig több mint
kétezren foglaltak helyet a stadion lelátóin.

Kedvezõ értékelések

A torna befejezését követõ díszvacsorán az
UEFA-delegátus mellett a vendégcsapatok kép-
viselõi is köszönetet mondtak a szervezõknek
fáradozásaikért. A sikeres lebonyolításban to-
vábbi négy Várad közeli község – Bors (Bátori
Géza polgármester és Rácz Szabolcs, a helyi
Viitorul FC elnöke), Fugyivásárhely (Ioan Pop
polgármester és Ionuþ Gligor alpolgármester),
Biharszentandrás (Ioan Mãrcuº polgármester és
Gheorghe Ignat, a helyi csapat elnöke), Gyapjú
(Ioan Purge polgármester) – önkormányzata
vállalt oroszlánrészt, ugyanis a már említett te-
lepülések pályáin tartották meg edzéseiket a vá-
logatottak. Sehol sem volt panasz sem a körül-
ményekre, sem a fogadtatásra.

„Sok munka áll a sikeres szervezés mögött,
s mondhatom, igazi csapatmunkának köszön-
hetõ, hogy a váradi rendezvény kedvezõ visz-
szajelzést kapott mind az európai szövetségtõl,
mind pedig a részt vevõ csapatok képviselõi-
tõl. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik
elõsegítették a torna megrendezését, fõként
az érintett önkormányzatok képviselõinek.
Külön kiemelném Ovidiu Clonda, a váradi
sportbázisokért, köztük a Bodola stadionért
felelõs igazgató munkáját. Az õ segítsége ré-
vén európai szintû pályán tudtuk megrendezni
a selejtezõtorna mérkõzéseit” – értékelte az
egyhetes megmérettetést Valer Vancea, a me-
gyei labdarúgó-egyesület vezetõje.

Nemcsak a futball, de az egészségügy terén
is jól vizsgázott Nagyvárad, ugyanis a torna
második napján az egyik feröeri labdarúgó
sürgõsségi ellátásra szorult. A beavatkozás si-
keres volt, a torna végén a játékos hazatérhe-
tett csapatával.

Az EB-selejtezõ révén Nagyvárad s vele
együtt a Bodola Gyula Stadion is felkerült az
európai foci térképére, s a jövõben további
nemzetközi mérkõzéseknek adhat majd ott-
hont a létesítmény.

Hajdu Attila
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Hivatalos
nemzetközi

mérkõzéseket
játszottak a Bodola

Gyula Stadionban

(folytatás az elõzõ oldalról)



Európa focitérképén a Bodola Gyula Stadion



Az élet egyik legnagyobb tra-
umája a hozzátartozók halála,
aminek a feldolgozásához sok
esetben segítségre van szükség,
hiszen nagyon nehéz megbir-
kózni azzal a hiányérzettel, ami
egy szeretett személy elvesztése-
kor az ember lelkére nehezedik.

– Hogyan lehet a gyász fo-
lyamatát minél könnyebben
megélni?

– A gyászolónak nagyon ne-
héz az eltávozott hozzátartozó
elengedése, egy olyan új élet ki-
alakítása, amiben a szeretett
személy már nem szerepel. Ez nagyon fájdal-
mas folyamat, gyakran megreked, és nem sike-
rül feloldódni, továbblépni. Legtöbb esetben
ilyenkor az a gond, hogy ezt a természetes ér-
zelmi állapotot a gyászoló nem tudja végigélni,
hiszen modern társadalmunkban esetleg gyen-
geségnek tekintik, ha valaki mélyen átéli a gyá-
szát. Amikor valaki mélységesen gyászol, akkor
érthetõ módon kevesebb figyelmet tud fordíta-
ni a munkájára és másra is, emiatt pedig prob-
lémái lehetnek. Éppen ezért a legtöbben nem is
élik meg igazán a gyászukat, hanem az érzel-
meik jelentõs részét elfojtják. Ugyanakkor van-
nak olyanok is, akik félnek szembenézni a fáj-
dalmukkal, ezért döntenek úgy, hogy inkább el-
temetik magukban az érzéseiket, nem vesznek
tudomást arról, hogy bizony idõnként nagyon is
jót tehet egy kiadós sírás. Nagyon fontos tehát,
hogy érzelmeinket bátran éljük meg, hiszen ah-
hoz, hogy új életet tudjunk kialakítani, meg kell
gyászolnunk eltávozott szerettünket, és ez egy-
általán nem szégyen.

