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Rabol a balin. Vagy a csuka. De az
is lehet, hogy a telény, ami erre itt,
Szatmárban a domolykónak a neve.

Mondják hátasnak, tóthalnak is, de a Tú-
ron telény. A legközönségesebb rablóhal
az Erdõháton. Már ami a szaporaságát il-
leti. Mert az esze cseppet se közönséges.
Egy-egy öregebb példány sokkal agyafúr-
tabb a legokosabb csukánál, balinnál is.
Nem beszélve a kényes süllõrõl, ami nem
egyéb egy butácska libánál. Szép a szeme,
habos a teste, de az esze…!

Halászunk.
Sonkád alatt a Kisbukónál, ahol ketté-

válik a Túr. Az Új-Túr ásott medre megy
nyílegyenesen Kóródnak, a Tiszának, míg
az Öreg-Túr Istvándinak, Olcsvaapátinak
fordul. Ez az ág a halasabb. Vagy húsz falu
határát kóborolja be, míg eléri a Tiszát, s
minden falu határában legalább ötven ka-
nyar. És minden kanyar igazi halásztanya.
S igazi búvóhely is egyben. Mert a komoly
halász nem szereti, ha látják. Már csak azért
se, mert a legtöbbjüknek nincsen engedé-
lye. De a vére azért hajtja. A tél elmúltával
összeállítja hát a teszi-veszit, felújítja a jég
alatt megrongálódott vészt, s az elsõ eny-
he hajnalon kiül csukát lesni a partra.

Mert nem minden halászathoz muszáj
vízre szállni.

Az emelõ halász is a partról halászik.
Több száz, de talán több ezer éves ez a
módszer, a Kárpát-medencében is min-
denfelé elterjedt. Az utolsó igazi magyar
polihisztor, a nagy természettudós, Herman
Ottó is számtalan helyen találkozott vele.
A Küküllõ mentén éppúgy, mint a Garam-
nál, a Taracnál, vagy Muránál.

A hálónak, amelynek a legjobb neve
ághegy-háló, rövid jellemzése ez: két fél
abroncs keretbe van kötve, s az így kelet-
kezõ négy faághoz egy négyszögletes háló
sarkait hurkolják, az egész pedig egy rövi-
debb- vagy hosszabb rúd vékonyabb vé-
géhez van erõsítve. E rúd hossza két mé-
tertõl öt méterig változhat.

A halász odaáll a partra, beteszi a hálót
a vízbe úgy, hogy az a víz fenekén terül el.
Azután kellõ helyen partnak támasztja a
szolgát, más néven a talpalórudat, a fogás
azon múlik, hogy a járó hal éppen a háló
fölé kerül. Egy-egy ponton háromszor-
négyszer ismétli az alámerítést és a kieme-
lést, aztán tovább megy. Az természetes,
hogy a vizet ismerni kell, nehogy a hálót
valami gyökeres helyre bocsássa. Innen van
az, hogy olyan folyók mentén, ahol az ág-
hegy-háló dívik, parthosszában mindenütt
rátalálunk a halász nyomára, a letaposott
helyekre, s azon lyukakra, amelyeket a
szolga, a talpalórúd szakított.

 Más a székelyek emelgetõ hálója. En-
nek a kávái nincsenek keresztbe kötve, ha-
nem egy keresztfához vannak erõsítve,
mely az emelõrúd végén szilárdan áll. A
halász felé álló két káva azon kívül egy tar-
tómadzaggal is oda van kötve a rúdhoz.
Azért, mert a Küküllõ vize sebes, s a hálót
könnyen elsodorná. Hasonló a Latorca
menti teszi-veszi is, melynek hálója körül-
belül négyszer-négy méteres, s kávaközei-
ben a rúdtól a háló széléig madzagok fe-
szülnek. Ezek a nyaklók, melyek arra va-
lók, hogy a hánykolódó öreg ponty, harcsa
ki ne vethesse magát.

Mindezeknél a hálóknál a halász tisztán

Kishalászok a Túron
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csak a véletlenre bízza
magát, de az élelmesebb
nem egy vidéken a csábí-
tásra is gondol. A háló
közepére rendesen egy
csomócska vörös posztót
köt, hogy ez a halat a há-
lóba csalja. Néha a csirke-
bél is a hasznos, vagy a
máj, pláne, ha jó szagos.

A halász fantáziája per-
sze kimeríthetetlen. Had-
házi Pali bácsi, a híres
túristvándi református pap
például a marhavérre es-
küdött. A tiszteletes úr az

szott valamerre a gáton, s arra figyelt fel,
hogy az öccse kiáltozik. El nem tudta kép-
zelni a bajt, hiszen õ az öccsét sose hallotta
segítségért kiabálni. Most azonban volt va-
lami ijedelem a hangjában. Mikor mögé ért
a gáton, látja ám, hogy a háló félig a parton,
félig a vízben, Károly pedig egy kézzel tart-
ja a rudakat, a másikkal pedig kétségbeesve
markolná a hálót, melyben egy hatalmas,
fekete test vonaglott. Szabályos birok volt
az kettejük közt, s ha nem jön a testvér, nem
biztos, hogy Károly lett volna a gyõztes.

Károlyt persze mi sose érjük utol, de azért
reménykedünk. Ki tudja, hányan lehetünk
emelõhalászok az országban, itt a Felsõ-Ti-
sza mentén vagyunk vagy ötvenen. Ez nem
sok, hiszen Tokaj és Tiszabecs között és a
Bodrog, a Szamos, a Kraszna, a Túr mentén
van vagy száz település, és minden faluban
több száz ember, akiknek mindenük a víz.

Nem a hal. Az csak a ráadás. A víz, a
barkázó fûzfaág, meg a székácsgalamb
hangja a fontos. De azért az se baj, ha halat
fog néha az ember.

Ám a vizekben sajnos egyre kevesebb
a hal. Különösen az emlékezetes cián-
szennyezés óta. A Szamos torkolata alatt a

A teszi-veszi a legnépszerûbb halászmódszer
A SZERZÕ FELVÉTELE

ötvenes, hatvanas években az istvándi ma-
lom alatti mély forgókban horgászott, ha-
lászgatott. Minden héten bebuszozott a fe-
hérgyarmati vágóhídra, ahonnan több kiló
alvadt-vérrel tért vissza mindig. A félzsák-
nyi vért forró kemencébe tette, megszárítot-
ta, s a halfogó helyén a vízbe eresztette. Azt
mondják, soha senki nem fogott annyi har-
csát a Túrban, mint a tiszteletes úr.

Alegnagyobb harcsahalász, legalább
is a mi idõnkben, kétségkívül a
fülesdi Nagy Károly volt Szatmár-

ban. Most temették szegényt az év elején.
Károly barátunk igazi Toldi Miklós volt, ha-
talmas erõvel, s rendíthetetlen elszántság-
gal. Fanatikusan hitte, hogy egyszer meg-
fogja élete nagy halát.

A Túrt szerette igazán, a Kisbukó fölötti
csendes, mély vizeket. A Túr nem nagy, olyan
tizenöt-húsz méter széles folyó, s a legtöbb
helyen el se nyeli az embert. Azért vannak
benne jó mély langók, ahol titokzatos halak
lakozhatnak. Károly egy ilyen langó szájába
tette le a teszi-veszijét vagy tíz esztendeje.

S megfogott vele egy negyven kiló fö-
lötti harcsát!

Egyedül volt, testvérbátyja fenn bóklá-
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Tiszából a márna jószerivel eltûnt, s alig
van menyhal, ami pontosan a hideg hóna-
pokban igazán aktív. Amikor a szennye-
zés is történt.

A Túron azonban még ennél is rosszabb
a helyzet. Tíz-tizenöt éve még alig volt
halasabb víz nála. Ha az ember kinn éj-
szakázott a parton, mondjuk valahol a paládi
itató környékén, sokszor nem lehetett aludni
a hatalmas rablásoktól. Fröcsögött a balin, a
csuka, a harcsa. A régi öregek nem is adták
oda a Túrt a Tiszáért. Pláne a Kisbukó kör-
nyékét. Különösen a sonkádiak szerették. Az
öreg Oláh József, Kocsis Albert, Bakk Zsiga
bácsi évtizedeken át emelgették itt a hálót,
legendás éjjeleket töltöttek el erre.

Egyszer mi is megtapasztaltuk, mi min-
dent ad a Túr, ha hûséges hozzá az ember.
Nyár volt, hûvös nyár eleji éj, kinn halász-
tunk a ricsei erdõk alatt. Mert hogy úgy is
este, éjjel jár a hal, ettünk, ittunk, heverész-
tünk, s mikor leszállt az alkony, hozzáláttunk.
Ám egyre kisebb lelkesedéssel emelgettük a
hálót, mert csak apró keszegek jöttek.

Aztán már az se. Hevertünk hát a fû-
ben, néztük a csillagokat, hallgattuk a ha-
risok hangját. Hajnalban Kocsis Albi bá-
csi ébresztett minket. Az éjjel hallotta a
hangunkat, mondta, s elõhúzott a harma-
tos fûbõl egy akkora csukát, hogy elment
volna krokodilnak. Legalább tíz kilós volt,
szájába egy liba is belefért volna.

De az volt tán az utolsó igazi csuka a
Túron. Legalább is a Kisbukó fölötti sza-
kaszon, a csaholci, paládi, ricsei határban.
Mert azóta folyamatosan szennyezik a ro-
mánok a folyót. Nem messze a határtól
vannak a turci bányák, ahol színes féme-
ket bányásznak. Rettenetesen elavult mód-
szerekkel, förtelmesen alattomos vegysze-
rekkel mossák az érceket. S az a tömérdek
mocsok belefolyik a Turc patakba, az pe-
dig a Túrba. A Turcban fürdõ gyermekek

teste állandóan tele van csúnya kiütések-
kel, de ez a bányát egyáltalán nem zavarja.
A környezetvédõk – mert környezetvédõk
azért ott is vannak! – tehetetlenek.

Hozzánk már megszelídülve érkezik
a sok vegyi anyag, de a halakat
azért nálunk is elintézi. Szerencsé-

re a Kisbukónál egy zsilippel el lehet zárni
a vizet. Így aztán, amikor szennyezõ hul-
lám jön Romániából, leeresztik a zsilipet,
s a szennyezésnek csak egy kis része jut el
Túristvándig, Nagyarig, Ollcsvaapátiig.

Az emelõhalászok ezért is szeretik az
Öreg-Túrt.

Mi is, fõleg az istvándi malom környé-
két. De régen ott is más volt. Ma már sok a
turista, tíz-tizenöt éve azonban még az
istvándiak közül is csak a kámzsások, a kis
szerszámos halászok látogatták. Fogtunk is
sokat, fõleg dévért, jászt, paducot. Néha
egy-egy csukát, süllõt, balint, s ha szeren-
csénk volt, egy-két pontyot.

