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Játék a megyével
Fedezd fel Bihar megyét néven készült el az
a turisztikai társasjáték, amelyet Romániában
és Magyarországon is forgalmaz majd a Bihar
Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment
Ügynökség (TDM).

Dr. Bántó Norbert,
a TDM vezetője
mutatta be
a társasjátékot

Csütörtökön mutatták be a TDM nagyváradi székhelyén az új turisztikai társasjátékot,
melyből ezer-ezer darab készült el magyar és
román nyelven. Amint azt dr. Bántó Norbert, a megyei önkormányzat égisze alatt
működő ügynökség vezetője elmondta, a társasjáték ötletével tavasszal kereste meg őket
egy cég, nyáron folyt a munka, és őszre elkészült a társasjáték. A játszva tanító szórakoztatóeszközt szeptember 25-től egyelőre az
ügynökség nagyváradi, Teleki (ma Primăriei)
utca 2. szám alatti székhelyén lehet megvásárolni 85 lejért, és a tervek szerint a https://
discoverbihor.com oldalon is megrendelhető
lesz. Magyarországon egy békéscsabai vállalkozás forgalmazza majd a játékot, körülbelül
7000 forintos áron.
A turisztikai társasjáték koncepcióját a
Nagyváradon élő Sütő Fanni és a Németországban élő Paul Toderaş készítette el; a TDM
igazgatója rajtuk kívül köszönetet mondott
Borsi Balázsnak és Florin Budeának is a közreműködésükért. A koncepció kidolgozása, a
fordítások stb. áfa nélkül mintegy 40 ezer lejbe kerültek. Egy játék legyártása ugyancsak
áfa nélkül 48,3 lejbe került; az összköltség kö-

rülbelül 160 ezer lej volt. Szponzorokat is találtak hozzá (a Turism Felix Rt., a biharfüredi
Happy Land Adventure Park, a Hotel Arieş,
a Carpathia panzió és a Dorel Plant), ezek az
összeg 8 százalékát, körülbelül 13 ezer lejt fedeztek, s nevük szerepel majd a játék borítóján, illetve dobozán is. Dr. Bántó Norbert azt
is elmondta: annyi információjuk van még
megyénkről, hogy egy újabb kártyacsomagot
is kiadhatnak a játékhoz.
A társasjátékkal egyszerre legfeljebb hatan
játszhatnak kártyák segítségével, azokon történelmi-turisztikai információk szerepelnek.
Bihar megyét öt, különböző színnel jelölt tájegységre osztották fel, a játékosoknak pedig
mindegyikben el kell érkezniük egy célpontra.
Minden célpontban kapnak egy kártyát, amelyen információ szerepel az adott helyről. Ezt
elolvassák, és memorizálniuk is kell, ugyanis a
játék végén valamelyik játékostárs kérdést tesz
majd fel nekik ezekről az adatokról. Segítséget jelent, hogy ha a játékosok „múzeumhoz”
érnek, akkor valamelyik kártyájukat újraolvashatják.
Bár minden társasjátékhoz mellékelik a játékszabályok leírását, ha kérdéseket kapnak,
egy videós útmutatást is készítenek majd a
játékosoknak – közölte a TDM igazgatója.
Dr. Bántó Norbert azt is elárulta: a játékot tízéves kortól ajánlják, és egy parti 40-60 percig tart.

Fried Noémi Lujza
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Hajdúvárosi hírcsokor
Színesednek a gyalogátkelők
Néhány héttel ezelőtt Nagyszalonta több
zebrája is piros köntöst kapott, ugyanígy a kerékpárutak azon szakaszai, amelyek keresztezik az úttestet. A hajdúváros színei a piros és
a fehér, de nem ezért lett éppen piros színnel befestve a település tíz gyalogátkelője, hanem az itt élő gyalogosok biztonságának növelése végett.
Kutatások bizonyítják, hogy a piros-fehér
színkombináció már messziről észrevehető,
ezért az autóvezetők remélhetőleg hamarabb
észlelik majd ezeket az útburkolati jeleket, s
velük együtt az úttesten átkelni szándékozó
gyalogosokat, kerékpárosokat. Ez a közlekedésbiztonsági intézkedés csak egyike azoknak, amelyek a gyalogosok és az autósok biztonságosabb együttélését kívánják elősegíteni,
ugyanis még több hasonló biztonságnövelő elképzelést szeretnének gyakorlatba ültetni a városvezetők.

Jelzőlámpák a biztonságért
Piros háttérszín
emeli ki
az úttesten a
gyalogátkelőhelyet
jelző zebrát
és kerékpárutat

Évről évre egyre nagyobb a Nagyszalonta központján áthaladó autóforgalom, emiatt
a városon belüli közlekedés sok esetben nem
egyszerű. A hajdúváros vezetői ezért úgy határoztak, hogy a gyalogátkelőhelyeket jelzőlámpával látják el, így teszik biztonságosabbá

A szakemberek épp az egyik forgalmas
gyalogátkelőhelyen szerelik fel a jelzőlámpát

a közlekedést a gyalogosok és az autósok számára.
A városon áthaladó főút mentén öt gyalogátkelőhelyen szereltek fel villanyrendőrt
a nyáron. Ezeket a szakemberek automata
rendszerbe kötötték be, hogy összehangoltan, úgynevezett zöldhullámot alkotva segítsék a gépjárműforgalom haladását, s egyben
a zebrákon való áthaladást is megkönnyítsék.
A gyalogosok nyomógombbal állíthatják zöldre a lámpát, és másodpercszámláló tájékoztatja őket arról, hogy mennyi idő múlva vált a jelzőlámpa.

Játszóparkok a legkisebbeknek
Több új játszópark épült a nyáron a hajdúváros kerületeiben, illetve még dolgoznak a
legnagyobb beruházáson, a központi parkban
épülő Noé bárkája játszótér kialakításán. En4
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Készül
a városközponti
játszótér
alapeleme,
a hatalmas bárka

nek átadása jövő tavaszra várható. Igazi különlegesség is várja majd itt a kicsiket, hiszen
a testvérváros, Csepel jóvoltából a református
templom mögötti területen egy tematikus játszótér, Noé bárkája készül.
Az elkészült kerületi játszóterek korszerűek,
a mai elvárásoknak minden tekintetben megfelelnek; a gyermekek biztonságáról például a
talajra feszített gumiszőnyeggel gondoskodnak. Az új parkokban vannak pihenőpadok is
a szülők, nagyszülők részére, a kamaszok, felnőttek pedig a fitneszgépeket próbálhatják ki.

Láthatáron a Túzok Turisztikai
Központ
A Nagyszalonta határában található Kiserdőben ma is él túzok. Európa legnagyobb
testű röpképes madaráról Arany János is írt
a Toldiban. Amint arról lapunkban is beszámoltunk, a védett madárfaj fiókát is nevel a
hajdúváros melletti természetvédelmi területen. A „családi idillt” jövőre bárki meglesheti,
ugyanis a Kiserdőben és környékén egy uniós
pályázatnak köszönhetően távcsővel felszerelt
madárlesek épülnek, valamint egy impozáns
turisztikai központ is, ahol minden információt megtudhatnak majd az érdeklődők a túzokról és a vidék gazdag élővilágáról. A tervezett
központot gyalogösvények szelik majd át, lesz
tó, és kerékpárút is épül. A beruházásra 1,7
millió euró áll Nagyszalonta rendelkezésére.

Balázs Anita

Az Aranydió játszópark várja, hogy a kicsik birtokba vegyék

A Malom téren nemrégiben átadott új játszópark a gyerekek kedvence
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Székelyhídi gazdanap
Ötödik alkalommal rendezték meg Székelyhídon
az Érmelléki és Bihar Megyei Gazdanapot, s ennek
során vásárral egybekötött termékbemutatót is
tartottak.

A termékvásárra
a kisgépeket,
eszközöket is
elhozták
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A város százéves fái már az őszről regéltek,
szellőlibbenésre pörögve, napfénytől csillogón
buktak alá az aranyló falevelek. Mit sem törődtek mindezzel a parkba ellátogatók, érdeklődésük sokkal inkább az árusok portékáira
irányult. Örömmel konstatálhatta bárki, hogy
mennyit fejlődött a vásár az eltelt évek alatt,
az érmelléki gazdák jól megtanulták, hogy a
tartalom mellett a forma is mennyire fontos.
A portékák java része ízléses csomagolásban,
a termék összetevőinek, eredetének feltüntetésével várta a vásárlókat.
A kiállítással egybekötött vásár kezdetét jelentő ünnepélyes szalagvágás feladatát dr. Nagy István magyar agrárminiszter,
Cseke Attila szenátor, Szabó József megyemenedzser, Skapinyecz Péter, a Középeurópai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit
Kft. (angol elnevezésének rövidítésével: CED)
cégvezetője és nem utolsósorban Béres Csaba helyi polgármester látta el. A találkozóra
az agrárminiszter kíséretében számos magyarországi szaktekintély is érkezett, és a romániai
gazdatársadalom is széles körben képviseltette magát. Az eseménysor a központi parkban
kiállított termékek bemutatójával és vásárral
vette kezdetét, a vendégek is sorra megtekin-

2020. október

Az Érmellék terményeinek színe-javát mutatták be
a vásáron

tették a standok kínálatát, a szakminiszter elbeszélgetett a gazdákkal, érdeklődést mutatott
a piaci lehetőségeik iránt. A termelők érmelléki borokat, füstölt, házi húskészítményeket,
méhészeti termékeket, gyümölcsöt és szőlőt,
vágott és cserepes virágot, sajtokat, kézműves
tárgyakat vonultattak fel. Mezőgazdasági gépeket forgalmazók is elhozták a kis‑ és nagygazdák számára ajánlott eszközeiket.
A rendezvény gazdafórumát a városközpontban felállított nyitott falú rendezvénysátorban tartották. A moderátori feladatokat
Szabó Ödön Bihar megyei parlamenti képviselő vállalta, s a maga rendjén a találkozót,
valamint az RMDSZ és a magyar kormányszervek közötti, kiegyensúlyozott partnerségen alapuló kapcsolatot is méltatta. Dr. Nagy
István vázolta a magyar agrárium szerepét az
Európai Unió színterein azokban a helyzetekben, amikor szembesülniük kell logikátlan, a
közép-európai gazdatársadalmakra káros intézkedésekkel, kezdeményezésekkel. Mint
mondta, a most dúló világjárvány idején az
élelmiszeripar még inkább stratégiai ágazattá
válik, ki kell használni a lehetőségeket. Ebben
partnerséget ígérnek a partiumi gazdálkodóknak. A Partiumról úgy vélte, mostantól túllépve határvidéki státusán regionális központtá
léphet elő, ily módon összekötve a két országot is. De figyelmeztetett: ez csak összefogással lehetséges, külső segítségre nem számíthatunk.