– Mit mondjunk a gyermekeknek a halál-
ról, a gyászról?

– A gyermeki gondolkodás megfelelõ fejlõ-
déséhez az is hozzátartozik, hogy beszélünk ne-

kik a halál fogalmáról, arról, hogy szeretteink
egy másik világba költöznek. Nem szabad a
gyerekeket kizárni a gyász folyamatából, hiszen
nekik is meg kell élniük azt, hogy a dédszülõtõl,
nagyszülõtõl jelképesen elköszönnek. Gyakran
elõfordul, hogy amikor a családban haláleset
történik, a kicsik elõször kétségbeesnek, majd
ez átfordul közönyösségbe. Esetleg étvágytalan-
ság is jelentkezhet, de ez teljesen normális fo-
lyamat, hozzátartozik a gyász megéléséhez.

Fontos, hogy gyermekünknek
beszéljünk a halál tényérõl,
hogy megértse, mi történik,
hogy ne féljen. Meg kell nyug-
tatnunk, ezért nagyon lényeges,
hogy a megszokott környezet-
ben legyen, olyan személyek
mellett, akikkel biztonságban ér-
zi magát. A legnagyobb segítsé-
get a trauma feldolgozásában az
a felnõtt nyújthatja a gyermek-
nek, aki maga is gyászol.

– Milyen más módjai van-
nak még elhunyt szeretteink
jelképes elengedésének?

– Merjünk beszélgetni a ha-
lálról: a felnõttek egymást közt, de a felnõttek
a gyerekekkel is. Ez az élet része, ne legyen ta-
bu a családban, hiszen elõbb-utóbb sajnos
minden ember életében bekövetkezik, és sok-
kal könnyebben élhetjük meg a gyászt, ha ko-
rábban nem félve beszéltünk róla. Amikor el-
veszítünk egy számunkra kedves személyt,
ahogyan már korábban is mondtam, adjunk
teret az érzelmeinknek, ne fojtsuk magunkba
õket, hagyjunk idõt a gyász megélésére, és be-
szélgessünk családtagjainkkal, mert így köny-
nyebb átvészelni ezt az idõszakot. Természete-
sen vonjuk be a gyerekeket is, hiszen mint
mondtam, az egészséges személyiségfejlõdés
szempontjából nekik is szükségük van a gyász
megélésére. A gyászolóra a családtagoknak,
hozzátartozóknak is oda kell figyelniük, hiszen
elõfordulhat, hogy valaki a gyász hatására tel-
jesen magába fordul, esetleg a labilis érzelmi
állapota miatt szokatlanul viselkedik, akár ma-
gára vagy másra is veszélyes lehet. A környe-
zet felelõssége ez esetben nagyon nagy, észre
kell venni, ha valami nincs rendben, és szük-
ség esetén szakértõi segítséget sem szégyen
igénybe venni.

Balázs Anita

Emlékezés, elengedés
egészség|

Az õszi-téli hónapokban a szokottnál is
többet gondolunk eltávozott szeretteinkre,
ez az idõszak az elmúlás jelképe,
a halottakra való emlékezés ideje. A gyász
feldolgozásáról, elhunyt szeretteink
elengedésének módjairól RÃTEAN (VARGA)
IMOLA pszichológustól kapunk tanácsokat.
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Legközelebb a réti legyezõfüvet és a ricinust mu-
tatjuk be.

|fûben-fában

lenes szer, íze kesernyés. Nagyobb adagban
enyhe hashajtó. Hatását a vastagbélben fejti
ki, ezért csak 6-8 óra múlva lép fel. A gyökér-
por egyszeri adagja 0,1-1 g, napi adagja ne
haladja meg a 2 grammot. Hosszas szedés
után a szervezet hozzászokik, egyre nagyobb
adag kell a hashajtó hatás elérésére, de ez ká-
ros a bél nyálkahártyájára. Szeszes kivonata
20% rebarbaragyökeret tartalmaz, székreke-
dés megelõzésére javallt napi 1–5 g-os adag-
ban, gyógyteához adagolva. Ecsetelõszerként
kivonatai csillapítják a száj nyálkahártyájának
gyulladását, a fogínygyulladást, enyhítik a száj-
ban képzõdõ apróbb, fájdalmas fekélyes folto-
kat, a szájüreg gombás fertõzését.