De olyat, mint Király Feri barátunk, soha.
Június eleje volt, virágzott az akác, s a tö-
mérdek, vízre hulló szirom elriasztotta a ha-
lakat. Meg is untuk hamarosan, átadtuk a
kötelet Feri barátunknak, aki szerette a Túrt,
de sose ért rá, csak néha. Mi meg felvonul-
tunk a házhoz szalonnát sütni. Kisvártatva jött
Feri, egy jó három kilós ponttyal. Szép, iga-
zán szép, bólogattunk, de amikor elõvette a
zsákból a tizenkét kilós párját, torkunkon
akadt a falat.

Ilyen kis vízben ekkora pontyot még
senki se fogott addig!

Annak is van már vagy tizenöt éve. És
nem akar jönni a nagy pontynak a párja. De
azért mi reménykedünk. Várjuk a híreket,
lessük a vizeket, s alig várjuk a cimborák
üzeneteit. Hogy eszik a ponty, fröcsög a csu-
ka, csattog a süllõ, habzsol a domolykó.

És rabol a balin.
Balogh Géza
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Pest megye legdélebbi csücskében há-
borítatlan a természet. A csodálatos
alföldi táj pontosan olyan, mint ami-

lyennek a lánglelkû költõ megénekelte.
Vibrál a levegõ, virágoktól tarka a mezõ,
nyújtóznak a homokbuckák, harangszó
hallatszik a távoli faluból. Petõfi Sándor, a
puszta szerelmese az 1840-es évek köze-
pén járt e vidéken, és szinte ugyanazt lát-
hatta, mint ami manapság tárul a véletle-
nül arrafelé tévedõ vándor szeme elé.

És itt van mindjárt a kulcsmondat: „vé-
letlenül arrafelé tévedõ vándor.” Mert a for-
galmas utaktól, a nagyvárosoktól távol esõ
falucskába valójában csak akkor jut el az
ember, ha azon keresztül vezet át az útja,
vagy netán eltéved. Amennyiben nincs mi-
ért odamenni, senkinek nem jut eszébe,
hogy e világvégi helyre látogasson. Ezt a
tényt több érintett településen is felismer-
ték. Például Törtelen. A helyiek szeretnék
felkavarni az állóvizet, s a falusi turizmus-
ban látják a kitörési pontokat.

Igaz is, ahol az országjárók szeme elõl
eddig elrejtett kincsek vannak, ott érdemes
változásokat elõsegítõ terveket szövöget-
ni. A Törtel határában elõkerült régészeti
leletek azt igazolják, hogy már idõszámí-
tásunk elõtt négyezer évvel megtelepedett
a népesség a vidéken. Szenzáció is akad:
itt került elõ a világ legnagyobb méretû hun
áldozati bronz üstje. Egy késõbbi legenda
szerint IV. László kunokat telepített a ki-
halt pusztára, s miután a kunok hatalomra
törekedtek, meggyilkolták a királyt. A szer-

vezkedés Thurtel vitéz nevéhez fûzõdik,
akirõl késõbb a falut is elnevezték.

Thurtel vitéz kedvéért persze még nem
kerekednek fel a turisták. Valami más (is)
kell tehát, ami vonzó lehet. Mondjuk egy
gyógyvizû strand, egy lovaspanzió, egy
különleges múzeum, s ha már odacsábítot-
ták a népet, akkor elõ lehet hozakodni a
történelmi múlttal, a helytörténeti érdekes-
ségekkel. Törtelen lassan négy évtizede fo-
lyik el szabadon a hajdúszoboszlóihoz mér-
hetõ minõségû forrásvíz. Hasznosítását rég-
óta tervezik, de az örökös pénzhiány miatt
bátrabb lépéseket eddig nem tettek.

– A téesz-idõkben kiépítettek két kisebb
medencét, s illemhelyeket, zuhanyozókat
létesítettek – meséli Czeróczki János pol-
gármester. – Sokan szerettek oda járni, a
falubeli gyerekeknek még úszásoktatást is
szerveztek. Ám az egyre szigorodó köz-
egészségügyi követelményekkel nem tud-
tak lépést tartani, meg aztán tulajdonosvál-
tás is történt, úgyhogy megszûnt a fürdõ.
A tízhektáros terület az önkormányzathoz
került, de nekünk sincs pénzünk a beruhá-
zásra, ezért a telket eladtuk egy fõvárosi
befektetõnek, azzal a feltétellel, hogy öt
esztendõn belül mûködõ strandot létesít.

Kimegyek a helyszínre, építkezésnek nyo-
ma sincs, holott az ötéves határidõ nemsoká-
ra letelik. Egy õsz hajú néni ücsörög a vízzel
teli gödörben, hátát masszíroztatja az erõs
sugárban kifolyó melegvízzel. Nemrég el-
esett, mindene fájt neki, de amióta ide jár,
sokkal jobban érzi magát. Hát így néz ki je-

Hogyan kell
a „semmit” eladni?
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lenleg a község hátárában megbúvó „gyógy-
fürdõ.” Melynek ugyan elkészültek a látvány-
tervei, a pesti vállalkozók be is mutatták a
falu lakosságának, de a szakhatósági egyez-
tetések igencsak elhúzódnak. A legfõbb aka-
dályt az jelenti, hogy a külterületen lévõ in-
gatlant belterületté kellene nyilvánítani, ez
pedig nem megy könnyen. Amennyiben nem
épül meg a strand és a közelébe telepítendõ
üdülõnegyed, a területet eredeti áron vissza-
vásárolhatja az önkormányzat.

Egyelõre tehát teljesen bizonytalan,
hogy Törtelen megvalósul-e az ötvenéves
álom, lesz-e valaha is gyógyfürdõjük. A
létesítménytõl nem csak a vendégforgalom
fellendülését remélhetnék, hanem a hely-
beliek boldogulását is. Szerencsére akad-
nak a faluban olyanok, akik nem várnak a
sült galambra, hanem teljes erõbedobással
hozzáláttak a tanyasi turizmushoz szüksé-
ges feltételek megteremtéséhez, a hatásos
haditerv kidolgozásához.

– Itt a semmit kell eladnunk! – véleke-
dik Nagy István gazdálkodó, aki minden-

kinek „parasztként” mutatkozik be. Hadd
tegyem hozzá: agrárdiplomával rendelke-
zik és nincs olyan pályázat, melyet meg ne
nyerne. Tanyáján példásan mennek a dol-
gok. A szarvasmarha-tenyésztéstõl kezd-
ve a homokhátsági mintagazdaság kialakí-
tásán át a biogazdálkodásig sok minden-
ben tud szép eredményeket felmutatni.

Az örökmozgó gazda rábeszélte a szom-
szédját, Czeróczki Tündét (csak névroko-
na a polgármesternek!), úgy újítsa fel az
akácos erdõ közepén álló tanyáját, hogy ott
vendégeket tudjon fogadni. Már látni az
átalakítás végeredményét: hagyománytisz-
telõ és fölöttébb ízléses, kívül és belül egy-
aránt. Minden ultramodern, miközben a
parasztházak stílusjegyei is megmaradtak.
A búbos kemence padkáján beszélgetünk.

– Gõzerõvel dolgozunk azon, hogy a
szálláson kívül programokat is tudjunk
ajánlani az idelátogatóknak – mondja a
boldog tanyatulajdonos hölgy, akit a Törteli
Gazdák Vendégváró Egyesületének elnö-
kének választottak. – Elkészült egy leporelló

Czeróczki Tünde és Nagy István
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a községrõl, és kialakult a legszebb termé-
szeti környezeten áthaladó tanösvény útvo-
nala is. Hét madármegfigyelõ helyet építünk,
az egyiket a tanyám közvetlen közelében. Az
udvaron álló szabadtéri kocsiszínben 30-40
fõnek van hely, akár egy tanácskozásnak is
megfelel. Az idén még nem, de jövõre már
szeretnék vendégeket fogadni.

Törtelen egész évben számos érdekes
rendezvény várja az érdeklõdõket, s tovább
lehetne bõvíteni a kínálatot, például egy
történelmi emlékhely létesítésével. Ahol a
hun áldozati bronzüst elõkerült, kiállíthat-
nák a régészeti kincs másolatát. Innen már
csak egy kiadós séta, és megnézhetõ a
Kocsér határában álló Kutyakaparó csár-
da, ahol egykoron Petõfi Sándor is meg-
fordult, sõt, híres versét, a Kutyakaparót is
ott írta. Én is arra kanyarodok. Nem nehéz
megállapítom: másfél század elteltével sem
sok minden változott. De talán majd most
történik valami, egy fiatal építész, ifjabb
Szabó Sándor maketten már meg tudja
mutatni, miként képzeli el az öreg épület

és környéke felújítását, természetesen új
funkciót adva mindennek.

Nagy István is sorolja az ötleteit: a táj-
egység természeti adottságaihoz alkalmaz-
kodó gazdasági modell bemutatását,
kisállatsimogatót, tanyák közötti
lovaskocsikázást, színjáték elõadását. Ezek
javarésze már meg is valósult a Nyitott
porták pályázat keretében.

Törteli barangolásom során egyértelmû-
vé vált, hogy a turisták által eddig hanya-
golt, ám felfedezésre váró háborítatlan tá-
jat, hangulatos falut, megannyi élményt
tartogató tanyát csak úgy lehet „eladni”, ha
összefognak az emberek. Azok, akik tény-
leg akarnak valamit. A gyógyvizet lehet a
helyiek szolgálatába is állítani, szerényebb
keretek között, nem biztos, hogy nagyvo-
nalú tervek kellenek. Éppen ezért érdemes
elkezdeni a helyi erõforrások felkutatását.
És ha sikerül megtalálni a „semmi” jelle-
gét, akkor remény van a falusi turizmus
meghonosítására és felvirágoztatására is.

Borzák Tibor

UJVÁRI SÁNDOR FELVÉTELEI
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Az idén bõven volt gondunk a víz
zel: felhõszakadás után sártenger
és víz árasztott el tucatnyi telepü-

lést, majd nyár közepén a Hernád okozott
árvizet. Nincs ember, akinek ne jutna eszé-
be egy bõ harminc évvel ezelõtti történet.

Szatmárt, az Erdõhátat dúlta tatár, tö-
rök, labanc, de egyik se tett annyi kárt ben-
ne, mint az 1970-s árvíz. Pedig az a május
is úgy indult, mint a többi. Gyönyörû szép,
napsütéses héttel indult a hónap, aztán ko-
mor fellegek jöttek. Esni kezdett. S nem csak
egy vagy két napig, hanem huzamosan. És
nem csupán Csenger és Fehérgyarmat kör-
nyékén. Hanem bent a hegyekben is. Erdély-
ben s Kárpátalján is. És a folyók emelkedni
kezdtek. Egyre aggasztóbb hírek érkeztek
Romániából. Hogy kiöntött a Visó, az Iza,
házakat vitt el a Körös, a Maros.