Ø
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Noel megkapta
a Zolgensma génterápiát
Szeptember 18-án érkezett a jó hír:
az érkörtvélyesi Ölyüs Noel Róbert Budapesten
megkapta a Zolgensma génterápiát.

nek, meg persze sok izgalmat is. Köszönöm
Nektek még egyszer, hogy végigjárhattuk ezt
az utat, kicsi Noelem nevében is.”

F. N. L.

Az SMA1-gyel diagnosztizált kisfiú kezelésének árát, 2,4 millió dollárt hatalmas közösségi összefogással gyűjtötték össze. A kezelés
eredetileg augusztus 25-re volt kitűzve, a budapesti Bethesda kórházban azonban megvárták, míg a kisfiú összes vizsgálati értéke
megfelelő lesz a génterápiás kezeléshez.
A jó hírről a család a kisfiú közösségi oldalán számolt be, ott a köszönet és a hála szavai mellett azt is megírták, hogy: „Noel állapotáról, a fejlődéséről továbbra is be fogunk
számolni rendszeres időközönként. A kis kópé
biztos sok örömet fog még okozni mindenki-

Ø

juk a gazdák termékeinek eljuttatása a megfelelő piacra oly módon, hogy a haszon méltányos része a gazdáknál maradjon.
A beszédek után a Magyarok kenyere programban búzát adományozó több mint 70 gazdát oklevéllel jutalmazták. A gazdanap befejező momentumaként dr. Nagy István miniszter
Antal Melindának és Antal József falugazdásznak átadta azt az „agrár vándorbölcsőt”,
amellyel a külhoni magyar mezőgazdaságban
dolgozó, gyermeket váró családoknak igyekeznek segíteni.

Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke kifejtette: fontosnak tartja,
hogy az a közös cselekvés és gondolkodás,
amely helyi, megyei, valamint országos szinten létezik a gazdák és az érdekvédelmi szövetség között, a továbbiakban is működőképes
legyen. Nyitottak a javaslatokra, észrevételekre, ötletekre, az RMDSZ a legmagasabb fórumokon is képviseli a gazdákat, a választópolgárok érdekeit.
Skapinyecz Péter arról tájékoztatott, hogy
jelenleg huszonkét irodát működtetnek. Cél-

D. Mészáros Elek

Térségbeli
mezőgazdák
találkoztak

Magyarországi agrárszakemberekkel
is találkoztak
a helyi gazdák
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Működik Biharban
az autópálya-határátkelő
Amint arról honlapunkon részletesen
beszámoltunk, szeptember 4-én ünnepélyes
körülmények között átadták az A3-as romániai
és az M4-es magyarországi autópályát összekötő,
Bors II.–Nagykereki határátkelőt.
Az átadáson a magyar felet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a románt
Bogdan Aurescu külügyi és Lucian Bode szállításügyi tárcavezető képviselte. A szalagátvágást megelőző beszédében Lucian Bode a többi között a határon átívelő infrastrukturális
projektek fontosságát említette, és szólt az új
átkelő létrehozására vonatkozó egyezményről,
illetve a további, Szatmár megyét érintő tervekről is. Bogdan Aurescu szerint a határátkelő a
konkrét bizonyítéka annak, hogy Románia és
Magyarország tud együtt építeni az egészségügyi válság okozta nehézségek közepette is. A
tárcavezető felidézte a magyar kollégájával történt májusi, bukaresti találkozó témáit is, és kifejtette: Románia a jószomszédi együttműködés fenntartására törekszik Magyarországgal,
és az mindkét állam és polgáraik javát szolgálja. Értékelte a magyar fél azon döntését, hogy
a határzár ellenére is engedélyezte a tranzitforgalmat és az ingázók közlekedését.
Szijjártó Péter egyebek mellett elmondta,
hogy a szomszédos országok közötti együttműködés nagyban múlik az összeköttetésen
is. Hátrányunk, hogy míg Nyugat-Európában
két és fél, három kilométerenként lehet határátkelőhelyeket találni, Közép-Európában
35-40 kilométer az átlagos távolság az átkelési pontok között. Az új autópálya-határátkelő átadását fontos lépésnek nevezte, amely
segít a nagylaki kamiontorlódás csökkentésében, és újabb útvonal az ingázóknak, hiszen ez a 12. átkelőhely a két ország között.
A magyar–román határon így az átlagos távolság két átkelő között 41 kilométerről 37re csökkent.
Az új autópálya-határátkelőt egyébként aznap meg is nyitották a forgalom előtt. Tíz-tíz
8
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A határállomás
magyar oldalon
található

Három miniszter
vágta át
az avatószalagot

sávon haladhatnak át rajta a járművek: négynégy sávon a személygépkocsik és a teherautók, két sávon pedig az autóbuszok kelhetnek
át a határon. Az ellenőrzőpontok magyar területen vannak, az ellenőrzéseket együtt végzi a magyar és a román fél, tudatta a Román
Határrendészet.
Szeptemberben a Bors II.–Nagykereki határátkelőnél a határrendészet Traficonline alkalmazása szerint általában 2-3 sávot használtak a meglévő tízből, a várakozási idő pedig
átlagban 10-15 perc volt. Az alkalmazás szerint egyelőre a teherforgalom is kisebb, mint a
Bors–Ártánd átkelőn, például szeptember 21én kora délután az új határállomásnál tíz, míg

Ø

önkormányzat – közélet

Érselénd újjáéled
Szeptember közepén jelentős esemény történt
Érselénd történetében: kiszabadult a zsákfalu
létből, ugyanis átadták a falut Székelyhíddal
összekötő aszfaltutat.
Régi település a most Érsemjén községhez tartozó falu, első írásos említése 1163-ból
való. Életképességét többször is bizonyította a
történelem során, például a török uralom alatt

Ø

(folytatás a következõ oldalon)

Az RMDSZ-es vezetők elhárítják az akadályt

Ø

az ártándi átkelőnél 40 percet kellett várakozniuk a teherfuvarozóknak.
Az észak-erdélyi autópályából a Bihartól a
határig tartó 5,35 kilométeres szakasz a nyáron készült el, kivitelezési szerződésének ér-

elnéptelenedett, s utána újra benépesült. Az
egykor a váradi káptalan, illetve a Fráter család birtokaként nyilvántartott Érselénd fennmaradásához nagymértékben hozzájárult a
falu szélén haladó vasútvonal.
A Seléndet Székelyhíddal összekötő országút is régi, a múlt században esőzések idején
sárban dagonyázva közlekedtek rajta a szekerek. Aztán amikor elkezdődött a térségben a
kőolaj-kitermelés, az utat is rendbe tették, lekövezték, hogy a tartályos teherautókkal szállíthassák az altalajkincset. Később, amikor átálltak a kőolaj vezetéken való szállítására, az
út karbantartásával már nem foglalkozott senki. Érselénd ismét zsákfaluvá degradálódott.
A faluban néhány évtizede református lelkészként szolgáló Oroszi Kálmán gyakorta
nekiveselkedett az út megtételének, terepjárója átjutott a kátyúkon, leküzdötte a sárözönt,
de személyautók, tehergépjárművek számára vendégmarasztalónak bizonyult a dagonya.
Ennek ellenére a seléndiek soha nem nyugodtak bele a lassú amortizálódás állapotába, aláírásgyűjtésbe kezdtek a „nagyvilágba” való kijutást jelentő út megépítése érdekében. Tavaly

téke áfa nélkül 134,22 millió lej volt, a munkát a Trameco Rt., a Vahostav SK, a Drumuri
Bihor Rt., a Drum Asfalt Kft. és az East Water
Drillings Kft. alkotta cégcsoport végezte el.