Rebarbarás bor készíthetõ 100 g gyökérbõl
1 liter borra számítva, 2%-os arányban korian-
dertermést is tesznek hozzá. Naponta 3 x 1
kávéskanálnyi étkezés elõtt étvágyjavító, segíti
az emésztést, enyhe hashajtó.

A kerti rebarbara (Rheum rhabarbarum,
R. rhaponticum) levélnyelébõl levesek, cukros
befõttek készülnek. Mivel jelentõs mennyiségû
sóskasavat (oxálsavat) és annak sóit (oxalá-
tokat) tartalmaz, nem ajánlatos egyszerre so-
kat vagy több napon át fogyasztani, mert az
erre hajlamosaknál elõsegíti a vesekövek kép-
zõdését. Gyermekeknek sem ajánlott a rend-
szeres fogyasztása.

Gyógynövény-ábécé

Rebarbara

Porcikafû

124. Porcikafû (Herniaria
glabra L.)

A szegfûfélék családjába tartozó gyomnö-
vény. Homokos, kavicsos talajon, folyóvizek
mentén nõ. Román elnevezése: fecioricã.

Kis termetû növény, vékony szárai földre
csepültek, levelei átellenesek, virágai zöldesek,
kis csomókba tömörülnek. Nem tévesztendõ
össze a madárkeserûfûvel vagy porcsinnal! A
föld feletti részei szaponinokat (2-3 százalék-
ban), valamint kumarinokat (herniarin, umbel-
liferon) tartalmaznak. Húgyhólyaghurut enyhí-
tésére javallják vizelethajtó vizes kivonatát. Eh-
hez egy kávéskanál drogot 200 ml vízzel lefor-
rázunk. Naponta 3-4-szer adagolható.

125. Rebarbara (Rheum
palmatum L. és Rheum
officinale Baill)

Ázsiai eredetû évelõ, nagy termetû növény.
Gyökérrendszerének tengelyét egy répaszerû,
kúp alakú, többfejû gyökértörzs képezi, ebbõl
sok, húsos, belül sárgásnarancs színû gyökér
fejlõdik. Román neve: revent, rubarbã.

Az elsõ évben a tõlevélrózsa, a következõk-
ben virágzó szár is fejlõdik. Levelei nagyok,
szárnyasan karéjozottak, 3-5 karéjuk hegyes
és fogazott. Az ép szélû leveles fajok csak
konyhakerti használatra alkalmasak, gyógyá-
szatira nem! Májusban, júniusban virágzik, ter-
mése háromélû, szárnyas makkocska.

Gyökértörzse és gyökere antrakinonokat
tartalmaz, továbbá polifenolokat, illetõleg
cserzõanyagokat (glukogallin, epikatechingal-
lát). Kis adagban étvágyjavító és hasmenésel-
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Sajt alatt sült kefires hal

Hozzávalók (2 személyre): 2 nagyobb sze-
let tengeri halfilé, 1 kávéskanál só, 2-3 gerezd
fokhagyma, õrölt bors, 1,5-2 dl kefir, 5 dkg re-
szelt trappista sajt, a tepsibe: 1 evõkanál olaj,
zsemlemorzsa.

Elkészítés: A halszeleteket felolvadás után
besózzuk, állni hagyjuk, majd a vizet leöntjük
alóluk, és megtörölgetjük õket. Bedörzsöljük a
zúzott fokhagymával, és meghintjük borssal.
Forró serpenyõben mindkét oldalukat 4-4 perc
alatt elõsütjük. Jénai edénybe vagy tepsibe önt-
jük az evõkanálnyi olajat, rászórjuk a zsemle-
morzsát. A kefirt egy tálkába öntjük, megfor-
gatjuk benne az elõsütött halszeleteket, majd az
elõkészített jénaiba fektetjük, a maradék kefirrel
meglocsoljuk, és a reszelt sajttal befedjük. Elõ-
melegített sütõben 200 fokon 15 perc alatt
megsütjük. Finomra vágott petrezselyemlevéllel
és fûszerpaprikával meghintve, párolt rizs kö-
rettel, melegen kínáljuk.