De a legrosszabb hírek a Szamos mel-
lõl jöttek. Hogy Dést, meg Kolozsvárt is
veszélyezteti a víz, majd három nappal
késõbb, hogy Szatmárnémetit ki kell köl-
töztetni.

Ekkor már nálunk is látszott, hogy na-
gyon nagy a baj. Hiszen Szatmárnémeti itt
van pár kilométerre a határtól, s Csengernél
már a hidat ostromolta a folyó. Ez volt
május 13-án. És másnap több helyen is át-
szakította a Szamos a gátakat. Elõbb Szat-
márnémeti környékén, majd néhány órá-
val késõbb nálunk is, Tunyogmatolcs és
Nábrád között.

Szatmárt teljesen körülzárta az ár, lehe-
tetlenné vált a falvak megvédése. Több tu-
cat település került pillanatokon belül víz
alá, iszonyatosan nagy volt a kár. Ám az

ország összefogott. Õszre több mint tízezer
új ház készült el, mire beköszöntöttek a
hidegek, fedél volt minden család fölött.
Az újjáépült falvakban lassacskán norma-
lizálódott a helyzet.

Ám volt egy falu, ahová napjainkig nem
tért vissza az élet.

Nagygéc, közvetlenül a magyar-román
határ mentén, túl a Szamoson, öreg gesz-
tenye-, meg szilfák árnyékában. Nagygéc
hivatalosan már rég nem létezik. A vala-
mikor ezer lelket számláló faluban ma két
portán van élet. Négy ember, meg öt ku-
tya, két macska, s pár tyúk, liba, kacsa.

Pedig egykor Nagygéc az egyik leg-
szebb falu volt a Szamosháton. Környes-
körül pompás almáskertek, a kertekben
hatalmas diófák, az udvarokon pedig fe-
hérre meszelt, rédelyes parasztházak. A
fõtéren két tekintélyes kastély, emlékmû a
hõsi halottaknak, mellette meg a zömök,
erõs templom, amelyik az egyik legöregebb
templom Szatmárban.

De az árvíz után született egy ostoba
döntés: egy hatalmas vésztározót építenek
az országhatár mentén. El is készült a gát,
ám öt falu a gát mögé került, s bevezették
az építési tilalmat. De még ha csak az épí-
tést tiltották volna! Ám erõnek erejével
kezdték elüldözni az ott élõket. Igaz, má-
sutt kaptak házat, a többséget azonban ez
nem vigasztalta. Az öt faluból négy fel is
lázadt. Garbolc, Kishódos, Nagyhódos,
Komlódtfalu megmakacsolta magát, s a
legtöbben maradtak.

Nagygéc azonban az ebek harmincad-
jára jutott.

Nagygéc, az eltiport falu
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– Ha lett volna a faluban egy igazi ve-
zetõ! Aki a falu élére áll, s azt mondja, se-
hová. De nem volt. Aki meg volt, egyket-
tõre beadta a derekát az agitároroknak. El-
hitte, s elhitette velünk is, hogy milyen jó
lesz majd nekünk Csengerben, Csenger-
simán, meg Mátészalkán. És mi költöztünk.
Megbántuk már utóbb, de késõ volt. Ak-
kor már nem volt visszaút.

ACsengersimán letelepedett Szabó
József kesergett így valamikor a
nyolcvanas évek derekán a temp-

lom mögötti utcában Gaál Sándorék elõtt.
Gaálné az ura nadrágját foltozgatta kint a ló-
cán, Szabó pedig a faluban maradt kertjében
rendezkedett. Ott hallotta meg az idegen szót,
s lépett át kíváncsian a kerítésen. Mert akkor
már ritka volt az idegen szó Nagygécen.

Sõt! Az ismerõs is. Hiszen már akkor is
mindössze hat család lakta a falut. Hat cson-
ka család. Csúcs Sándor, Csúcs Imréné, Vári
András, Gaál János, Gaál Ferenc, Gaál Sán-
dor. Utóbbi volt a mozigépész, így aztán az
árvizet követõ tizenhetedik évben is a „mo-
zis” Gálként emlegették.

Pedig akkor hol volt már a mozi!
– Lelkem, nem hogy mozi, de harang-

szó sincsen már itten! – legyintett szomo-
rúan Gaál Sándorné kint a kiskapuban, a
lócán. – Nem tudom, velünk is mi lesz.
Megyünk-e, vagy maradunk? Szívünk sze-
rint maradnánk, de lassan teljesen egyedül
maradunk. A mi utcánkban se lakik már
senki. Télen napokig embert se látunk.
Nem falu ez már, tanya. Vagy annál is
rosszabb. Mert mi tudjuk, hogy milyen
gyönyörû falu volt valamikor Nagygéc.

Géc azonban nem csak egykor volt gyö-
nyörû. Gyönyörû az most is, így romjai-
ban. Sehol ennyi orgona, jácint meg rózsa-
bokor. Csak az a végtelen szomorúság ne
lengné be a falut.

Most is csodás tavasz van. Május vége,

messzire virít a pipacs, a boglárka, a hab-
szegfû, az égen fecskék kergetõznek, de
azok is némán, csendben, mintha amikor
halott van a házban. Hallgat a torony is.
Pedig dél van, harangozni kéne.

De kinek?
És mivel? Hiszen a harangot is eladták

már régen.
– Talán jobb is – néz fel a toronyra Tóth

Dezsõ, aki az imént pöfögött végig a trak-
torjával a falun. – Úgy is eltûnt volna. Néz-
zék meg, mit tettek a templommal is. Va-
laki kitalálta Nyíregyházán, hogy fel kell
tárni, meg kell nézni, mikor építették. Hát,
megnézték. Feltúrták, megbecstelenítették,
aztán a sorsára hagyták.

A sûrû orgona- és kökénybokrokkal kör-
benõtt nyolcszáz éves templom ablakai
betörve, az ajtaja bedeszkázva, bent pedig
kõdarabok, egérpiszok, galambürülék. A
pompás gótikus ablakokat valamikor fekete
fóliával borították le. A fólia mára már el-
nyûtt, foszlányai súlyos gyászlobogóként
libegnek a fel-feltámadó szélben.

Tóth Dezsõ nem nagygéci. De az anyósa
itt lakott, s a házhelyet meg a kertet a nyug-
díjas korú férfi mûveli. A szomszéd falu-
ban, Csengersimában él, de mindennapos
vendég Gécen. Most épp a kukoricáját jött
át megnézni, de szomorúan csóválja a fejét.

– Esõ kéne. Másutt mindenütt esett, itt
meg egy szem se. Én már sokszor elgon-
doltam, hogy ez a falu szabályosan el van
átkozva. Vagy a felhõk is azt mondják, ahol
nincs ember, ott minek essen?

Tóth Dezsõ tengerije valóban lehango-
ló képet mutat, ám a gyümölcsösök, ami-
rõl mindig is híres volt a település, annál
szebbek. Roskadoznak a terméstõl. A falu
ugyan elpusztult, ám a kertek ugyanolyan
szépek, mint régen. Az almát azonban las-
sacskán felváltotta a meggy, ma Nagygéc
egyetlen hatalmas meggyes.
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Csak a régi ismerõ-
sünk, „mozis” Gálék kert-
jét veri fel a gaz. Pedig
még ma is az õ házuk a
legerõsebb a megmaradtak
között. S a nyári konyha is
áll, mintha csak hazavár-
ná a gazdát.

– Hát azt várhatja –
mondja Tóth Dezsõ. – Vé-
gül õk is beköltöztek
Csengersimába, és nem
sokára meghalt az öreg. A
felesége még megvan, de
hát a kert! Láthatja...

Állunk a templomkert-
Hamarosan egy tisztes birkafalka is feltû-
nik, zömök, középkorú férfi hajtja õket.
Pontosabban szólva nem kell azokat hajta-
ni, jönnek azok maguktól is. Szomjasak,
egymást taposva rohannak a vályúhoz. A
férfi egy új Suzuki ajtajával babrálgat, majd
kivesz egy csomag cigarettát, s nekiáll itat-
ni. Tóth László a neve, Csengerbõl jár át
minden nap a juhokhoz.

– Nem sokat értettem én korábban a bir-
kákhoz – nevet –, sofõr a foglalkozásom,
de a kényszer sok mindenre megtanítja az
embert. Ide nõsültem Gécre, s hogy be-
fuccsolt a téesz s megszûnt az állás, kény-
telen voltam más megélhetés után nézni.
Hát így jöttek a birkák.

Kétszáz jószág van a falkában, négy
gazdájuk van. Köztük találjuk beszélgetõ-
társunknak az anyósát is, aki az egyik hi-
vatalosan is bejegyzett nagygéci lakos. Õ
azonban nem fog nekünk nyilatkozni.

Fél.
– Hogyne félne – mondja a veje –, hi-

szen már nem egyszer próbálták meg kira-
bolni. Legutóbb például hárman, vagy né-
gyen törték rá a házat. Mint a legócskább
krimikben, a székhez kötözték, ütötték-ver-

Lassan az enyészet martaléka lesz a géci templom
A SZERZÕ FELVÉTELE

ben, nézünk fel a kopott falakra, aztán át-
ballagunk a régi parkba. Hihetetlen: a falu
ugyan kihalt, de az egykori fõtér parkja ma
is rendben. Most is frissen kaszálva a fû, a
hatalmas, öreg szilvafa letörött ágai össze-
gyûjtve, a világháborús emlékmû talapza-
tán pedig friss virág. A második világhá-
borúban hat nagygéci maradt oda: Farkas
Lukács, Gaál Gyula, Garda József, László
József, Osztolyka József, s Szigeti Sándor.

– Nem ismertem õket – mondja Tóth
Dezsõ. – Akkor mi még a Székelyföldön
éltünk, apán Nagyborosnyón volt erdész.
Aztán, hogy jöttek a románok, menekül-
nünk kellett. Fehérgyarmatig jutottunk,
mikor Matolcsnál lebombázták a Szamos-
hidat. Itt rekedtünk. Aztán apámat késõbb
kinevezték a gacsályi erdõbe, s leteleped-
tünk. De még az a szerencse, hogy nem
Gécen, hanem három kilométerrel odébb,
Simában. Mert akkor nekünk is költöznünk
kellett volna.

A faluban a régi középületekbõl már
nincsen meg egy se. Csupán egy magtár,
meg a tejcsarnok. A csarnok mögötti ka-
nyarok egyikében végre valami mozgás,
fekete pulikutya pislogat kifele az utcára.
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ték, hogy adja elõ a pénzt. Hiába mondta
szegény, hogy õ nem tart otthon pénzt, leg-
feljebb két-háromezer forintot. De azok az
istennek se akarták ezt elhinni.