Magyarországon a határátlépés után akár a fővárosig is sztrádán
lehet utazni

Fried Noémi Lujza

Román oldalon mindössze 5 kilométer készült el az autópályából
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önkormányzat
Érselénd újjáéled
(folytatás az előző oldalról)

Ø
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kezdődtek a talajrendezési munkálatok, az
idén pedig az aszfaltréteget terítették a betonútra. A 8 kilométer hosszú, 5,5 méter széles
út rendbetétele óta már nincs szükség a 15 kilométeres kerülőre, ha Székelyhídra akarnak
eljutni a helybeliek.
Nyarat idéző őszi napsütésben, egy emlékezetes keddi napon adták át a Székelyhidat
Érselénddel összekötő műutat. A két település
határán traktorvontatású pótkocsi állta el az
utat, az aszfaltszagú mezőn az érintett települések polgármesterei, Balazsi József és Béres
Csaba, valamint Szabó József akkori megyemenedzser köszöntötte az eseményen megjelenteket. Betartva a járványügyi előírásokat,
nem gyűltek össze sokan.
Érsemjén elöljárója, Balazsi József az útszakasz fontosságáról szólva elmondta, hogy
az elkészült aszfaltozással két város, nevezetesen Érmihályfalva és Székelyhíd került „közelebb” egymáshoz. Emellett a székelyhídi, az
érkenézi és az érmihályfalvi határátkelők között is közvetlen kapcsolat jött létre a beruházás által. De az út legfőbb hozadéka, hogy
Érselénd kiszabadult a zsákfalu létből, kereskedelmi, gazdasági szempontból a település
fejlődését segítheti elő a beruházás – sorolta
Balazsi József, és megköszönte a Bihar Megyei Tanácsnak az út létrejöttében vállalt hathatós közbenjárást.
Béres Csaba, Székelyhíd első embere az általa képviselt térség szempontjából értékelte
az összekötő utat: lerövidíti az érmihályfalvi

Biharország

2020. október

Érseléndről szabad
az út Székelyhíd
felé

A járványügyi
szabályozások
miatt bensőséges
keretek között
zajlott az út
átadása

határátkelőhöz való eljutást, ez pedig azért
fontos, mert a székelyhídi határfogalom éjszaka szünetel. A gazdáknak is nagy segítség a
termények szállításakor, arról nem is beszélve, hogy nagymértékben csökkenti a Székelyhídon áthaladó forgalmat. Szabó József
egyebek mellett azt emelte ki, hogy az új út
példaként szolgálhat mindenki számára: kézzelfogható eredményre vezet, ha az RMDSZ
két tapasztalt és sikeres polgármestere összefog egy cél érdekében.
Az esemény zárásaként az elöljárók elhúzták az útból a pótkocsit, ezzel is jelezve, hogy
a következő négy évben is hasonlóképpen hárítanak el minden olyan akadályt, amely a magyarság fejlődésének útját állja.

D. Mészáros Elek

oktatás

Átadták Köröstárkányban
a magyar óvodát
A magyar kormány Kárpát-medencei bölcsőde‑
és óvodafejlesztési programja keretében épült
óvodát adtak át Köröstárkányban szeptember
utolsó előtti vasárnapján. Régi álmuk valósult
meg ezzel a tárkányiaknak, az összefogás
elegyengette azt a rémisztően göröngyös utat,
amelyet be kellett járniuk a mostani ünnepélyes
alkalomig.

Templomi
együttlét

A református templommal szemben van
egy épület, amelyet csak úgy hívnak a falubeliek, hogy a „régi óvoda”. Igen, ott működött
az ezredfordulóig az óvoda, de jóval korábban
a református iskola is. Az 1940-es évek végén
megszüntették a felekezeti oktatást, az épületet államosították. Az 1989-es fordulat után a
református egyház visszaigényelte és vissza is
kapta a leromlott állagú ingatlant, majd rendbe hozatta, de az már nem felelt meg a mai
oktatási követelményeknek, ezért inkább közösségi teret alakítottak ki benne. De megmaradt az álom és a remény egy önálló magyar
óvoda létesítésére, hiszen az anyanyelvi oktatást az alapoknál kell elkezdeni, és minél jobban készítjük el ezt a fundamentumot, annál
jobban fog felépülni az emberpalánta tudása,

A magyar kormány támogatásával készült el
a létesítmény

lénye, természetesen a magyarságtudata és
önazonossága is.
Köröstárkány már évszázadok óta az egyedüli magyar sziget a Belényesi-medencében.
A tárkányi magyarok sosem adták fel nemzeti hovatartozásukat, s elkötelezettségük ezúttal
is eredményre vezetett. Nagy örömükre 2017.
november 15‑én letették az új magyar óvoda
alapkövét a református egyház telkén, a magyar kormány Kárpát-medencei bölcsőde‑ és
óvodafejlesztési programjának finanszírozásával.
Magával az építkezéssel nem volt gond, hiszen hozzáértő kezek vannak bőven a vidéken.
Annál nehezebb volt épen és eredményesen
kikerülni a romániai bürokrácia útvesztőiből.
A hivatalos eljárás lebonyolításában nem kis
szerepe volt Mikló Ernő vállalkozónak, helyi tanácsosnak, presbiternek, három fiúgyermek boldog édesapjának, tehát személyesen
is érintett volt e közös ügyben. Ő már egy évtizede a köröstárkányiak vezéregyénisége. A
rendezvényszervezésből is rendszeresen kivette a részét (Fekete-Körös-völgyi Magyar
Napok, szüreti bál, kolbászfesztivál), neki is
köszönhető a néptáncmozgalom helyi újraindulása, a hagyományok továbbéltetése. Az ő

Ø

(folytatás a következõ oldalon)
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oktatás
Átadták Köröstárkányban a magyar óvodát
(folytatás az előző oldalról)

Ø

fáradozása nyomán is ifj. Mikló Ernő immár
nyugodtan járhatja ki a magyar óvodát.
Erre az évre az óvodaépítés belső munkálatai maradtak: a közüzemi és műszaki szerelvények beszerelése, a berendezési tárgyak,
a kicsik igényeihez igazodó formatervezett bútorok megvásárlása. Természetesen
a projekt mindent tartalmaz, ami egy XXI.
századi oktatási intézmény működéséhez elengedhetetlen: klimatizáció, biztonságtechnikai berendezések, ultramodern, jól felszerelt kiszolgáló-konyha. És persze van sok-sok
játék, szemléltetőeszköz a színvonalas, interaktív oktatáshoz és kellemes, biztonságos felügyelet 50 csemete számára, két foglalkozási
csoportban.
Fontos volt a barátságos környezet kialakítása, s a szabadon maradt falfelületekre
Halmágyi Csaba díszítőművész teremtett mesét. Így kerültek a falakra sokunk gyerekkori
barátai, kedves mesehősei: magyar népmesék
ikonikus figurái és motívumai, Vízipók, Bubó
doktor és Ursula nővér, a teljes Mézga család,
Pom-Pom, Kukori és Kotkoda, s persze nem
hiányozhat mellőlük a rókakölyök, Vuk sem.
Nem maradtak ki a díszítésből még az ajtószegélyek vagy a szerkezeti oszlopok sem, ezekre gyönyörű virágos-tulipános magyar díszítőmotívumokat varázsolt Halmágyi Csaba.
Az utolsó lépés volt még hátra, no nem az
átadás, hanem az, hogy az óvodát állami költségvetésből működtessék, mint az jogosan
elvárható egy kisebbségi oktatási intézet részéről. Sikerült a tanügyi bonyodalmakat is elrendezni, bekerült a költségvetésbe a 2020–
21‑es tanévre a két csoport fenntartása.

Helyi
és magyarországi
világi és egyházi
elöljárók vágták át
az avatószalagot
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A tanintézet
udvarán
folytatódott
az ünnepség

A helyi tanácsban is rendelkezni kellett az ingatlanról. Az egyház bérmentesen akarta az
önkormányzat használatába adni azért, hogy
állami pénzből működhessen az óvoda. Sajnos ez sem ment akadálymentesen, a néppártos helyi tanácsos nem akarta „a román állam kezébe adni” a magyar óvodát. A faluban
gyorsan elterjedt a hír, hogy nem akarják az
óvoda ügyét rendezni, és nagyon sokan, pedagógusok, egyházi vezetők, szülők, eljöttek
a tanácsülésre. Legalább harmincan-negyvenen jelentek meg, így a román tanácsosok a
közösség nyomására megszavazták, hogy az
egyházi ingatlanban működő óvodát a helyhatóság ingyen használatba vegye.
Szeptember 20-án végre fel is lehetett avatni a hőn áhított óvodát. A járványügyi intézkedések miatt nem vehetett részt mindenki, aki
szeretett volna, de a leleményes tárkányiak ezt
is megoldották: a templomtéren hatalmas kivetítőt állítottak fel, s azon minden érdeklődő
élőben követhette az eseményeket.

oktatás

Kellemes környezet fogadta az óvodásokat

Az ünnepség hálaadó istentisztelettel kezdődött a református templomban. Csűry István királyhágómelléki püspök hirdetett igét.
„Valamennyien testvérek vagyunk az Úrban,
függetlenül attól, hogy férfiak vagyunk‑e vagy
nők, gyermekek vagy felnőttek” – hangoztatta prédikációjában. Nem a szóban kell keresni
Isten országát, hanem az erőben, hiszen Isten
hatalma kellett ahhoz, hogy a köröstárkányi
gyülekezet évszázadokon keresztül megmaradjon, napjainkban pedig fejlődjön és bővüljön az óvoda, mondta az egyházi elöljáró.
Sebestyén László Ede helyi lelkipásztor is
köszöntött mindenkit, arra buzdítva, hogy ne
féljen a magyarság a gyermekvállalástól, mert
a gyermeknevelés nem elvesztegetett idő. Ebben jó példával jár elöl Köröstárkány, ahol az
utóbbi időben több a keresztelő, mint a temetés.
Dr. Grezsa István magyar miniszteri biztos kiemelte: az óvoda összefogás eredményeképpen épült meg. Magyarország kormánya
összefogott a Királyhágómelléki Református Egyházkerülettel, az egyházkerület pedig
a köröstárkányi gyülekezettel, s végső soron
minden magyar és nem magyar tárkányival.
Leszögezte: a köröstárkányi óvoda sem lehet
más feladattal felvértezve, mint hogy a magyar nyelv és kultúra belegyökerezzen a gyer-

Mesefigurák a falakon

A legkisebbek
birtokba is vették
a játszóteret

Felléptek
a Százszorszép
népviseletbe
öltözött táncosai is

mekek lelkébe, hogy erősítsék Tárkány magyar közösségét.
A templomi rendezvény zárásaként Dénes
István Lukács esperes és Szabó József megyemenedzser is meleg szavakat intézett a jelenlévőkhöz.
Ezután az óvoda belső udvarára vonultak az
ünneplők, s a játszótéren felállított színpadon
mutatták be alkalmi műsorukat kicsik és nagyok. A vendégeket Micle Rozália üdvözölte,
aki már évek óta a köröstárkányi rendezvények háziasszonya, szervezője. A fellépők között természetesen ott volt a már öt éve működő Százszorszép néptánccsoport, a Serkentők
férfikórus és a Soroglya népi zenekar. A meghívott vendégek beszédet mondtak, az egyházi és világi elöljárók átvágták az avatószalagot, és Csűry püspök áldását adta az óvodára,
Köröstárkány imádkozó népére, gyermekeire
és a magyar nemzetre.
A Himnusz eléneklésével végződött ez a
napfényes, reményteljes, örömteli délután Kö
röstárkányban, a Bihari-hegyek árnyékában,
ahol a magyar szó magyar szívből fakad, s a
magyar kéz a magyar lélek megmaradásáért
cselekszik.