Bundás alma

Hozzávalók: 2 nagy alma, 10 dkg liszt, olaj
a sütéshez, cukor, fahéj; a tésztához: 20 dkg
liszt, 3 dl tej, 2 tojás, 2 dl szódavíz, 1 csipet só.

Elkészítés: A lisztbõl, tojásból, tejbõl a szo-
kásosnál kicsit sûrûbb palacsintatésztát készí-
tünk. Az almákat kimagozzuk, kisujjnyi szele-
tekre szeljük, lisztbe, majd a palacsintatésztába

ínyenceknek|

forgatjuk, és forró olajban, takaréklángon meg-
sütjük. Ha a tészta megsült, akkor az alma is.
Fahéjas porcukorral tálaljuk.

Narancsos-fahéjas csigafenyõ

Hozzávalók: a tésztához: 55 dkg liszt, fél
kávéskanál só, 2,5 dkg élesztõ, 2,5 dl tej, 3
evõkanál cukor, 1 tasak vaníliás cukor, 1 tojás,
1 evõkanál méz, 7 dkg margarin; a töltelékhez:
2 evõkanál olaj, 4 evõkanál cukor, 1 teáskanál
õrölt fahéj, 1 késhegynyi õrölt szegfûszeg, 1
nagy narancs reszelt héja.

Elkészítés: Az élesztõt felfuttatjuk a langyos
tejben 1 evõkanál cukorral. A lisztet egy tálba
szitáljuk, hozzáadjuk a felfutott élesztõt, a mara-
dék cukrot, a vaníliás cukrot, a sót, a mézet, a
tojást és a margarint. Alaposan bedagasztjuk.
Meleg helyen, konyharuhával letakarva 1 óra
alatt a duplájára kelesztjük. A töltelékhez össze-
keverjük a cukrot, a fahéjat és a szegfûszeget. A
megkelt tésztát enyhén lisztezett táblán 0,5 cm
vastagra, téglalap alakúra nyújtjuk. Lekenjük az
olajjal, megszórjuk a fûszeres cukorral, s ráre-
szeljük a megmosott, szárazra törölt narancs
héját. A tészta hosszabbik oldaláról kezdve szo-
rosan feltekerjük, a tekercset 1,5-2 cm szélesen
leszeleteljük. A csigákat sütõpapírral bélelt tep-
sibe rakjuk háromszög formában. A feltekert
rúd levágott vége lehet a fenyõfa törzse, a há-
romszög alapja 5 csigát tartalmaz, a következõ
sorok eggyel-eggyel kevesebbet. A „csigafe-
nyõt” 25 percig még a tepsiben kelesztjük,
majd elõmelegített sütõben 25 perc alatt 180
fokon légkeveréssel megsütjük.
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Ünnepi zamatok
Fenyõ- és gyertyaillat mellé a konyhából is
az év végi ünnepnapokat idézõ illatok
szállonghatnak. Néhány jellegzetes
alapanyaggal ehhez adunk pár ötletet.



elülsõ része. 28. A világ elsõ „népautója”.
29. … Pacino – Oscar-díjas amerikai színész.
30. … Thurman – amerikai filmszínésznõ.
32. Az elsõ, változatlan. 34. Itt van. 35. Dal
(angol). 37. Páratlan Dakar! 38. Az ok követ-
kezménye. 40. Város Japánban, korábban
fõváros volt. 42. Nagy edény. 44. A levegõ
oxigénjét igénylõ (pl. baktérium). 45. Elõtag,
a madarakkal való kapcsolatra utal. 47. Gom-
bóc fele! 49. Tenger – románul. 50. Fûszeres
lé. 51. Nem jön többé. 54. Egy – Bécsben.
55. Történést idéz elõ. 56. Alkotórész. 57.
Vidám szellem Shakespeare A vihar c. mûvé-
ben. 59. Magyar város, Dunaföldvárral híd
köti össze. 61. Szögfüggvény (röv.). 62.
Togo autójele. 63. Számrendszerünk alapja.
65. Finom, apró pehely. 67. Svájc fõvárosa.
69. Bizony. 71. Szerencsét hozó tárgy. 73.
Amerikai író, költõ (1809–1849).