A támadók aztán csak elmentek, s nem
sokkal késõbb rendõrkézre is kerültek, de
ez a halálra ijesztett asszonyt nemigen vi-
gasztalja.  A bitangok egyébként a határ
túloldaláról jöttek, pusztadaróci cigányok
voltak. Jól ismerték õket Nagygécen, a rab-
lás napján is a falu fõutcáján grasszáltak.
Éjjel aztán lecsaptak.

Ma már azért sokkal nehezebb dolguk
volna a rablóknak. Nem mintha megerõsöd-

tek volna az itt lakók, vagy a rendõri járõrö-
zés lenne gyakoribb. Ám betört ide is a mobil
telefon, ami a gazemberek legnagyobb réme.
Mert elég csak egy gombnyomás, a rendõr-
ségen máris tudják, hogy baj van.

Most azonban hál istennek csendes a
falu. Talán túlontúl is az. Az a négy lakos
nem csap túl nagy zajt, este pedig az is elül.
Akkorra már a kertek is elcsendesednek,
megy mindenki haza. De a haza már nem
Nagygéc, hanem a környékbeli falvak va-
lamelyike. Még ha a szívük ott is maradt
Gécen, örökre.

Balogh Géza

Békés megyében számos régi kas-
tély található, egy részüket használ-
ják – például iskolának –, másik ré-

szük üresen tátong. Ha az épület külterüle-
ten áll, akkor nehéz megmenteni a foszto-
gatóktól. Erre a sorosra jutott a lökösházi
Bréda-kastély is, tulajdonosa kétszer kör-
bekerítette, de még a kerítést is ellopták,
és az épületbõl már miden mozdíthatót el-
vittek.

Lökösháza területét 1725-ben kapta
meg Edelspacher Zsigmond császári lovas-
tiszt. Nõági örököse, Bánhidy János 1770-
es években vette feleségül az egyik jómó-
dú velencei patrícius család lányát:
Capretta Krisztina Annát. A velencei asz-
szony veje, Vásárhelyi János építette az
úgynevezett Bréda-kastélyt. A kastély név-
adója gróf Bréda Viktor osztrák nemes és
római gróf volt, aki Vásárhelyi János déd-
unokáját: Bohus Ilonát vette feleségül. A
kastély pontos építésének ideje nem ismert,

a szakemberek szerint 1810 tájára tehetõ.
Az azonban tudott, hogy Andrea Palladio
olasz építészmester vicenzai Villa Roton-
dája nyomán alkották meg.

Slezák Csongorné, a polgármesteri hi-
vatal munkatársa kalauzol ki bennünket a
falutól néhány kilométerre lévõ kastély-
hoz. A hetvenes és nyolcvanas években a
közelben lakott, így jól ismeri az épüle-
tet. Az elhanyagolt, bokrokkal benõtt, két
hektárnál nagyobb kastélyparkból nézve
távolról ma is látványos az épület. Külö-
nös méltóságot ad neki a timpanonos fõ-
bejárat a toszkán oszlopokkal. Közelebb-
rõl szembe tûnik, hogy az ajtókat, abla-
kokat kiszedték, felbontották a bejáratok
márványlépcsõit, márványkorlátait. A
kastélyba lépve láthatjuk: vittek mindent,
amit csak lehet. A tetõszerkezetbõl, a pad-
lásból a gerendákat kiszedték, így az épü-
let több helyen beázik. A tolvajok a pad-
lót sem kímélték, fölszedték a köveket.

Préda lett a Bréda-kastély
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Slezák Csongorné szerint a faluban gya-
nítják, hogy az innen ellopott anyagokat
mely házakba építették be.

– A kastély 1976 végéig a Bánkúti Ál-
lami Gazdasághoz tartozott – meséli a csu-
pasz falak között Slezák Csongorné –, majd
átkerült a Mezõhegyesi Állami Gazdaság-
hoz. Irodák voltak itt, és üzemi konyha is
mûködött. A konyhának nagyon jó híre
volt, különbözõ rendezvényeket: nõnapot,
lakodalmat, vadászvacsorát tartottak. A
Mezõhegyesi Állami Gazdaság a nyolcva-
nas évek elején az épületet még felújította,
ahogy ’88 elején átvette a Kevermesi Le-
nin Téesz, kezdett leromlani az állapota.

Telefonon sikerült utolérnünk Novák
Ernõt, a kastély tulajdonosát. Tíz évvel
ezelõtt hatan vásárolták meg a kastélyt,
nagy tervekkel.

– Építészmérnök vagyok, és elkészítet-
tem a kastély helyreállítási tervét – beszél
a kezdetekrõl a tulajdonos. – Hat luxus

apartman alakítottunk volna ki. Mivel az
épület mûemlék jellegû, ezért helyreállí-
tása 1997-98-ban százmillióba került vol-
na, ma már akár kétszázmilliót is rá kel-
lene költeni. Az épület nem tartozik a vé-
dett kastélyok közé, ezért a felújításhoz
állami támogatást nem adnak. Tulajdonos
társaim az összeg hallatán meghátráltak,
így ez ügyben magamra maradtam. Pró-
báltam legalább a kastély állapotát meg-
óvni. Az ablakokra deszkát szegeztem, az
épületet körbe kerítettem. Valakik azon-
ban prédának tekintették, mert minden
mozdíthatót elloptak belõle – panaszolja
Novák Ernõ.

Mivel nincs elég pénze a helyreállításá-
ra, ezért befektetõ társat keres, avagy új
gazdát a kastélynak. Mindenesetre olyan
személyre lenne szükség, aki megfelelõ
anyagi háttérrel rendelkezik, és helyre tudja
állítani a kastély eredeti állapotát.

Molnár Lajos

VERESS ERZSI FELVÉTELE
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Arápolti Szamos parton egy férfi és
egy kislány sétál. Németül beszél-
getnek. Nyár van, békés szatmári

nyár, amikor hirtelen egy nagy, méltóság-
teljesen úszó árnyék jelenik meg a vízen. A
kislány felnéz, boldogan felkiált. Magyarul.

– Apa nézd! Gólya.
– Orrod a dugója! – ugratja a kicsit a

férfi, s innentõl magyarul folyik köztük a
diskurzus.

Rápolt kicsi falu, Szatmár egyik legki-
sebb települése.  Mátészalkától húsz,
Csengertõl huszonöt kilométerre, ahonnan
már nem vezet tovább az út, mert elé állt a
Szamos. Száz porta, négyszáz lélek, a bolt
az iskolában, az iskola Ököritófülpösön –
tipikusan az a falu, ahonnan elvágyódik a
fiatalság nagyobb része.

A svájci Heini Schornot azonban éppen
ez fogta meg.

Tizenhárom éve járt elõször erre, s
nyomban beleszeretett a Szamoshátba.
Akkor persze még nemigen tudta, hogy
pont Rápolton fog letelepedni. De amikor
átlépte Mátészalka alatt a Szamost, és be-
lépett Szatmár nagy, nyitott egû világába,
azonnal tudta, megtalálta álmai táját.

Állunk a gáton, s nem értjük Heini
Schornot. Hiszen Svájc sokak szerint a vi-
lág legszebb országa. A kristálytiszta tavak,
a fenyvesek, az égig érõ hegyek hazája.

– Az egész világ oda vágyik, a nagy

hegyek közé, te meg eljössz a világ végére
– nézünk rá értetlenkedve, mire õ megráz-
za a fejét.

– Ezt a nagy síkság én nem cserélem el
semmiféle nagy hegyre. Itt egy álom tu-
dom megcsinálni, nagy kertben, lovak, bir-
kák, malacok – mondja széles mosoly kí-
séretében, mely mosoly talán a saját fur-
csa mondatszerkesztésének is szól. Ehhez
hasonló szófûzésre azonban egyre ritkáb-
ban kerül sor, mivel arra, hogy Heini nem
született magyar, csak akkor jöhet rá az
ember, ha nagyon figyel, vagy ha minden-
áron kötözködni akar.

A svájci Winterthurban felnövõ férfi
kõfaragást, szobrászatot tanult, amikor a
fejébe vette, hogy külföldön folytatja a ta-
nulmányait. S egy leendõ mûvész hová
menne a legszívesebben? Természetesen
Olaszországba. Igen ám, de Itália borzasz-
tóan drága ország. Egy-egy mesterkurzus
ott egy kisebbfajta vagyon.

– Nekem pedig sose volt vagyonom –
mosolyog felszabadultan Heini –, voltak vi-
szont nagyon okos tanáraim. Õk javasol-
ták Magyarországot. Ha mindenképpen
világot akarsz látni, s a mûvészetedet el-
mélyíteni, akkor válaszd Magyarországot.
Ott nagyszerû szobrászokat találsz, s az élet
se elviselhetetlenül drága.

Így iratkozott be a budapesti képzõmû-
vészeti fõiskolára, s így ismerkedett meg a

Svájciak, szatmári
tájszólással

TELL VILMOS UTÓDAI RÁPOLTON
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mátészalkai Bíró Lajossal, aki ma az or-
szág egyik legismertebb szobrászmûvésze.
Tulajdonképpen neki köszönheti, hogy
megismerte s megszerette Szatmárt.

Még 1991-ben megvásárolt egy öreg
házat, rá két évre pedig be is költözött. De
micsoda munkába telt annak a háznak, meg
a portájának a rendbetétele! Nyakig ért a
bozót, a gyümölcsfákat csonkig rágták a
hernyók, a szobák pedig…, hát azok olya-
nok voltak, amilyenek a hosszú ideig la-
katlan szobák szoktak lenni.

Igaz, nem is a házba, hanem a kertjébe
szeretett bele inkább. Mert az a kert megvolt
egy hold, tele öreg gyümölcsfákkal. Hason-
ló portával Svájcban csak a leggazdagabbak
dicsekedhetnek. Vagy akik örököltek. A töb-
binek reménye sincs kertes házra, hiszen az
egy szabályos vagyon. S mint tudjuk, Heini
barátunk sose volt igazán gazdag.

Most is kopott munkásnadrág van rajta,
a cipõjén malterfoltok, a hajában mészpor
– mintha csak egy igazi kõmûvessel hozott
volna össze bennünket a sors. Nem is já-
runk messze az igazságtól! Heini ugyanis
egy ideje hanyagolja a mûvészetet.

Korcsmát épít.
Pontosabban átalakít. Egy barátjával ki-

vette gebinbe a falu ivóját, de mivel mégis-
csak benne van a mûvészlélek, áttervezte az
egészet. Úgy hogy most falakat bontanak,
vakolnak, meszelnek, csempéznek. A pénz-
tõl függ, de talán hamarosan már vendége-
ket fogadhat a megújult rápolti korcsma.

– Fognak egyet csodálkozni a svájci
barátok – nézi elégedetten az eddig elvég-
zett munkát.