Kovács Zoltán
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faluról falura

Kiskereki nyolcszáz éves
Szerény körülmények között, visszafogottan, de
meghitt és bensőséges hangulatban ünnepelte
Kiskereki a 800. „születésnapját”. A Váradi
Regestrum 1220-ban említi először a települést,
de a falu nyilvánvalóan már az előtt is létezett.
A szokásos faluünnepet rendszerint szep
tember 6-ra szokták időzíteni, egy 80 évvel
ezelőtti történelmi eseményhez kapcsolódva.
Ezúttal sem volt ez másként. Bár a református
templomban a szokásosnál többen jelentek
meg, mégsem okozott nehézséget a járványügyi intézkedések betartása. Oroszi Kálmán
tiszteletes Jeremiás könyvéből vett igerészre
építette mondanivalóját: „Igyekezzetek a városnak jólétén, amelybe fogságra küldöttelek
titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak;
mert annak jóléte lesz a ti jólétetek.”
A lelkipásztor időrendben idézte fel a gyülekezet életében végbement azon stációkat és
döntéseket, amelyek amellett, hogy előbbre
vitték a közösséget az erkölcsösség, a jellembeli tisztaság megőrzésében, a ma élők számára is példaként szolgálhatnak. „Kevesen tudják, hogy a település nevének is köze volt az
egyházhoz. A mai Kiskerekiből a XIV. században különvált, a török pusztítás után azonban
elnéptelenedett Nagykereki legkorábban említett névváltozata Egyházaskereki volt. Ez minden bizonnyal utalás arra, hogy itt már plébániatemplom állt, míg Kiskerekiben akkor még
csak kápolna. Ám Kiskerekinek is két templo-
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Főhajtás
a turulmadaras
emlékműnél

Pásztor Sándor és
Nyíri Sándor vágta
át az avatószalagot

ma volt: az egyik az Ér ágai közti régi faluhelyen, a másik a domboldalon, a mai templom
elődjeként” – sorolta a tiszteletes egyházának
történetét, amely egyben a falu történelme is.
Az 1717-es, utolsó tatár betöréskor a közeli Véd és Apáti lakói Kiskerekibe menekültek,
majd itt telepedtek le, ezért bővíteni kellett a
régi templomot. 1802-ben elkészült az új istenháza, amelyet önerőből építettek fel. Kétszáz év múltán még a felújítás is nehezen valósul meg önerőből – állapította meg Oroszi
Kálmán.
Az egyházi és a világi vezetésnek egyetértésben kell munkálkodnia oly módon, hogy
függetlenségük mindenkor megőriztessen –
hangzott el a szószékről a korabeli intelem,
amelyet egy 1927-ből származó történettel
is alátámasztott a lelkész: „Az egyházközségi közgyűlés közfelkiáltással D. Mészáros János korábbi községi vezetőt választotta meg
gondnoknak, de ő a tisztséget nem vállalta
arra hivatkozva, hogy gyakorlatilag ugyanannak a községnek volt vezetője 15 éven át.
Bölcsnek látta a polgári és az egyházi közösséget ekképpen is különválasztani.” Végezetül
a vezetőkért, az egyházért való imádkozásra
buzdított a lelkipásztor, hogy azok a közösség
javára, Isten dicsőségére szolgálhassanak.

faluról falura

A játszótér
birtokbavétele

A templomi együttlét után a jelenlevők a falu központjában levő turulmadaras
emlékműhöz vonultak, és koszorúval, virággal adóztak a világháborúban elesettek emléke előtt. A tiszteletadás előtt a község polgármestere, Nyíri Sándor a 800 éves falu
történetéről szólva kitért arra is, hogy a település a tatárjárás idején költözött mai helyére,
a nagyobb védelmet nyújtó erdős vidékre. (A
legenda szerint a tatárok elvonulása utáni időben látványosan emelkedett a születések száma, amihez a rossz nyelvek szerint az idegeneknek is volt némi közük. Ezért élcelődésből
még ma is előfordul, hogy tatárfaluiaknak nevezik a kiskerekieket – szerző megj.)
A település történelmére való utalásként a
helyi tanintézetet Bocskai István fejedelemről
nevezték el. Az Álmosd és Bihardiószeg hatáZsigmond Levente
és Nyíri Elza
koszorúz

rában 1604-ben lezajlott, a hajdúk győzelmével végződött nyúzóvölgyi csata során a menekülő osztrák katonák egy része Kiskereki
felé vette az irányt. A helyet, ahol üldözőik
utolérték őket, azóta is Némettemetőnek nevezik a helybeliek.
A falu az évszázadok során számos névváltozáson esett át, a jelenlegi neve, bár más
írásmódban, 1479-től ismeretes. Lakossága
mindig befogadó közösség volt, a törökdúlás
idején a menekülők otthonra találtak náluk,
és mindig egységben maradtak, ekként őrizve meg magyarságukat az évszázadok során –
emlékeztetett a polgármester. A Bihar Megyei
Tanács elnöke, Pásztor Sándor méltatta a 800
éves helytállást. Mint mondta, Kiskerekinél
sokkal népesebb települések is feladták etnikai egységüket. Ez a kitartás büszkeséggel kell
hogy eltöltsön mindenkit – buzdította a helybelieket.
Az ünnepi beszédek után először a megyei
és helyi elöljárók koszorúztak, a Bocskai István Gimnázium képviseletében Zsigmond
Levente és Nyíri Elza tisztelgett az emlékmű
előtt. A Himnusz közös éneklését követően a
játszótér átadására került sor. Az avatószalag
átvágása előtt Nyíri Sándor – aki a turulmadaras emlékműnél a múltba röpítette mondandójával a hallgatóságot – a jövőbe tekintve reményét fejezte ki, hogy az elkövetkező 800 év
is a megmaradásról fog szólni.
Az eseménysor legmeghatóbb pillanataként
visongó gyermeksereg özönlötte el a játszóteret. Az eljövendő 800 évre vonatkozó polgármesteri jóslat és reménység kezdőpillanata volt ez.
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Magyar ajakról
románul az áldás
Ismét vezetőt váltott a székelyhídi Gyermek
Jézus Otthon. A dévai Szent Ferenc Alapítvány
égisze alatt működő létesítmény élére Győrből
érkezett – tusnádfürdői kitérővel – Tóth Andrea.
A székelyhídi Stubenberg-kastély központi részét a XVIII. században építtette a
Dietrichstein grófi család. Miután a Stuben
bergek kezébe került a székelyhídi uradalom,
folytatódtak az építkezések. A város központjában 1840-ben megépült a klasszicista stílusú
magtár – ez mára a város szégyenfoltjává vált.
Az ingatlan állaga a magánkézbe kerülés óta
tovább romlott, ma már tető nélküli csupasz falak hirdetik az enyészetet. A városvezetésnek
mindeddig nem sikerült hathatós lépést tennie az építmény megmentéséért. Szerencsére a barokk kastély, amely jelenlegi, kibővített
formáját 1906-ban nyerte el, szinte az utolsó
pillanatban megmentő kezekre talált. A II. világháború végén a kastély tulajdonosai elmenekültek, később az uradalom a román állam
kezébe került. 1948-tól folyamatosan különböző szintű oktatás folyt az épületegyüttesben
egészen 2008-ig, amikor a Petőfi Sándor Líceum új iskolaépületbe költözött. Az 1989-es
változások után a grófi család leszármazottai
későn eszméltek, hiába járták végig a jogi utat
egészen Strasbourgig eljutva, egykori tulajdonukat nem sikerült visszaszerezniük.
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Tóth Andrea
Győrből
Tusnádfürdőn
át érkezett
Székelyhídra

A hitre,
tisztességre
nevelés mellett
a munka örömére
is megtanítják
a gyermekeket

A tanintézet által hátrahagyott kastély már
szinte életveszélyessé vált, a tető beázott, a falakról mállott a vakolat. Hiába próbálkozott
a város vezetése a megye irányítóival összefogva megoldást találni az épületmentésre,
a helyreállításhoz szükséges óriási összeget
nem tudták előteremteni. És ekkor a szükség
és a jó szándék egymásra talált: Böjte Csaba
szerzetes és az általa vezetett dévai Szent Ferenc Alapítvány ötven évre szóló bérleti szerződést kötött a helyi önkormányzattal, vállalta az épület felújítását, egyúttal arról is döntés
született, hogy karitatív tevékenység folytatható a bérleményben. Ez esetben gyermekotthon létesítése volt a cél. A városban már előbb
is jelen volt az alapítvány, rászoruló gyermekek napközis délutáni foglalkozását szervezte
meg: a gyerekek ebédet kaptak és elkészítették a házi feladatukat.
Első lépésben, hogy megakadályozzák a további állagromlást, a tető felújításának láttak
neki, majd a belső teret alakították át a célnak megfelelően: lakószobákat, mosdókat választottak le mind a gyermekek, mind a nevelők számára.