FÜGGÕLEGES: 2. Lekváros. 3. Még an-
nál is több. 4. Félelem! 5. Robert … – ameri-
kai filmszínész, rendezõ, producer. 6. Magyar
Tudományos Akadémia. 7. Fák sokasága. 8.
Kambodzsa, Uruguay és Ausztria gépkocsi-
jele. 9. Szepes Mária névbetûi. 10. Meleged-
ni kezd! 11. Napszak. 12. Mokkás rész! 17.
Könyvet alkotó. 19. Tornászlányok eszköze.
23. Északi aprópénz. 24. … Cutugno – olasz
énekes. 25. Szélein tapad! 26. Ipari tanuló
(rég.) 27. Hetyke, pimasz. 28. A vas vegyje-
le. 29. Új-Zéland õslakosa – névelõvel. 31.
Három testvér, a sors istennõi a régi görögök-
nél. 33. Sokba kerül. 34. Állam a Közel-Ke-
leten. 36. Részben megtilt! 39. Emo betûi.
41. Fekete szõlõ. 43. A Dorottya név önálló-
sult becézése. 46. Pecunia non … (lat.) – A
pénznek nincs szaga. 48. Benedek Elek fia.
52. 2000 a régi Rómában. 53. Értékes gyü-
mölcsfa. 56. … ipso – természetesen. 58.
Seb betûi. 59. … év magány – G. G. Már-
quez regénye. 60. Lúd. 62. Királyi szék. 64.
Orosz autómárka. 65. Pakisztán gépkocsije-
le. 66. Buborékokból álló képzõdmény. 68.
Nepál része! 70. Te és én. 71. Kicsinyítõ
képzõ. 72. Azonos magánhangzók.

Barabás Zsuzsa

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

VÍZSZINTES: 13. Kelmét készít. 14.
Versmérték. 15. Ünnepélyes fogadalomtétel.
16. Havasi ember. 18. A … – Bródy Sándor
színmûve. 20. A megteendõ út. 21. Gyakori
kötõszó. 22. Régi hosszmérték (kb. 78 cm).
24. Londoni mûvészeti galéria. 26. A nyak

|üdítõ

Csiha Kálmán (1929–2007) lelkipásztor,
református püspök fenti versét idézzük:
„Még tizenegy nap, s földre száll az angyal, /
Csengõ csilingel bársony-esteken, / Ezüst
szárnyakon arany angyalhajjal / A földre száll
az Álom; megjelen. // Még tizenegy nap,
s kigyúlnak a fények, / S csillagszóróktól
fényes éjszakán / …”
A következõ két sor a rejtvényben
a vízszintes 1. és a függõleges 13. alatt.

Novemberi rejtvényünk (Vélemény) helyes megfejtése: „Az
emberi fajnak egyetlen hatásos fegyvere van, és ez a neve-
tés.” Könyvjutalmat nyert: Háj Magdolna (Nagyvárad),
Kerezsi Ella és Menyhárt György (Berettyószéplak).
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1917. december 6-tól
Finnország független

A Svédországgal, Norvégiával, Oroszor-
szággal és Észtországgal szomszédos skandi-
náv állam a kõkorszak óta lakott vidék. A svéd
királyság része volt csaknem 700 évig, míg
1809. március 29-én I. Sándor orosz cár el
nem foglalta. Az Orosz Birodalom részeként
autonóm nagyhercegség lett. A bolsevik forra-
dalom kitörése után röviddel kikiáltotta függet-
lenségét, és 1918-ban polgárháború árán
meg is védte azt. Finnül Suomi a neve, ma
parlamentáris köztársaság, az Európai Unió
tagja 1995 óta, a svéd kisebbség lakta Aland
tartománya az autonómia mintapéldája.

1946. december 11-én
megalakult az UNICEF

Az Egyesült Nemzetek Szerve-
zetének (ENSZ) Közgyûlése hozta
létre a II. világháború után Európá-
ban magukra maradt, gondosko-
dásra szoruló gyermekek megsegíté-
sére. A United Nations’ International
Children’s Emergency Fund (az Egyesült
Nemzetek Nemzetközi Gyermek Gyors-
segélyalapja) angol elnevezés rövidítése
megmaradt 1953 után is, bár a nevét United
Nations Children’s Fundra (az ENSZ Gyer-
mekalapja) változtatták. Világszerte indított és
fenntartott humanitárius programjait kizárólag
adományokból mûködteti. 1965-ben Nobel-
békedíjat kapott.