– Azt fogják hinni, hogy Svájcban van-
nak – mondjuk mi is elismerõen, de erre
Heini felkapja a fejét.

– Isten õrizz! Õk épp azt szeretik
Szatmárban, hogy ilyen. Hogy nincs min-
den fûszál kiegyenesítve, minden út le-

betonozva. Hogy nincs agyonszabályoz-
va az élet.

A korcsma meg a lakás között legfel-
jebb száz méter lehet. Még lassú tempó-
ban is legfeljebb percnyi csendes séta. Ám
Heininek sokszor egy óra. Mert megáll
mindenkivel beszélgetni. Vagy õt állítják
meg lépten-nyomon. Már igazi rápoltinak,
vagy ahogy errefelé mondják, rápótinak
számít, akinek sokan kíváncsiak a vélemé-
nyére. Végtérte is világot látott ember.

– Csak kiállítások ne lennének – sóhajt
lemondóan –, mert azt ki nem állhatom.
Most is lesz három tárlatom, mindhárom
Svájcban.

– Borzasztó tragédia – csipkelõdünk –,
hogy lehet ezt kibírni?

Heini azonban nem érti, de inkább nem
akarja érteni a tréfát. Nagyon is komolyan
felel.

– Nem is a kiállítással, hanem az azt kö-
vetõ fogadásokkal van a bajom. Azzal, hogy
viselkedni kell. Meg kell hallgatni minden
jópofa viccet, tanácsot, meg kell köszönni
minden gratulációt. Otthon meg pont most
fognak fialni a kutyák, elleni a lovak…

– Otthon? – fordulunk felé kíváncsian.
– Hol otthon?

– Hát Rápóton – néz ránk megütközve,
hiszen rájöhettünk volna, hogy neki jó ide-
je Rápolt már az otthon.

S nem csak neki. Feleségének, Kriszti-
nek, s persze a kislányuknak, Rebekának is
ez a falu, ez a vidék jelenti az édes otthont.
Ahol többek között Béla, a kutya, Tina, a
disznó várja haza õket, s a lovak, a kacsák,
a kecskék, a juhok, és a tömérdek virág,

S az udvar közepén egy hatalmas vadró-
zsabokor, amit Kriszti hozott vagy hét éve
a Szamos-partról. Talán akkor, a kis vadró-
zsabokor elültetésével vált õ is igazán
rápoltivá. Mert õ azért kezdetben idegen-
kedett a letelepedéstõl. Nyaralónak, afféle
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mûvésztanyának nagyon is el
tudta képzelni ezt az öreg há-
zat, de hogy ez legyen az állan-
dó otthonuk…!? Szép fokoza-
tosan ért meg benne a rápolti
szerelem. Mikor a kislányt vár-
ták, hat éve, már nem is volt
kétséges, hogy hol fogja majd
világra hozni.

Magyarországon, Máté-
szalkán, a Rápolthoz legköze-
lebbi kórházban.

Kriszti az ezer féle virágot
locsolja éppen, mikor megérke-

kodik mellette a kislány is. Más magyar
szülõ szívbajt kapna, ha a hat éves cseme-
téjét a lovak között látná, náluk azonban
ez a természetes.

– Kriszti, mit szóltak Svájcban a szü-
lõk, amikor megtudták, hogy Magyarorszá-
gon telepedtek le?

– Heini szülei már nem élnek, de biztosan
nem ellenkeztek volna. Az én családom pe-
dig kimondottan európai család. Anyukám
Skóciából ment Svájcba férjhez, a húgom
Dániában él, úgy hogy megértették, hogy én
meg Magyarországon fogok élni.

– Mit mondtak a barátok?
– Az egyik részük nevetett, a másik pedig

itt van minden évben. Tavaly például vagy
százan vendégeskedtek nálunk, akkor ünne-
peltük a magyarországi költözésünk tíz éves
évfordulóját. Felállítottunk egy sátort, még a
házunk elõtti kövesutat is le kellett zárni.

 – Mit volt a legnehezebb megszokni?
 – Hát a nyelvet…
 – Ki segített a tanulásban?
 – A férjem. Meg a szomszédok. Kiül-

tünk a kiskapuba és beszélgettünk. A szom-
szédok persze jókat kacagtak, amikor bo-
londokat mondtam.

– Kacagnak még?

Itt az állatokat is szeretik, megbecsülik
A SZERZÕ FELVÉTELE

zünk, s olyan, amilyennek mondták. Meg
amilyennek a férje lefestette.  Szõke, kar-
csú, légies, nagyon szép, finom vonásokkal.
Egyébként félig skót, félig német, és a gyer-
meknevelés, a háztartás mellett aerobikot
oktat Rápolton, meg Ökörítófülpösön. De
õrá vár a lovak betörése is.

Õk ugyanis nem csak hobbiként tartják
a lovakat. El is adnak belõlük, meg lova-
golni is lehet rajtuk. És a lovakat hozzá kell
szoktatni a nyereghez.

– Úgy, mint az embert a kaszához, kapá-
hoz? – kérdezzük, mire õ mosolyogva felel.

– Pontosan. Mint minket a kapához.
Svájcban ugyanis nem nagyon van szük-
ség rá. Ha nem jövünk ide, talán sose talál-
kozunk vele.

– S hogyan ízlik?
– Nagyon jó. Én nem értem, a városi ma-

gyar miért nézi le a kapát, egyáltalán a föl-
det, az állatokat. A mi körünkben ezek hozzá
tartoznak az életünkhöz. Az például nekem
kimondott örömet jelent, ha zabot önthetek a
lovak elé, vagy vizet önthetek a kacsáknak.

S már fog is egy vedért, és indul le a
kertbe, ahol a lovak, a disznók, a kecskék
legelésznek.

– Tina, Röf-Röf! – kiáltja, s csapatostól
megindulnak felé az állatok. Ott lábatlan-
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– Hát, már nem nagyon – feleli Kriszti,
s besiet a konyhába, hogy teát hozzon a
vendégeknek. Aztán karos-kosarat fog, s
ránéz a kislányra.

– Na, jössz velem a bótba?
Vagyis a boltba, mert hát Kriszti a leg-

gyönyörûségesebb szatmári tájszólást beszéli
természetesen. Ahol a ló lu, a nyolc nyóc, a
bolt pedig bót. El is mennek egy üveg
„kaóláért”, mi pedig átlépünk az ötödik a
szomszédba, egy pompásan felújított paraszt-
házba. Heini öt svájci barátjával vette, kívül-
belül helyrepofozták, bebútorozták, s még két
rackajuhot is beállítottak az udvarba, hogy
legyen, aki rendben tartja a füvet.

– Hál istennek, egyre több svájci cimbo-
ra fedezi fel a falut – mondja Heini, s meg-

igazítja a tornácon futó szõlõlugas rakon-
cátlankodó hajtásait, aztán átmutat az út túl-
oldalára. Egy régi, módos parasztház áll ott,
félig már felújítva. Egy kicsit más, mint az
eredeti szamosháti házak, több már benne
az alpesi, mint a szatmári, de ez nem csoda.

Heini egyik svájci barátja dolgozik raj-
ta. Megvette, s átalakítja, az utolsó desz-
káig mindent õ szegezett fel rajta. Még az
idén kész lesz vele, s nyomban itt fog lete-
lepedni. Heini látja rajtunk a hitetlenkedést,
de nem szól semmit, csak lecipel bennün-
ket a kertbe, s körbemutat.

– A szabadság, ez a nagy, tág világ! Ezért
szeretjük mi Rápótot, Magyarországot.

Balogh Géza

Árvizek mindig voltak és lesznek is.
Ki ne emlékeznék Petõfi Sándor
Tisza címû versére, melyben a

nagy magyar költõ olyan szemléletesen írja
le az akkor még szabályozatlan Tisza –
rendkívülinek egyébként nem is mondha-
tó – áradását. Mert a XIX. századig itt az

NEM A GÁTAKAT KELL MAGASÍTANI

Az elmúlt évtizedek legnagyobb infrastrukturális beruházása kezdõdött el 2004-
ben a Tisza mentén, az ország keleti, sok tekintetben szegényebb felében. Célja,
hogy elejét vegye az utóbbi években négy esetben is pusztító, összesen mintegy
120 milliárd forint kárt okozó árvizeknek, s vidékfejlesztési programjainak meg-
valósításával megalapozza az itt élõ mintegy másfél millió ember számára a
biztonságos jövõt, a helyben maradást, a megélhetés lehetõségét, az eddigieknél
magasabb színvonalú életet.

Újjáéled a Tisza-vidék

élet természetes része volt, hogy az általá-
ban nyugodt, békés, kanyargós folyó alkal-
manként hatalmas területeket önt el. De a
lakosság növekedésével egyre több termõ-
földre lett szükség, s ebbõl az árterületbõl
mind nagyobb darabokat hasítottak le ga-
bonatermesztés céljára. Nem kevesebb,
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mint másfélmillió hold megmûvelhetõ
földrõl volt szó, melyre szüksége volt az
ott élõ, egyre gyarapodó lakosságnak. Igaz-
ságtalan tehát – állítja Göncz Benedek, a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztéri-
um osztályvezetõje –, hogy akadnak, akik
a több mint másfél évszázada elhunyt Vá-
sárhelyi Pált és Széchenyi Istvánt hibáz-
tatják azért, hogy az elmúlt öt évben négy
rekordmagasságú árvíz vonult le a folyón,
összesen mintegy 120 milliárd forint kárt
okozva és másfélmillió ember biztonságát
veszélyeztetve.

Vásárhelyit már csak azért sem lehet bûn-
bakká tenni, mert tõle csak a szabályozás
alapkoncepciója származik, s még mielõtt
annak részletes tervei elkészültek volna –
az ellenzõkkel folytatott vita során szívszél-
hûdést kapott, s meghalt. Anélkül tehát, hogy
mentegetnünk kellene a zseniális, bár a mai
kor ismereteivel kétségtelenül nem rendel-
kezõ vízmérnököt, még a legszélsõségesebb
környezetvédõk se gondolhatják komolyan,
hogy a mai Magyarország mintegy hatodát
kitevõ és másfélmillió embernek otthont adó
területnek nádból, sásból és mocsarakból
kellene állnia.

Az is igaz – erre az elmúlt évek nagy
árvizei szolgáltattak bizonyítékot –, hogy
a védekezésnek a hagyományos, gáteme-
léses módszere sem folytatható tovább.
Részben az egyre szélsõségesebb idõjárás
következményeként, sokkal inkább azon-
ban az egyre magasabb gátakkal csatorná-
ba kényszerített folyó természetének kö-
vetkezményeként világossá vált, hogy a vé-
dekezésnek ez az egyedüli formája már
nem vezet eredményre. A szakemberek
arra a következtetésre jutottak, hogy a né-
hány évtizedenként ismétlõdõ rekord árvi-
zek ellen csak úgy lehet eredményesen vé-
dekezni, ha a víz számára hatalmas, jól
megépített tározókat nyitunk.