közélet – hitvilág

Csocsóznak a gyermekek

Amikor elkezdődött a lakók toborzása, akkor eszméltek rá, hogy milyen sok nehéz sorban élő gyermek van az Érmelléken is. Nehéz
feladat várt Kovács Ágnes házvezetőre és segítőire, hisz a kis lakókat meg kellett tanítaniuk a legelemibb higiéniai szabályokra. Többen
közülük sohasem láttak fürdőszobát, fogalmuk
sem volt a fogkefe használatáról. De sok-sok
türelemmel, szeretettel minden szép rendben
haladt a maga útján.
Kovács Ágnest két évvel ezelőtt Nagyfalusi Éva váltotta a székelyhídi Gyermek Jézus
Otthon élén. E hírre sokan felkapták a fejüket, hisz a hölgy Budapestről érkezett az alapítványhoz, jól fizető, vezetői állást hagyott
maga mögött. Annak idején elmondta, hogy
hiába volt a pénz, a felfelé ívelő karrier, mégis ürességet érzett a lelkében. Valami többre
vágyott, és ezt meg is találta a mások szolgálatában. Mielőtt az Érmellékre került volna,
Déván nevelte a gyermekeket. Aztán a múlt
télen újabb fordulatot vett az élete. Böjte Csaba ötletéből megszületett a Szerelemösvény

Rendezett terület,
jól felszerelt
játszótérrel

Virágba borult
a kastély előtti tér

elnevezésű kezdeményezés, amelynek a tiszta
szerelem és az arra alapuló család megteremtésének népszerűsítése volt a célja. Ennek a
tanösvénynek az első stációjaként, amelyet további nyolc fog majd követni, egy emlékoszlopot szenteltek fel Székelyhídon, Szendrei Júlia
és Petőfi Sándor beteljesült szerelmére utalva.
Az Isten csodálatos akarata, hogy Nagyfalusi Évára ezen a rendezvényen talált rá a szerelem, ott ismerkedett meg párjával, majd követte őt a Székelyföldre.
Tóth Andrea érkezett a helyére Székelyhídra, ugyancsak Magyarországról. Mielőtt
az alapítványhoz került, logisztikával foglalkozott Győrben. Két testvére van, ő a legfiatalabb, és bár vallásos nevelésben részesült,
mégis nagy ellenállással fogadta döntését a
családja. Nem sokkal 2000 után hallott először Böjte Csaba munkálkodásáról, de akkoriban még fel sem merült benne a gondolat, hogy Erdélybe jöjjön. Szociálisan mindig
is érzékeny volt, hajléktalanok étkeztetésében
és egyéb karitatív munkákban szorgoskodott.
2016 januárjában járt először Erdélyben, barátaival adományokat hoztak a tusnádfürdői
gyermekotthonba. Tipikus magyarországiként
sztereotípiákkal felbatyuzva lépte át a határt,
hogy aztán a Székelyföldre érkezve elcsodálkozzon: jé, itt mindenki beszél magyarul. Már
az első ittlétekor úgy érkezte, hogy hazaérkezett. Májusban visszajött két hétre önkéntesnek. A lányok, akikre felügyelt, nem akarták
elengedni, mindannyian elpityeredtek búcsúzáskor. Kis védelmezettjeitől az erdőben gyűjtött virágcsokrot kapott, majd amikor elindult
a vonata, erejük fogytáig futottak utána. Odahaza bement a munkahelyére, leült az író-

Ø

(folytatás a következõ oldalon)
2020. október

Biharország

17

közélet – hitvilág
Magyar ajakról románul az áldás
(folytatás az előző oldalról)

Ø

asztalához, és hangosan megkérdezte önmagától: mit keresek én itt. Két hét múlva már
nevelő volt Tusnádfürdőn.
Tavaly Böjte Csaba feljebb akarta léptetni
Tóth Andreát a ranglétrán, de akkor még nem
vállalta el a házvezetői állást. Most viszont úgy
érezte, hogy készen áll a feladatra. Már járt
Székelyhídon két évvel ezelőtt, így nem volt
számára teljesen idegen a város és a Gyermek
Jézus Otthon. Augusztustól vette át a ház irányítását, az ott élő 16 gyermekkel rajta kívül
három ott lakó nevelő, egy bejáró szakács és
egy külső segítő foglalkozik.
Tóth Andrea úgy véli, hogy jó irányba haladnak a dolgok, egyre kevesebb a rászoruló. Hazajárók számára továbbra is működik a
napközi 30 gyerekkel. Ők tanítás után a kastélyban ebédelnek, lehetőségük van fürdésre,
tanulásra. A gyermekek mindennapi ellátásának jelentős részét adományokból fedezik. A
járvány miatt azonban az adakozás eddig nem
tapasztalt módon csökkent. Ottjártunkkor kivirult arccal közölte az újonnan kinevezett vezető, hogy éppen érkezésünk előtt rakodtak
le egy kisteherautónyi száraztésztát, amelyet
Debrecenből kaptak.
Megjegyeztük, hogy a Székelyfölddel ellentétben Biharban azért gondja adódhat az

A hűs folyosókon
olvasni is lehet

Míves bútor
az ebédlőben

A ferences
alapítvány zászlaja

18

Biharország

2020. október

ügyek intézése során, ha nem tud románul.
Hangosan felkacagott, majd így folytatta: „Eu
sunt din Ungaria, mă simt bine la voi. Doamne
ajută.” Már Tusnádfürdőn tanulni kezdte az állam nyelvét, Székelyhídon is felvette a kapcsolatot egy tanárnővel.
– Ezek szerint hosszú távra rendezkedett
be? – szegeztem neki a kérdést.
– Ezt az égi munkaadóm dönti majd el, de
egyelőre jól érzem magam. Itt a karitatív szolgálat, a templomi együttlét sokkal bensőségesebb, istenközelibb, ezért is jönnek egyre többen Magyarországról az óhazába. Igen, igen,
jól értette, az óhazába, mert mindaz, ami itt
még létező, az az anyaországban már kiveszőfélben van.

D. Mészáros Elek
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Főhajtás és kapuavatás a
gyantai reformátusoknál
Kettős alkalomból rendeztek ünnepi hálaadó
istentiszteletet szeptember harmadik
vasárnapján a gyantai református templomban.
Az egyik: a 76 évvel ezelőtt mártírhalált halt
falubeliekre emlékeztek, a másik ok sokkal
örömtelibb volt, a gyülekezet átvehette
a templom teljesen felújított főkapuját, továbbá
a templom előtti új, márványlapokból kirakott
járdát.
Soós József Tamás lelkipásztor a Jelenések könyve második fejezetéből választott az
alkalomhoz illő igét: „Légy hív mindhalálig, és
néked adom az életnek koronáját” (Jel 2,10).
A Szmirna gyülekezetéhez írott levél – a hét
közül az egyik, mely a Jelenések könyvében
olvasható – az igehirdető szerint a hűségről
szól, egyúttal párhuzamot is kínál a szmirnai
gyülekezet és a gyantai közösség sorsa között.
Az igehirdetés után helybeli diákok álltak a
hallgatóság elé, s felsorolták mindazok nevét,
akiknek az életét elvették a fegyveresek 1944.
szeptember 24-én. Akkor 45 gyantait – köztük kétéves kisgyereket s 72 éves idős embert –, valamint két magyar katonát gyilkoltak
meg a falun átvonuló román katonai egység
tagjai. Sokak neve után csupán annyi hangzott el: életkora ismeretlen. Ennek oka, hogy

Boros László
keze munkáját
dicséri a felújított
templomkapu

Tisztelgés a falu mártírjainak emlékművénél

a falura támadók a parókiát is felgyújtották, s
az anyakönyvek is megsemmisültek.
Sokáig nem is mertek beszélni sem a gyantaiak az átélt borzalmakról; a 2000-es évek
elején Soós tiszteletes kezdeményezésére
emelték a templom mellé a Deák Árpád által
tervezett emlékművet. Ezt, ahogy minden esztendőben, az idén is megkoszorúzták, többek
között három olyan falubeli, akinek közvetlen
hozzátartozóját gyilkolták meg 1944 szeptemberében.
A virágok elhelyezése után a gyülekezet
átvonult a templom főkapuja elé, amelyet a
gyantai származású Boros László újított fel
teljesen, a saját költségén, az áldozatok emlékére. Mint megtudtuk, a nagyon rossz állapotban lévő, mintegy három méter magas bejáratból már csak a vasalat és a zárszerkezet volt
az eredeti, 1858-as, a mai templom építésével egykorú. Ezek felújítva bekerültek a mostani, modern anyagokból készített kapuba is.
A gyülekezet egy gyantai témájú festménnyel
viszonozta a vállalkozó gesztusát.
Megújult a bejárat előtti járdaszakasz is a
Diakónia Keresztyén Alapítvány sepsiszentgyörgyi fiókja jóvoltából. A megemlékezést és
az új kapu avatását követően Soós József Tamás megáldotta a gyülekezetet, végezetül a
kellemes kora őszi napfényben közösen elénekelték a Himnuszt.