1918. december 23-án
megszületett Mándy Iván

A budapesti író elsõ novelláját 15 évesen kö-
zölte a Magyarság címû lap. A II. világháború

alatt hírlapíró apja
nyomdokain járva
sporttudósító volt, a
behívótól megmene-
kült. 1945 után az Új-
hold fiatal szerzõgár-
dájához csatlakozott,
de a Rákosi-rendszer-
ben a lap megszûnt, s

õ sem publikált. A Magyar Rádiónak dramati-
zált, gyermekhangjátékokat készített, népmû-
velõként járta a vidéket. 1954-tõl szabadfoglal-
kozású író volt, de mûvei csak a ’70-es évektõl
jelenhettek meg. Kitüntetései: Baumgarten-díj
(1948), József Attila-díj (1969), Déry Tibor-ju-
talom (1985), Kossuth-díj (1988), Getz Corpo-
ration-díj (1991), Robert A. Pritzker magyar
nyelvû életmûdíja (1992), Az Év Könyve juta-
lom (1992), a Soros Alapítvány életmûdíja
(1992), a Soros Alapítvány Díja (1995). A
rendszerváltás után több irodalmi tisztséget töl-
tött be, 1995. október 6-án hunyt el.

December 29. a magyar kártya
napja

Jánoska Antal szerint – aki a kártya történe-
tét kutatta – az 1830-as években készült a ma
ismert figurákat ábrázoló elsõ pakli Schneider
József pesti mûhelyében. A lapok Friedrich
Schiller Tell Vilmos c. drámájának szereplõi
közül nyolcat jelenítenek meg, hat lap a sza-
badsághõs Tell Vilmost és társait, két lap a
zsarnok helytartót, Gesslert és csatlósát ábrá-
zolja. A színeket a XV. században kialakult kár-
tyákból merítette: piros, zöld, makk és tök. Az
eredeti, 36 lapos csomagból nem maradt fenn
semmi, de a bécsi Piatnik cég 1865 körül át-
rajzolt formában kezdte gyártani a kártyát, s az
elterjedt az egész Monarchiában. A pesti kár-
tyafestõ mûhely helyén Wichmann Tamás ki-
lencszeres világbajnok kenus 1987-ben kocs-
mát nyitott, ott a kártyások minden év végén
megemlékeznek a kártya készítõjérõl.

évfordulók|
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A Nyíri-malom Berettyóújfaluban. Nyíri István Berekböszörményben született 1845-ben.
építészmérnöki tanulmányai befejeztével 1869. december 6-án kinevezték a Királyi József
Mûegyetem tanársegédjének, majd onnan a MÁV hívta meg szolgálatába, ott 1873-ig dol-
gozott. Saját tervrajzai szerint és vezetésével az általa betanított egyszerû parasztlegények-
kel állította elõ a következõ malmok üzemi berendezését: szülõfalujában (1875), Berettyó-
újfaluban (1879), Zagyvarékason (1882), Biharkeresztesen (1885). A Jád-völgyében 1898-
ban az Elsõ Magyar Calcium Carbid Gyárat 300 lóerõs vízierõteleppel szerelte fel. 1879-
ben önállósította magát. 1883-ban ipartelepén gõz- és kádfürdõt nyitott a 310 méter mély-
ségbõl jövõ, kénes-lúgos, 34 százalékos artézi víz felhasználásával. A közjóért is munkálkod-
va vált közkedveltté, ezért választották meg a törvényhatósági bizottság és a községi képvise-
lõ-testület tagjává, a református egyház gondnokává és a Biharvármegyei Molnárszövetség el-
nökévé. 1922-ben hunyt el. Berettyóújfalui malmát néhány éve korszerûsítették

Biharpüspöki több
mint fél év-
százada Nagy-
várad egyik kül-
városa lett.
Képeslapunk
abban az idõben
készült, amikor
még független
volt a megye-
székhelyhez
nagyon közel
fekvõ település.
A korabeli Fõ utca
ma is létezik, de
a széles, alföldi
utat szegélyezõ
egykori, jobbára
barokk oromzatú
házakból mára
már alig maradt
néhány mutatóba