Ez az a terv, melyet a Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése címen emlegetnek, s
melyrõl, legalábbis annak elsõ, 2004–2007
között megvalósuló szakaszáról 2003. ok-
tóber 15-én kormányhatározat is született.
A program azonban több mint a lét- és va-
gyonbiztonságot fenyegetõ árvíz ellen védõ
elgondolás, hiszen egyszerre szolgálja a vi-
dékfejlesztést, a természet- és környezet-
védelmet, a modern, az uniós követelmé-
nyeknek megfelelõ mezõgazdaság megte-
remtését, a rekreációt és az ökoturizmust.

A2004-tõl 2007-ig tartó munkálatok
során egyrészt megtisztítják a med-
ret, gyorsabb lefolyást engednek a

víznek a folyó Tivadar környéki szakaszán,
valamint a folyó Szolnok és a déli ország-
határ közötti részén. Másrészt hat hatalmas
tározó épül, 24 ezer hektár területen. A fo-
lyásirány szerint haladva ez a cigánd–tisza-
karádi, a Szamos–Kraszna közi, a nagy-
kunsági, a hanyi–tiszasülyi, a tiszaroffi és
a nagykörûi tározó. Hatalmas, mintegy
negyven települést érintõ földmunkákról
van szó, hiszen a tározók köré gátakat kell
építeni, megteremteni a szabályozott össze-
köttetést a folyóval. Mégse gondolja sen-
ki, hogy mindez a természet jelentõs átala-
kításával is együtt jár. Ezeket a hatalmas
medencéket csak rendkívüli esetekben, a
tudósok számítása szerint átlagosan har-
minc-negyven évenként kell igénybe ven-
ni. Akkor is csak legfeljebb néhány hétre.
Annak pedig mindössze egy százalék a
valószínûsége, hogy valamennyi tározót
egy idõben kell megtölteni. Ezért tehát
ezekben a mesterséges medrekben, ha meg-
változott formában is, de folytatódhat to-
vább a mezõgazdasági termelés. A terve-
zõk ugyanis az árvíz elleni védekezést
összekötötték egy nagyszabású vidékfej-
lesztési tervvel is. Különbözõ hazai és uniós
támogatásokkal, pályázatokkal arra ösztön-
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zik a földtulajdonosokat, hogy az általában
nem túl jól jövedelmezõ területeken tele-
pítsenek erdõket, termeljenek nádat, fog-
lalkozzanak ökoturizmusssal, vadgaz-
dálkodással, víztûrõ növényekkel, halte-
nyésztéssel. Minderre az unió agrártámo-
gatási rendszerén kívül az eddigieknél az
is jobb lehetõséget ad, hogy a vidékfejlesz-
tési program részeként új utak és kerékpár-
utak készülnek, nagyszabású környezetvé-
delmi beruházásokat hajtanak végre. Ki-
épül például a csatornahálózat és megold-
ják a szennyvíztisztítást, tájgazdálkodási
mintaterületeket is kialakítanak. A Vásár-
helyi-terv elsõ üteme 130 milliárd forint-
ba kerül, amibõl 65 milliárdot fordítanak
árvízvédelemre, s ugyancsak 65 milliárdot
vidékfejlesztésre és az infrastruktúra javí-
tására. Ez persze hatalmas összeg, de ha
figyelembe vesszük, hogy az elmúlt négy
évben 120 milliárdba került az árvízi károk
helyreállítása és a kártalanítás, akkor ok-
kal mondhatjuk, hogy jól megtérülõ beru-
házásról van szó.

Az érintett területeken élõk számára
közösen az önkormányzatokkal mintegy
kétszáz fórumot rendeztek, ahol nem csak
a terveket ismertették, de arról is alapos,
mindenre kiterjedõ tájékoztatást kaptak a
gazdák, hogy személyesen miként érinti
õket a Vásárhelyi-terv. Az ember termé-
szete már csak olyan, hogy kicsit tart min-
den változástól, újdonságtól. Erre azonban
ezúttal, úgy tûnik, kevés az ok. A kormány

ugyanis gondoskodik minden földtulajdo-
nosról. Mint arról már volt szó, az árvíz-
mentes években továbbra sincs semmi aka-
dálya akár a hagyományos gazdálkodás
folytatásának sem. Árvíz idején pedig a
gazdák a tározók területén teljes kártalaní-
tásban részesülnek, sõt egyszeri kompen-
zációt is kapnak, amikor a tározó épül. Le-
hetõség nyílik arra is, hogy az érdekeltek a
mindenkori piaci áron eladják az államnak
földjeiket, de a Nemzeti Földalap cserele-
hetõséget is felajánl számukra. Akik vál-
lalkoznak a mûvelésiág-váltásra, az
ökogazdálkodásra, azok pedig kiemelt tá-
mogatást is kaphatnak. De pályázatokat
hirdetnek a falusi turizmus lehetõségeinek
megteremtésére, halastavak létesítésére is.
Bizonyára sokan fogadják örömmel azt is,
hogy a program részeként újabb hatalmas
területeket tesznek öntözhetõvé.

Már készülnek a tervek a Vásárhelyi-
terv továbbfejlesztésének 2007 utáni má-
sodik ütemére is. Ez további víztározókat
és vidékfejlesztési beruházásokat tartalmaz,
melyek eredményeként már nemcsak az
árvíz pusztításától nem kell majd tartani,
de az itt élõ másfélmillió ember számára
egyre inkább biztos megélhetést nyújtanak
a Tisza menti földek.

Csulák András

(Az éghajlati változások és az árvizek köl-
csönhatásáról Tudomány, technika rova-
tunkban olvashatnak bõvebben.)
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Bonyhádon, ebben a kedves dunán-
túli városkában új hagyományt te-
remtettek az esztendõnként vissza-

térõen megrendezett Tarka Fesztivállal. A
kétnapos rendezvény programja önmagá-
ban is sokszínû, változatos, esetünkben
mégsem csupán ennyi a tarka jelentése.
Ezen a tolnai vidéken alakult ki hajdan a
magyartarka szarvasmarha jellegzetes táj-
fajtája, a bonyhádi pirostarka.

A millennium idején, 1896-ban a legen-
dárium szerint maga Ferenc József is meg-
szemlélte és kitüntetésre érdemesnek talál-
ta a városligeti mezõgazdasági kiállításra
felhozott tíz bonyhádi tarka üszõt. Nem vé-
letlen tehát, hogy Bonyhádon olyannyira sa-
játjuknak tekintik a fajtát, hogy fesztivált is
elneveztek róla. Sõt mi több, áldozatot is
bemutatnak általa a  hagyományõrzés oltá-
rán. Így volt ez 2004 augusztusában is. A
helyi részvénytársaság jóvoltából Gárdonyi
Ferenc móri ínyesmester nyársára került egy
derék jószág. Méghozzá nem is akárhogyan
– de errõl essék szó késõbb.

Gasztronómiánk a magyar módra meg-
õrzött ízek között kitüntetõ helyen tartja szá-
mon a nyárson sült ökröt, az ökörsütést. A
klasszikus eljárást a következõként írja le a
néprajzi elemekkel vegyített szakácsiroda-
lom: „Ökörsütés mindig ott fordult elõ, ahol
nagy sokadalom gyûlt össze. A hatalmas
nyársat – a tüzikutyát –, amire  az ökröt húz-

zák, egymástól megfelelõ távolságra föld-
bevert, kétágú fára helyezik. Faszénparázs
felett legalább 24 órákon át sütik, sós fûsze-
res vízzel locsolgatva, kenegetve. Így csak
a hús felsõ rétege sül át, amit levágva az
ökröt tovább sütik, amíg az teljesen átsül. A
felületrõl levágott nagy darab húst nagy sze-
let friss házikenyérre tálalják.”

Mit látok azonban Gárdonyi uram bony-
hádi ökörsültjébõl? Bizony már nem sokat,
jóformán csak a marha hatalmas bordáza-
tát. Némi hátszín van még a gerinctájékon,
az átsült hús zöme már rozsdamentes tál-
cákon hever a hamu alatt izzó parázson.
Méghozzá fóliába csomagolva. A mester
hófehér szakácsruhában feszít, fején a gu-
lyások jellegzetes kalapja. Szegélyén egy
magyar szürke bikát mintázó jelvény, sza-
lagja mellett darutoll ékeskedik. Az 56 éves
fiatalos szakács, arcán széles mosollyal
válaszolgat kérdéseimre. Mint késõbb ki-
derül, ez nemcsak vidám alaptermésze-
tének köszönhetõ, hanem nemrég kapta a
hírt: megszületett negyedik unokája.

– Hogy miért a fólia? – kérdez vissza a
vendéglátó-ipari fõiskolát végzett vállalko-
zó. – Otthon jutott eszembe, amikor a fóli-
ába csomagolt csirkét tettem a sütõbe: va-
jon miért ne lehetne így sütni az ökröt is.
Megpróbáltuk, s többszöri próbálkozás
után sikerült. Már csaknem kétszáz jószá-
got sütöttünk ilyen módon. A hagyományos

Sül az ökör
fóliába csomagolva

HAGYOMÁNYOSAN, MÉGIS KORSZERÛEN
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ökörsütés ugyanis folyamatosan fogyasztó
vendégsereget igényel, a rendezvényeken
viszont rövid idõn belül enni szeretne az a
300-400 ember, akinek jut egy-egy adag a
nyárson sült marhából. Többen is el szeret-
ték volna már lesni a titkot, de mindhiába –
jelenti ki büszkén a fóliás ökörsült szaba-
dalmának tulajdonosa. – Mondtam is egyi-
küknek: ne csüggedj, pajtás, mire 190-ig el-
jutsz, majd belejössz! – fûzi hozzá nevetve.

A krómacélból készült, a HACCP élel-
miszerbiztonsági követelménynek is meg-
felelõ sütõberendezés mellett állva, a ripor-
ternek is csak annyit árul el: egy-egy ökör-
höz 200-300 méter fólia kell, amit aztán
„meghatározott módon”, öt-hat rétegben
tekernek az állatra.

– Hogyan lehet ebbõl megélni?
– Szomorú lennék, ha csupán az ökörsü-

tésre lennék utalva. Van egy Hami Party Ser-
vice névre keresztelt vállalkozásunk – nyújt-
ja át névjegyét. – Járjuk az országot, a
bográcsolásra meg a grillételek készítésére
specializálódtunk. Készítünk slambucot,
pörköltféléket, paprikásokat, bográcsgu-
lyást, mint anno a pásztoremberek. Nem

ajánlom senkinek, hogy csak az üzlet, a pénz
miatt fogjon ökörsütésbe. Ezzel a sok fárad-
sággal járó munkával bizony jó viszonyban
illik lenni, mondhatnám úgy is, szeretni kell
– fogalmazza meg hitvallását.