Szűcs László
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Új tanév járvány idején
Országszerte, így Nagyszalontán is,
szigorításokkal indult az új tanév a koronavírusjárvány miatt. Hagyományos tanévnyitót nem
tarthattak a tanintézetek, mivel kerülniük kell
a zsúfoltságot. A hajdúvárosban ezt úgy oldották
meg, hogy a tanulókat különböző időpontokban,
félórás eltéréssel várták az iskolába.
Az elemisták egy szülő kíséretében, a nagyobbak
pedig egyedül érkeztek az alma materbe.
Az új tanév oktatási rendjéről, a járvány
okozta nehézségekről és az iskolában bevezetett egészségmegőrzési szabályokról Tornai
Melinda igazgatót kérdeztük, és felkerestük
Mikló István Boldizsárt is, a református
egyházközség lelkipásztorát, az iskola vezetőtanácsának tagját, hiszen Nagyszalontán az
Arany János Elméleti Líceum három épületében zajlik a magyar oktatás, és a háromból
két ingatlan is a református egyház tulajdona.
– Milyen módon indult az oktatás az új
tanévben? – érdeklődtünk Tornai Melinda
igazgatótól.
– Az állami rendelet szerint a megye és
a város aktuális járványügyi besorolását kellett figyelembe venni, ez Nagyszalonta esetében sárga övezet. Ennek értelmében az iskola felkészült egyfajta hibrid oktatásra: a
ciklust kezdő és végző osztályokon kívül minden osztálynak csak az egyik fele van jelen
az osztályteremben, a másik fele online kö-
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Kis csoportokban,
egy-egy szülő
kíséretében
gyülekeztek
az iskola udvarán
az előkészítő
osztályosok

Idén az ismerkedés
a tanító nénivel
sem volt
az igazi, hiszen
figyelni kellett
a távolságtartásra

veti az órákat, és hetente cserélnek. Az online oktatáshoz szükséges műszaki feltételek
egy részét már sikerült megteremtenünk, és
folyamatosan fejlesztjük az épületeket. Nagy
előnyünk, hogy az új iskolában – Románia
egyetlen olyan iskolaépületében, amely megújuló energiával működik – sok alapfeltétel
már adott. A XI. évfolyam az egyedüli, mely
teljes létszámban jelen lehet az órákon, mert a
tanterem mérete lehetővé teszi a törvény szerinti távolságtartást. A tanórák most 5 perccel rövidebbek, viszont a tanárnak 5 perccel
tovább kell felügyelnie a diákjait, hogy az elcsúsztatott szünetekben a mosdókban elkerüljék a torlódást. A megfelelő rotáció kialakítását és az órarend beosztását nem könnyű
követni sem diáknak, sem tanárnak. A kisiskolások két váltásban járnak, az első csoport
8 órától 11.50‑ig, a második 12‑től 14.50‑ig.
Számukra a fent említett hibrid oktatás nem
javasolt, ezért a tanítónők inkább vállalták,
hogy kétszer adják le ugyanazt az anyagot a
két váltásnak. A kötelező maszkviselés és távolságtartás talán őket viseli meg a legjobban.
A tanítók mindent megtesznek azért, hogy a
körülmények ellenére zökkenőmentes legyen
az oktatás.

oktatás

– Milyen esetben változhat az oktatási
rend?
– Ha az ezer főre eső fertőzöttek száma
egy alá csökken. Azonban ez nem fog óriási
változást hozni a jelenlegi helyzethez képest.
A teljes alsó tagozatnak váltásban kell maradnia a törvényi előírások miatt. A felső tagozat
nagy létszámú osztályaiban nem vehet részt
mindenki az órákon, mert a távolságtartással 21 főnél több nem fér be egy tanterembe.
Sajnos az 5847/2020. számú törvény alapján
életbe léptetett szabályok korlátozzák az iskola lehetőségeit. Azt sugallják, hogy ha a tanintézet nem tud eleget tenni ezeknek az előírásoknak, váltson online oktatásra, és minden
veszélyforrástól mentesítve van. A törvény betartását pedig folyamatosan ellenőrzik a megyei hatóságok. Jelenleg a 935 diákból 309
kisdiák jár két váltásban naponta, 354-en teljes osztálylétszámmal mindennap jönnek iskolába, és 273 diákot érint a hibrid rendszer,
vagyis a tanulók fele az osztályban, fele otthon tanul. Tehát 799 diák fordul meg egy nap
az iskolában, zöld forgatókönyv esetén pedig
875. Azért csak ennyi, mert változás esetén
az alsósok programja ugyanaz kell hogy maradjon, és a teljes osztálylétszámban járókhoz
csak 225 diák csatlakozhat még, mert a 2829 fős osztályokban nem tudunk 1 méter távolságot hagyni a padok között. Nekik maradniuk kell a hibrid oktatásban. Ha viszont
romlik a helyzet, még többen fognak online
oktatásba kényszerülni.
– Milyen egészségmegőrzési szabályok be
tartása kötelező?
– Az alapvető higiéniai előírások betartása: gyakori kézmosás, szellőztetés, folyamatos
fertőtlenítés a kilincstől a lábtörlőig. Ezekre
naponta felhívják a pedagógusok a figyelmet.
A felfestések jelzik a közlekedési irányt a torlódás elkerülése végett. Az egyszerre szüneten tartózkodók számát a szünetek eltolásával
próbáljuk csökkenteni. Tilos a diákoknak egy-

A felsős
évfolyamok tagjai
az iskola épülete
előtt gyülekeztek

mással helyet cserélni, egymás tárgyait használni, egymást megérinteni, nem hozhatnak
be felesleges eszközöket, nem ölelkezhetnek,
meg kell tartaniuk az 1 méter távolságot egymástól.
– Hogyan próbál védekezni a tanintézet a
koronavírus-fertőzés ellen?
– Az iskolát rendszeresen fertőtlenítik. A
teljes iskolaidő alatt kötelező a maszkviselés
tanár és diák számára egyaránt. A fertőtlenítőszerek, a speciális takarítóeszközök, maszkok
beszerzése a gyerekek számára nagy költségteher az iskolának. Mindezek mellett mindenki munkaideje meghosszabbodott, mert minden nehezítést elvállalnak a pedagógusok,
csak diákot lássanak, és a hagyományos vis�szajelzések szerint győződhessenek meg arról,
hogy tanítványaik haladnak. A polgármesteri hivatal egyszer használatos maszkokkal segít, a megyei tanács két textilmaszkot juttatott
mindenkinek, az iskola pedig a diákalapból
szeretne textilből készült maszkokat rendelni.
– Melyek a szülőket érintő legfontosabb
tudnivalók? – kérdeztük Mikló István Boldizsárt.
– A szülő számára is a legnagyobb kihívás most a türelem. Az állami rendeletekkel
kapcsolatban nem tehetünk sokat, még akkor
sem, ha nem értünk egyet velük, és ha azt
szeretnénk, hogy a gyerekeink iskolába járjanak. Lehetőségeink szerint segítenünk kell
az iskola vezetőségét és oktatóit, mivel velük
szemben is emberfeletti követelményeket támasztanak. Sok szülőnek nagy gond, hogy a
kisiskolások két váltásban járnak, hiszen 12kor nem tud a gyermekért menni, illetve nem
tudja iskolába vinni. A gyerekek egészségi állapotának ellenőrzése fontos otthoni feladat:
ha láz vagy más tünet jelentkezik a gyereknél
vagy a szülőnél, akkor felelősen kell cselekedni: értesíteni kell a tanintézetet, és addig nem
szabad iskolába engedni a gyermeket, amíg az
érintett meg nem gyógyul vagy nem tisztázódik megnyugtatóan, mi okozta a tünetet. Az
is a szülők felelősségérzetén múlik, hogy segítőkészen és ne pánikba esve vagy félelemben
élve gondoskodjanak a csemetékről. Ha az iskolában lesz rosszul valaki, azonnal elkülönítik
a többiektől, és az asszisztensnő feladata megállapítani a további teendőket. Amikor az as�szisztensnőt értesíti az iskola, egyúttal a szülőt
is köteles értesíteni. Az asszisztensnő hatásköre megállapítani, hogyan tovább, hová kell
fordulnia a szülőnek.
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Gyerkőc Egyesület
– a boldog családokért
A nyár elején kezdett működni Nagyszalontán
egy igen hasznos szervezet, a Gyerkőc Egyesület.
Az izgalmas vállalkozást Rajos Andrea óvónő
álmodta meg, és segítőkész kolléganőivel ültette
gyakorlatba.
Alig néhány hónap alatt számos sikeres
programot szervezett és bonyolított le a nagyszalontai Gyerkőc Egyesület, és tucatnyi elképzelést rejt még a következő hetekre is a
mesebeli tarsoly. A részletekről, tervekről és a
megalakulás előzményeiről Rajos Andrea óvónőt, az egyesület elnökét kérdeztük.
– Milyen előzmények után döntött úgy,
hogy megalapítja a Gyerkőc Egyesületet? Mi
volt az ötletet kiváltó szikra?
– Óvónőként dolgozom, évek óta én felelek magyar tagozaton a tanrenden kívüli tevékenységekért Nagyszalontán. Minden gyerekprogram szervezésében gondot okoztak az
anyagiak. Így jött az ötlet, hogy legyen egy
olyan egyesület, amely a legkisebbek és a kisgyermekes családok érdekeit képviseli. Lehetőségünk nyílik így pályázatokon részt venni
annak érdekében, hogy minél több tevékenységet megvalósítsunk.
– Kik, milyen szakemberek alkotják az
egyesület vezetőségét?
– Az alapító tagok közt van néhány kedves kolléganőm, akikre mindig lehet számítani, illetve egy nagyon fontos személy, Lerinţ
Anca, az egyesület könyvelője, vele a pályázatokat írjuk. Én látom el az elnöki teendőket, a
titkár a lányom, Balaskó Tamara; ő sok jó ötletével és számítástechnikai tudásával sokszor
kisegít, mondhatni, megment. Az elnevezést
külön köszönöm egy kedves támogatónknak,
nagyon megszerettem.
– Melyek az egyesület működési irányvonalai, céljai?
– Olyan értékes és hasznos rendezvényeket igyekszünk szervezni, amelyeken az óvodások és a leendő óvodások jól érzik magu22
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Rajos Andrea
óvónő, a Gyerkőc
Egyesület
megálmodója.
Mottója: Kellenek a
kihívások
az életben!