Délre jár az idõ, javában osztják már az
omlós ökörszeleteket. Közben fény derül
néhány részletre. Gárdonyi Ferenc és két
kollégája elõzõ nap este hat óra körül ér-
keztek a helyszínre. Majd hûtõkocsiban
menetrendszerûen megjött a kizsigerelt
sütnivaló. Elõ volt már készítve a mûvelet-
hez szükséges 15 mázsa keményfa is. Tüzet
raktak, fûszerkeverékkel bekenték, szalonná-
val megtûzdelték, majd befóliázták a marha-
testet. Következhetett az éjszakai mûszak.
Egymást váltva félóránként  forgatták a sü-
tõrúdra feszített állatot, mígnem a reggeli
harmat felszáradása meghozta a hústömeg
egészének puhulását is. Legvégül a csontváz-
ról szinte lefoszlott a több száz kilónyi sült.
Ami a gulyások szóhasználatával élve, való-
jában nem harmadfû, tehát negyedik éves
ökörbõl készült mint hajdanán, hanem való-
jában növendék bika volt az alapanyaga. A
hagyománytisztelet és a hangzás miatt ma-
radt ránk az eredeti elnevezés. Gárdonyi Fe-
renc szerint a magyar tarka húsa is kiváló a
szabadtûzi sütésre, de az igazi mégiscsak az
eleven örökségünknek számító magyar szür-
ke fajtáé. Rideg tartása, természetes növényi
takarmányai és genetikai adottságai folytán
az õsi marhának olyan kedvezõ a hús-faggyú
aránya, hogy az egyedülálló ízt, különleges
zamatot ad neki.

– Olvasóink kedvéért közkinccsé tenné
mégis a receptjét? – próbálkozom újra.

– Végy egy ökröt! – kezdi rögtön. –
Vegyél hozzá tíz kiló sót, fél kiló borsot,
ugyanennyi fûszerpaprikát, egy kiló fok-
hagymát, valamint némi étolajat és szalon-
nát. A többit meg már elmondtam…

T. Dögei Imre

– Csak a csontváz maradt az ökörbõl
– mutatja Gárdonyi Ferenc

A SZERZÕ FELVÉTELE
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2003. OKTÓBER
Az aszály miatt mindenütt a megszokott-
nál kevesebb szõlõ termett, de a minõsége
rendkívül jó volt. * Riadalmat keltett a hír,
hogy páncéltörõ rakétát lõttek a magyar
táborra az iraki Al-Illahban. Senki sem sé-
rült meg, az eset azonban mégis elindította
a belpolitikai viták sorát a magyar honvéd-
ség szerepvállalásáról az iraki háborúban.
* Hiller istván, a nemzeti kulturális örök-
ség minisztere a Nemzeti Színházban ok-
tóber 23-án tartott díszünnepségen bocsá-
natot kért az 1956-os forradalmat követõ
megtorlás áldozataitól.

NOVEMBER
Háromszázezer kismama számára utalta át
az Államkincstár a bíróság által megítélt
jövedelempótlékot. * Megkapták az érin-
tettek az 53. heti nyugdíjat. * Csökkent az
idõarányos munkanélküliség: november-
ben 5, 6 százalék volt. * Életét vesztette
egy Irakban dolgozó magyar egyetemista,
akit autójával egy ellenõrzõ ponthoz köze-
lítvén, terroristának néztek az amerikai
katonák. * Megünnepelték az ötvenedik
évfordulóját az Aranycsapat Anglia elleni
gyõzelmének, amelyet azóta is az évszá-
zad meccsének tartanak a magyarok. * El-
temették Papp Lászlót, háromszoros olim-
piai bajnokunkat, a magyar sport történe-
tének egyik legnagyobb alakját.

DECEMBER
Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a
kórháztörvényt. * Felemelték a lakáshite-
lek államilag támogatott kamatait, mivel a
kormány nem tartotta indokoltnak, hogy a

Egy esztendõ krónikája
magas keresetû lakásvásárlókat is támogas-
sa az adófizetõk pénzén. * Halálának tize-
dik évfordulóján Antall Józsefre emléke-
zett a parlament. * Hatalmas botrányt oko-
zott a Tilos Rádió karácsony estéjén el-
hangzott keresztényellenes gyûlöletbeszé-
dével. * Minden idõk legmagasabb árán
kelt el magyar festmény: egy aukción 220
millió forintért vásárolták meg Munkácsy
Mihály Poros út címû alkotását.

2004. JANUÁR
Az elmúlt esztendõre visszatekintve a ma-
gyar agráriumnak volt a legellentmondá-
sosabb éve: 200 milliárdos fejlesztést haj-
tottak végre a mezõgazdaságban, de a sú-
lyos aszály miatt ugyanekkora árbevétel-
tõl estek el a gazdák. * Többet fizetünk az
élelmiszerekért, a gyógyszerekért, a köz-
üzemi szolgáltatásokért. * A minimálbér a
korábbi 50 ezerrõl 53 ezerre nõtt. * Aláír-
ták a fõvárosi 4-es metró beruházásáról
szóló, közel 200 milliárd forintos szerzõ-
dést. * Drágult a diákhitel kamata, szûkí-
tették a Sulinet-kedvezmények körét. *
Megnyílt a Szépmûvészeti Múzeum Mo-
net és barátai címû kiállítása, amely hóna-
pokon át lázban tartotta a mûvészetrajon-
gókat. Ezt bizonyították az órákig várako-
zó sorok, a kora reggeltõl késõ estig tartó
nyitvatartás, a sokszor meghosszabbított
határidõ és a negyedmillió látogató.

FEBRUÁR
Kinevezték az új pénzügyminisztert, a tá-
vozó László Csaba helyére lépõ Draskovics
Tibort. A miniszter azzal kezdte, hogy nem
tartható a költségvetés, s bejelentette egy
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százhúsz milliárd forintos takarékossági
csomag bevezetését. * Medgyessy Péter
miniszterelnök beismerte, hogy kormánya
túlbecsülte a gazdaság erejét, többet vál-
lalt, mint amit teljesíteni képes. * Munkás-
tagozat alakult a Fideszben. * Tucatnyi
hallgató megsérült, amikor leszakadt a Pé-
csi Tudományegyetem orvoskarán az egyik
elõadóterem mennyezete. Több egyetem
küzd hasonló gondokkal a szûkös anyagi
források miatt. * Környezetvédõk kezdtek
harcba a Zengõn építendõ lokátor ellen, a
többfordulós „csata” végül a zöldek gyõ-
zelmével végzõdött. * Útlezárásos agrár-
demonstrációt tartottak számos helyszínen
az országban a gazdák, az állam beavatko-
zását és segítségét követelve a nehéz hely-
zetben lévõ ágazatokban. * Erõsödni kez-
dett a forint * Ónos esõ okozott hatalmas
károkat a magyar erdõkben: az ágakra fa-
gyott jeges esõ terhét nem bírták a fák.

MÁRCIUS
Milliók tüntettek a békéért világszerte és
sokan Magyarországon is az iraki háború
kezdetének évfordulóján. * Egyre nyilván-
valóbb a koalíció két pártja közt kialakuló
feszültség, egyelõre még csak goromba
megjegyzések szintjén. * A kormány be-
fagyasztotta a gyógyszerárakat, miután a
gyógyszergyártók nem tanúsítottak önmér-
sékletet az áremelésben. * Elsõ szövetségi
gyûlését tartotta tizenkétezer résztvevõvel
a Fidesz Magyar Polgári Szövetség. Orbán
Viktor pártelnök nemzeti petíciót bocsátott
útjára a költségvetés elfogadásáért. * Újra
van elnöke a Magyar Televíziónak, Rudi
Zoltán személyében. * Matricás lett az M5-
ös autópálya, s így elvesztette az Európa
legdrágább útja kétes címét. * A Baumag-
befektetõk mindhiába protestálnak elve-
szett pénzük visszaszerzéséért. Mostanra
már az összes ingatlanszövetkezet is tönk-

rement. * A bíróság elrendelte a Parmalat
felszámolását. A diósgyõri acélmû is vég-
sõ csõdöt jelentett, ez ezerkétszáz dolgo-
zónak jelenti állása elvesztését. * Titokban
hazaszállították Kulcsár Attilát, a K&H
Equities Bécsbe szökött brókerét, akit több
milliárd forintos sikkasztással, valamint
okirathamisítással vádolnak. * Fedettpályás
atlétikai világbajnokságot rendezett Buda-
pest. A szervezõk jól, a sportolók viszont
leszerepeltek.

ÁPRILIS
Hivatalos vámútként nemzetközi repülõtér
lett – a ferihegyi mellett másodikként – a
debreceni reptér.* A parlament döntése
értelmében ezentúl bûncselekménynek szá-
mít az állatkínzás: két évig terjedõ börtön-
büntetéssel sújthatják az elkövetõket. *
Ötödször rendezték meg a magyar polgár-
mesterek világtalálkozóját Gödöllõn. *
Megkezdõdött az M5-ös autópálya Kiskun-
félegyháza–Szeged szakaszának építése, a
befejezést 2005 végére tervezik. Az 50 ki-
lométeres szakasz megépítése a tervek sze-
rint mintegy 91 milliárd forint lesz. * Le-
állt a MÁV Debreceni Jármûjavító Kft., és
szabadságra küldte hétszáz dolgozóját. *
Egy palesztin származású magyar állam-
polgár fogorvost vett õrizetbe a rendõrség
terrorfenyegetés gyanúja miatt. * Több száz
millió forintos kár érte a martonvásári me-
zõgazdasági kutatóintézetet, amikor vala-
ki felgyújtotta az épületet. * A magyar
holokauszt hatvanadik évfordulója alkal-
mából felavatták Budapesten a Páva utcai
zsinagógával egybeépített Holocaust Em-
lékközpontot, amely a világ ötödik ilyen
intézménye. * Példátlan eset történt a Par-
lamentben: négy fiatal az iraki háború el-
len tiltakozó röpcédulákat szórt a karzat-
ról az ülésterembe. * Támadott a tûzelha-
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lás, tarolt a monília, elszaporodott a gyap-
jas lepke – súlyos károk érték a mezõgaz-
daságot és az erdészeteket. * A hónap vé-
gén az Országgyûlés politikai nyilatkozatot
fogadott el az ország uniós csatlakozása al-
kalmából, amely az uniós és a nemzeti ér-
dekek, célok azonosságát hangsúlyozza.

MÁJUS
Május 1-je: Magyarország teljes jogú tag-
ja az Európai Uniónak, része egy 25 tagú
közösségnek. Az unió valamennyi orszá-
gában milliók ünnepelték a történelmi bõ-
vítés eseményét. Hazánk minden települé-
sén ünnepeltek, a fõváros látványos külsõ-
ségekkel tette emlékezetessé a nagy napot.

Parlamentbe. Legtöbben a Fidesz Magyar
Polgári Szövetségre szavaztak, amely a
voksok 47,4 százalékával 12 képviselõi
helyet szerzett meg. Az MSZP eredménye
34,3 százalék, ez 9 helyet jelentett. Két
mandátum jutott az SZDSZ-nek, egy az
MDF-nek. A várakozásokhoz képest ala-
csony volt a részvétel, alig 38 százalék. *
Új budapesti helyszínen, a Bazilika elõtti
téren rendezték meg a 75. Magyar Könyv-
hetet, amelyen 110 kiadó 350 könyvvel vett
részt. * Az Európai Parlamentbe távozó
Lévai Katalint Göncz Kinga váltotta fel az
esélyegyenlõségi miniszter posztján. * Az
Irakban elesett magyar katonát, a 27 éves
Nagy Richárdot katonai tiszteletadással
temették el Zagyvarékason. * Igen rossz
helyzetbe került a Malév, mert bár az uta-
sok száma nõtt, a járatok többsége mégis
veszteséges. Egyre inkább napirenden volt
a vállalat privatizációja, amelyre szeptem-
berben már a pályázatot is kiírták. * Hatal-
mas viharkárok keletkeztek több mint
nyolcezer ingatlanban, a biztosítók több
milliárd forintot fizettek ki, s a Belügymi-
nisztérium is 155 millió forintot adott a leg-
több kárt szenvedett önkormányzatoknak.
* Egyre inkább válságban van a magyar
konzervipar, több gyár is a bezárás hatá-
rán egyensúlyoz. * Móricz-emlékév kez-
dõdött. * Megszûntek a postavonatok.

JÚLIUS
Fõvárosunkban tartotta alakuló ülését az Eu-
rópai Néppárt képviselõcsoportja. * A Ma-
gyarok Világszövetsége 320 ezer aláírást
gyûjtött össze azért, hogy írjanak ki népsza-
vazást arról: minden határokon túl élõ ma-
gyar megkaphassa a kettõs állampolgársá-
got. * Két év alatt duplájára nõtt az állam-
adósság. * Újra járhatóvá vált az évtizedek-
kel ezelõtt lezárt egyenes útvonal Debrecen-
bõl Kolozsvárra. A létavértes-székelyhidi

* Megkezdte mûködését az elsõ egységes
munkaügyi adatbázis, az EMMA, amely
tartalmazza majd két és fél millió munka-
vállaló és 300 ezer munkaadó adatait. *
Még az idén leszerelhet az utolsó sorkato-
na – jelentették be. * Õssejtbank kezdte
meg mûködését Miskolcon, a megyei kór-
házban. * Pozitívan értékelte a kormány
kétéves teljesítményét a ciklus félidejében
a miniszterelnök.

JÚNIUS
Az elsõ európai parlamenti választáson
dönthettek a magyar szavazók arról, hogy
a listát állított nyolc párt közül melyek
küldhetnek összesen 24 tagot az Európai
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határállomást a magyar és a román minisz-
terelnök közösen nyitotta meg. * Elõször ta-
lálkoztak Magyarország kilenc református
egyházkerületének és 64 egyházmegyéjének
elnökségei a trianoni szétszakadás óta Bu-
dapesten. * Az Alkotmánybíróság döntése
szerint alkotmányellenes és ezért eltörlen-
dõ az adótörvénynek az a rendelkezése,
amely az adóhatóságnak lehetõvé tette la-
kások, gépkocsik átvizsgálását. * Autópá-
lya-rendõrség kezdte meg mûködését. *
Tévedésbõl kezdtek koponyamûtétet egy
idõs férfin a szegedi klinikán, a beteg bele-
halt a hibába. Az eset nyomán elrendelték,
hogy az idõs vagy nehezen kommunikáló
betegek azonosító karpántot kapjanak. *
Igen kedvezõ volt a külkereskedelmi mér-
leg. * Mindenhol megkezdték a munkálato-
kat az M7-es autópálya hiányzó szakaszán.
* Ismét hatalmas sikert aratott a Sziget-fesz-
tivál. * A hónap utolsó napjaiban özönvíz
méretû csapadék zúdult az ország keleti fe-
lére, aminek következtében több milliárd fo-
rintos kár érte a régiót.

AUGUSZTUS
A kormányban a hónap elején elkezdõdött
személyi mozgások a hónap végére felgyor-
sultak, s nem várt fordulatokkal haladtak a
végkifejletig. Elõször Gyurcsány Ferenc
miniszter adta be lemondását, majd Bárándy
Péter vetette fel, hogy esetleg megválik tár-
cájától. A miniszterelnök Kovács Lászlót
jelölte magyar EU-biztosnak, akit Brüsszel-
ben meg is kapta a posztot, s ezzel novem-
bertõl megüresedik a külügyminiszteri hely.
Medgyessy Péter Csillag István gazdasági
minisztertõl is meg akart válni, ez ügyben
azonban a kisebb koalíciós párt nem enge-
dett. Az SZDSZ és a kormányfõ között
hosszabb idõ óta tartó feszültség most rob-

bant: Medgyessy kijelentette, ha nem kapja
meg a koalíciós társtól a bizalmat, távozik.
Az MSZP vezetése kihátrált Medgyessy
Péter mögül, s meg is nevezte az új minisz-
terelnök-jelöltet: Kiss Pétert. A párt rendkí-
vüli kongresszusa azonban máshogy dön-
tött: nagy többséggel Gyurcsány Ferencet
jelölte a miniszterelnöki posztra. Medgyessy
Péter nem az „ajánlott” konstruktív bizal-
matlansági indítvány nyomán távozott, ha-
nem lemondását adta be az államfõnek, így
a rendszerváltozás óta õ az elsõ kormányfõ,
aki – politikai okból – nem töltötte ki cik-
lusát. Mádl Ferenc bejelentette, hogy har-
minc nap után nevezi ki az új miniszter-
elnököt. * Vegyes érzelmekkel fogadta az
ország olimpikonjaink szereplését az athé-
ni olimpián: a nyolc arany-, hat ezüst- és
három bronzérem dicsõsége mellett két
arany- és egy ezüstérmet vettek el a ma-
gyaroktól: öt sportolónkat marasztalták el
doppingvétség miatt.

SZEPTEMBER
Rekordtermés volt kalászosból, kukoricá-
ból. * Kettészakadt az MDF képviselõcso-
portja: kölcsönös le- és visszaváltások után
öt képviselõt kizártak a frakcióból. * Nagy
közéleti botrányt kavart egy újfasiszta cso-
port bejelentése, miszerint október 15-én
demonstrációval akarják megünnepelni a
nyilas hatalomátvétel 60. évfordulóját. A
parlamentben felvetették az ennek megaka-
dályozásához szükséges törvénymódosítás
lehetõségét. * Medgyessy Péter lemondá-
sa után harminc nappal az államfõ javasla-
tot tett az új miniszterelnök személyére, ezt
követõen az Országgyûlés Gyurcsány Fe-
rencet megválasztotta a Magyar Köztársa-
ság miniszterelnökének.

U. Á.
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Tóparton szeretne lakni, sportolni, pihen-
ni, kikapcsolódni, természetes, egész csa-
ládjának biztonságos és nyugodt környe-
zetben? Viszont nem akar messze élni a
várostól, könnyen és gyorsan szeretne be-
jutni otthonából a központba?

Van ilyen hely Budapesten! KÕÉRBE-
REK–TÓVÁROS, amely az Arcadom Rt.
újabb kivitelezésében készül a Pólus, a
WestEnd és a Duna-Pest Rezidenciák után.
Olyan különleges lakókörnyezet-fejlesztési
koncepció ez, amely BUDAPESTEN A XI.
KERÜLETBEN, Kamaraerdõ-Péterhegy és
a budaörsi dombság által körülhatárolt 30
hektáros területen épül.

A MAC Kft. fejlesztésében és a Finta
Stúdió tervezésében az elsõ ütemben, 5 épü-
letben körülbelül 300 lakás épül, melyek
alapárában benne vannak a következõk:
szabályozható klíma, fa padlóburkola-
tok, beépített, német konyhabútor, ke-
rámialapos tûzhely, KERAMAG porce-
lán szaniterek, Grohe-csaptelepek. A la-
kásokon kívül KÕÉRBEREK–TÓVÁROS
területén még egy kereskedelmi és szolgál-
tató központ, egy 5 hektáros sportközpont
(foci-, tenisz-, és fallabdapályákkal, meden-
cékkel, szaunával, kondi- és aerobikter-
mekkel), valamint egy 4 hektáros, horgá-
szásra és csónakázásra is alkalmas tó jön
létre. KÕÉRBEREK–TÓVÁROSBAN az
elkövetkezõ években összesen 1500 lakás

Tóparti lakások Budán
AZ ELSÕ ÜTEMET 2005. TAVASZÁN ÁTADJUK!

épül, a legnevesebb hazai építészirodák ter-
vei alapján.

MEGKÖZELÍTÉS:
A lakókörnyezet-fejlesztés helyszíne

GÉPKOCSIVAL nagyon könnyen megkö-
zelíthetõ. Budapestrõl kifelé és befelé is több
útvonal választható, hogy az érdeklõdõk
megtalálják a régi Balatoni út és az Egérút
keresztezõdésétõl cirka 100 méterre, délnyu-
gati irányban elhelyezkedõ építkezést.

1. Akik az M1–M7 kivezetõ szakaszán
jönnek, azoknak az „Osztyapenkó” cso-
mópontnál kell letérniük a (régi 7-es),
Balatoni útra és egyenesen haladni kifelé;

2. Akik a Lágymányosi-híd felõl érkez-
nek, ajánlott a Szerémi út–Andor utca út-
vonal; utóbbi folytatása az Egér út, amely-
rõl balra kell kanyarodni a Balatoni úti
(régi 7-es) keresztezõdésnél;

3. Akik az M1–M7 bevezetõ szakaszán
jönnek, azoknak a „Gazdagrét” táblánál kell
letérniük az Egér útra és a Balatoni úti
(7-es) keresztezõdésnél jobbra kanyarodni;

4. Akik a régi Balatoni úton haladnak
Budapest felé, azoknak a nagy lejtõs
S-kanyar után kell még a benzinkút elõtt
balra fordulniuk.

Akik a TÖMEGKÖZLEKEDÉST vá-
lasztják, azok legkönnyebben a Batthyány
térrõl induló és a Móricz Zsigmond körte-
ret érintõ 41-es villamossal jutnak el a hely-
színre. A megálló az építkezés mellett van.

ÉRTÉKESÍTÉS: www.tovaros.hu
Westend City Center: ✆✆✆✆✆ 061-456-62-62, 061-238-7515
A helyszínen: ✆✆✆✆✆ 061-424-84-34