kat a családjukkal együtt, legyen ez akár egy
gyerekkoncert, akár egy bábelőadás. Ezek
mellett célunk minél több fejlesztő foglalkozást tartani, előadásokat szervezni a nevelés
témakörében. Gyerektáborok szervezése, sajátos nevelési igényű gyerekek ellátásának
megszervezése, óvodák fejlesztése, eszközbeszerzés is szerepel a célkitűzéseink között.
– Elsősorban kiket várnak a programja
ikra?
– A családok legkisebb tagjait szeretnénk
bevonni különböző tevékenységekbe, de a
család többi tagja számára is szeretnénk kikapcsolódást nyújtani. Egyfajta támasz lenne
az egyesület a kisgyermekes családoknak.
– Milyen rendezvények várhatók az egyesület égisze alatt, illetve milyen programok
valósultak meg eddig?
– Nemrég, a tanévkezdés előtti napokban
volt az anyukáknak egy előadás Segítség, óvodás lesz a gyermekem! címmel, itt az óvodai
beszoktatás volt a téma. Gali Teréz nyugalma-
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Az egyik első
program
a Segítség, óvodás
lesz a gyermekem!
című előadás volt

zott óvónő mesélte el, milyenek az első hetek
az óvodában, majd Otohál Andrea négygyermekes édesanya mondta el tapasztalatait a
beszoktatásról. Szeptember végén zajlott le az
Őszi fuvallat elnevezésű fesztivál, ezen népi
játszótér, kézművesség és jó zene szórakoztatott minden érdeklődőt, valamint egy szalAndi óvó néni és
egyik kedves kis
tanítványa, Jámbor
Júlia, aki nagyon
örül annak, hogy
az óvó nénije
mindig szuper
programokat talál
ki a gyerekeknek

mabála-labirintust is kipróbálhattak a kicsik.
Mindezek mellett jelenleg is várjuk a választ
egy tehetséggondozó pályázatra, amely további lehetőségeket nyitna meg előttünk. Nyár végén szintén az egyesület égisze alatt zajlott le a
Barátság tábor, ott a román nyelvvel barátkoztak a nagyszalontai óvodások. Itt is önkéntes
óvónők foglalkoztak a gyerekekkel. Terveink
között szerepel továbbá, hogy havonta rendezünk egy úgynevezett „Mocorgó foglalkozást”
a legkisebbeknek, ezen az édesanya a babájával együtt részt vehet egy mondókázós, játékos foglalkozáson. Sok ötlet van, és nyitottak
vagyunk, ha valaki szeretne javaslatokat tenni,
örömmel fogadjuk.
– Szemmel láthatóan fontos, hiánypótló
munkát végez a civil szervezetük. Milyenek
a résztvevők eddigi visszajelzései?
– Remélem, hasznos munkát tudunk végezni. Az eddigi visszajelzések kedvezőek,
kedves emberekkel találkoztam a rendezvények során, egyöntetűen biztattak engem és
a csapatot.
– Önkéntesként bárki csatlakozhat az
egyesülethez?
– Nagyon örülnék neki, ha minél többen
csatlakoznának hozzánk, hisz így nő a csapat, bővülünk olyan emberekkel, akikre lehet
számítani. Elérhetnek minket a 0774/069–
226 telefonszámon, a kiddysalonta@gmail.
com drótpostacímen vagy a Kiddy Facebookoldalán, de ha az utcán találkozunk, akkor is
állítsanak meg nyugodtan.
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Segédlelkész érkezett
Margittára
A katolikus egyházban elég gyakori a személyi
változás. A püspök ugyanis, saját hatáskörében,
bármikor bármelyik plébánost más szolgálati
helyre küldheti. A közösség ezt nem mindig
fogadja örömmel, hiszen gyakran egy már
megszokott, megszeretett, közmegbecsülésnek
örvendő lelkiatyától kell búcsút vennie. Előbbutóbb persze megszokják és megszeretik az új
papot is, de ehhez el kell telnie egy időnek.
Margitta város katolikusait most az áthelyezések kedvezően érintették, hiszen Tóth
Attila Levente plébános mellé Nagy Jácint
Sándor személyében segédlelkészt is kaptak.
Szeptember közepétől immár ketten látják el a
lelki szolgálatot.
Nagy Jácint Sándor 1981-ben Nagyváradon született, református szülők gyermekeként. Tanulmányait szülővárosában végezte,
a Szent László középiskolában érettségizett
1999-ben. Utána egy évig Nyüveden helyettes tanítóként dolgozott, majd felvételt nyert
a gyulafehérvári Római Katolikus Teológiára,
sikeresen el is végezte, és 2007. június 24-én
a nagyváradi székesegyházban szentelte pappá Tempfli József megyés püspök. Egy évig a
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Nagy Jácint a margittai bemutatkozó misén

Tóth Attila
plébánossal
misézett

nagyváradi Szent László-templomban szolgált
segédlelkészként, innen Köröstarjánba helyezték plébániai kormányzónak, ott 2008–2010
között teljesített szolgálatot. 2010-ben, immár
plébánosként, a Szilágy megyei Kárásztelekre
kapott kinevezést, ott idén szeptemberig látta
el a helyi katolikus közösség lelkigondozását.
Nagyon szerette ezt a szolgálati helyét, megismerhette a magyar katolikusok lakta település minden lakosát. Filiaként Sarmaság is
hozzá tartozott, majd 2013 decemberétől a
selymesilosvai plébánia is. Ezeken a helyeken
is szeretettel és hozzáértéssel látta el szolgálatát. A margittai bemutatkozó szentmiséjén,
amikor szóba jött Kárásztelek, alig-alig tudta
meghatottságát palástolni. Reményét fejezte
ki, hogy ez a közösség is a szívéhez fog nőni.
– Mikor érkezett Önhöz az elhívás a papi
pályára?
– Elmondhatom, hogy Istennek köszönhetően elég korán. Mindig ott volt az életemben
az isteni közelség. Református szülők gyermeke vagyok, viszont a családban voltak, vannak katolikusok és papok. Édesanyám elmondása szerint egyszer, úgy öt-hat éves
koromban, amikor hazamentem a templom-

hitvilág
ból, kijelentettem, hogy katolikus leszek, mint
tata, és a papi hivatást választom életpályámnak. Anyai nagyapám ugyanis a Székelyföldről, Gelencéről származik, és katolikus vallású, templomba járó, vallását gyakorló ember
volt. Gyermekkoromtól rendszeresen jártam
én is templomba, így az általános iskola elvégzése után alapértelmezett dolog volt, hogy a
Szent László líceumba jelentkezzek. A gyermekkori elhatározásom egyre inkább megerősödött bennem, és tudatosan katolikus papnak készültem.
– Leghosszabb szolgálati idejét Kárászteleken töltötte. Láttuk, hogy nem könnyű
az elválás. Mire emlékezik szívesen ebből az
időszakból?
– Nem titok, hogy szerettem ott lenni, tehát
mindenre szívesen emlékszem. Minden, amit
tettem a közösségépítés szolgálatában, a Jóistennek tulajdonítható, az ő mérhetetlen nagy
kegyelme volt segítségemre sok szeretni tudó
és akaró ember tettre készsége által, akikkel
lehetett mindig valami szépet, valami maradandót építeni test és lélek számára egyaránt.
Tíz év hosszú időnek mondható, mégis minden egyes napra szeretettel tudok visszagondolni, mert minden napban ott volt az Isten
és általa a sok-sok segítő testvér, aki mindig
lelkesíteni, biztatni tudott, olykor vigasztalni,
ha valami nem úgy ment, ahogyan szerettem
volna. Az eltelt évek alatt sok szép eseményre
sor került, ezek megszervezésében, mint egy
nagy család, mindenki végezte a rá eső feladatot. 2013-ban a templom alapkőletételének
centenáriumát ünnepeltük, s ez alkalomból
a templomkertben keresztutat emeltettünk.
2017-ben pedig többhetes eseménysorozattal
készültünk a kárászteleki templom felszentelésének 100. évfordulójára. Ifjúsági találkozót
tartottunk, a templomkertben centenáriumi

A kárásztelki
templom
centenáriumi
keresztjénél

Keresztút
a kárásztelki
templom udvarán

fenyőfát ültettünk a gyerekekkel, köszöntöttük az aranylakodalmas házaspárokat. Ezek
az események mind a templomban zajlottak.
Volt könyvbemutató és keresztútjárás is. A
község határában centenáriumi keresztet állítottunk. 2018-ban pedig a lourdes-i barlang
mása készült el a templom udvarára, a régi
kereszt tövében. Mindezek mellett még sok
más szép esemény is történt, szokások alakultak ki. Természetesen nem nekem köszönhető mindez, hanem a kedves hívek hozzáállásának. Elmondhatom, hogy sok igaz emberi
kapcsolat alakult ki köztem és a kárászteleki
hívek között. Úgy éltünk, mint egy nagy család. Most nehéz szívvel válok meg a kárászteleki Szent Kereszt Felmagasztalása Egyházközségtől. Nem feledem soha a sok szeretetet,
az ima, segítség, biztatás formájában kapott
sok támogatást, hiszen ezek mind a lelkipásztori életem megerősítésére szolgáltak. A hívek
szép számmal jártak a templomba, hála Istennek, még a fiatalok is. Sajnos a fiatalok többsége elkerül Kárásztelekről, így apad és lassan
elöregszik a község, de amennyire tudom, ez
általános jelenség, főleg a falvakban.
– Margitta esetében van-e olyan konkrét
feladat, ami az Ön hatásköre?
– A feladatok elosztását még nem beszéltük meg a plébános úrral. Valószínűleg minden téren lesz feladatom, beleértve az ifjúság
lelkigondozását. Úgy gondolom, hogy mindent közösen fogunk csinálni. Szeretettel és
bizalommal fogom végezni a munkámat, remélve, hogy megszeretem a margittai híveket
és ők is engem. Ennek érdekében részemről
mindent megteszek, Isten segítségével, Isten
dicsőségét keresve. Margittán is papi jelmondatom fényében, amelyet Szent Pál apostol
fogalmazott meg, „futok a kitűzött cél felé, az
égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban!” (Fil 3,14) – végzem a rám
bízott feladatokat.
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Tűz és víz között
Szabó Zsolt lelkipásztor több mint húsz
éve szolgál a Biharfélegyházi Református
Egyházközségben. Az egyházi gondokról,
a gyülekezeti életről, az egyházközség
történetéről és még sok másról folytattunk
eszmecserét vele a parókián.
Kevés olyan egyházközség van a Bihari és
az Érmelléki Református Egyházmegyében,
ahol ne jártam volna, akár többször is, az elmúlt több mint három évtizedben. Az említett
időszakban a parókiák majd mindegyike fel lett
újítva, a félegyházin is látszik a gazdaszellem.
Kellemesen lepett meg az ízlésesen és praktikusan berendezett itteni lelkészi hivatal, hasonlóval nem találkoztam egyik egyházmegyében sem. Amikor ezt szóvá tettem, Szabó Zsolt
tiszteletes csak ennyit mondott: „Méltóságteljes körülmények között kell fogadni azokat,
akik hozzánk betérnek.”
A lelkipásztor 1998. december 16. óta szolgál a biharfélegyházi gyülekezetben, elődje,
Szabó Ferenc hét-nyolc évet töltött itt. Ahogy
annak idején tőle, most Szabó Zsolttól is a település nevének eredetét tudakoltam.
– Félegyháznak nevezték régen azokat az
egyházközségeket, amelyeknek nem volt önálló lelkipásztoruk, parókiájuk. Beszolgáló lelkipásztoruk volt a gyülekezeteknek, ezért nem
hívták leányegyházközségnek. A Félegyház elnevezés már a reformáció kora előtt, a katolikus világban jelen volt. Különböző változásokat
ért meg a település neve, de a lényege ez volt,
és nem köthető össze a falu leégésének történetével. Az 1784. július 11-i nagy tűzvészben
leégett az egész falu, s mindössze egy egész
és egy fél ház maradt volna épségben, a köztudatban az van, hogy innen származik a falu
neve. Az előbbi eredetre utal községünk magyarországi testvértelepülésének, Kiskunfélegyházának a neve is, a kunsági mezőváros elnevezésében valószínűleg ugyanez a szempont
játszott szerepet.
– Mikor jelent meg a reformáció a településen?
– Ezen a vidéken korán megjelenik a reformáció. Szerintem ehhez hozzájárult az a tény,
26
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hogy Bocskai István protestáns fejedelem volt,
az ő gyökerei Kismarjához fűződnek, s ez a település légvonalban kilenc kilométerre van tőlünk. Bizonyítható a régi leírásokból, hogy élő
kapcsolat volt a két szomszédos falu között, és
érdemes tudni, hogy a bécsi béke kivívásához
nagyban hozzájárult Félegyháza is: hajdúkat
verbuvált, sőt a fejedelem egyik táborhelye itt
volt nálunk, a Nyúzóvölgy pedig, ahol Bocskai
a győztes csatát vívta a császáriakkal, egy kőhajításnyira van tőlünk. Mindezek, majd II. Rákóczi György intézkedései is segítették a reformáció megerősítését, és több mint valószínű,
hogy ekkor jött létre Félegyházán a református
egyházközség.
Félegyháza egyházmegyei központ is volt,
itt működött az esperesi hivatal. Sajnos az említett tűzvészben minden irat, levéltári anyag elpusztult, ezért az egyházközség történetének
kutatása nehézkes. A tűzvész után azonban
áldás is érte az egyházközséget, ugyanis a leégett falu II. József türelmi rendeletének eredményeként is feléledt, létszámában gyarapodott, s újraépítette a ma is látható templomot.
– Így élt ez a nép, tűz és víz között – hiszen
itt van a Berettyó –, és visszatekintve a múltra, a hite, a keménysége, az elszántsága a legnehezebb problémákon is átsegítette – állapítja
meg a tiszteletes.
Szinte színreformátus faluról beszélhetünk,
melynek népessége 1000-1100 fő körüli volt
a múlt század elején, aztán a sok kedvezőtlen
történelmi esemény miatt apadni kezdett, de
még 1992-ben is 900 fölötti volt. Most 700 léleknél valamivel több a gyülekezetbe beiratkozottak száma, és mindenki hozzájárul az egyház fenntartásához.

hitvilág
Arra kértem a lelkipásztort, beszéljen az
egyházi életről, a templomlátogatásról is.
– Minden vasárnap délelőtt és délután tartunk istentiszteletet, ezek akkor sem maradhatnak el, ha szabadságon vagyok vagy esetleg beteg lennék, mindig idejében keresünk
helyettesítőt. Az istentiszteletek kezdési idejét sem változtattuk. Ennek ellenére ahhoz képest, hogy amikor ide kerültem, átlagosan 8090 személy vett rész egy istentiszteleten, ma
ennek csak a fele. A magyarázat a temetési anyakönyvekből kiderül: az elmúlt két évtizedben eltemettük a templomba járók zömét.
Őket pótolni pedig a családtagok nem tudják,
mert nem itt élnek, vagy már nem járnak abban a komoly hitben, mint elődeik tették. Ezért
örülünk minden új arcnak, fiatalnak, aki rendszeresen látogatja az egyházi szertartásokat. A
fiatalokkal szervezett formában foglalkozhatunk a Teleházban és a Leventeházban. Itt termet kapnak, informatikai eszközöket találnak,
helyet a sportoláshoz. A bibliaköri foglalkozás
népszerűsége hullámzó, ötévenként mindig
összeáll egy kisebb aktív csoport, mely kitart,
aztán jönnek hullámvölgyek. A fiatalok életében nagyon nagy a világ befolyása.
– Hogyan történik a konfirmáció, vannak
gyerekek, akik részt vesznek ezeken a foglalkozásokon?
– Eddig általában minden évben megvolt a
tíz fölötti létszám, most kilenc fiatal konfirmált,
a következő csoportban nyolcan vannak. A jövőben előfordulhat, hogy összevont csoportokban kell majd dolgoznunk. Erre még nem volt
példa, de kevés a keresztelő Félegyházán.
– A házasságkötések száma miként alakult?
– A világjárvány következtében nincsenek
házasságkötések, ami lett volna, elhalasztották. Az elmúlt húsz évben volt olyan időszak,
hogy három éven át egyáltalán nem köttetett
házasság, és egyetlen évben sem haladta meg
a tízet az esketések száma. Általában háromnégy házasságkötés volt évente, a régi szép
időknek egyhavi átlaga…
– Kérem, mondjon néhány szót az előbb
említett Teleházban és Leventeházban szervezett tevékenységekről!
– A félegyházi református egyházközségnek
valamikor fiú- és leányiskolája is volt, a hozzájuk tartozó szolgálati lakásokkal együtt, és
kultúrotthont is épített az egyházközség. Ezek
az államosítás után a román állam tulajdonába kerültek, a fiúiskola kivételével le is bontották az épületeket, visszaszerezni már nem lehetett őket. Az volt a célunk, hogy pótoljuk, amit

az egyházközség elveszített, ezért vettünk meg
egy parasztházat 30 ár területtel, itt működik a
Teleház. 2002-ben nem sok számítógép volt a
faluban, de itt igen, és rendszeresen szerveztek
informatikai képzést iskolásoknak, aztán felnőtteknek is, külön a félegyháziaknak, külön a
vajdaiaknak. Ezenkívül számtalan program futott itt, mint a 2001-ben kezdődött roma program vagy a hátrányos helyzetű analfabéta roma
gyerekekkel való foglalkozás a felzárkóztatásuk
érdekében. Szakavatott pedagógusok tanították őket sok éven át, de volt felnőttképzés is.
Magyarországról Nagyrábéval és Hajdúbagossal tartottunk hosszú ideig kapcsolatot, ahol teleházat működtettek francia mintára a vidéki
ifjúság felzárkóztatása érdekében. Ugyancsak
itt szerveztük meg minden évben a táborainkat
nagyon nagy részvétellel – sajnos az idén nem
tudjuk megtartani. Ezt a munkát hosszú ideig
csináltuk, majd miután más lehetőségek akadtak a községben, mi szépen hátrább léptünk.
– A Leventeházban milyen tevékenység folyik?
– Ez amolyan társa a Teleháznak, csak tíz
évvel később tudtuk megvásárolni. A magyarországi Nádudvar mellett szovjet partizánok által meggyilkolt 13 mártír leventéhez kapcsolódik, akikről minden évben megemlékezünk,
így ápolunk kapcsolatot Nádudvarral. A tizenhármak egyike, Sajti Sándor ennek a háznak
lett volna az örököse. A Leventeház 2003-ban
került az egyházközség tulajdonába, a 13 levente áldozatot igyekszünk ott bemutatni a következő generációnak, és a látogatóknak szállást is tudunk adni. Aki egyszer járt ezen a
helyen, az tovább érdeklődik róla.
– A szatmári útra néző Leventeházzal
szomszédos portáról is az egyházközség gondoskodik. Ott mit terveznek?
– Onnan a család kihalt, vagy négy évig
senki még ajtót sem nyitott, jó szomszédként
mi takarítottuk, hogy ne legyen ott dzsungel.
Majd megjelentek az örökösök Magyarországról, Kecskemétről, és hajlandóságot mutattak
rá, hogy eladják, akkor vettük meg a Fehér
házat. Ez még nem kőbe vésett név, de ha a
felújítását be tudjuk fejezni, én ragaszkodom
hozzá, ugyanis a szintén 15 éve működő idősgondozásunk székhelye lenne ez. Mivel régen
minden ispotály fehér volt, ezért gondoltam
találónak a nevet. Ez lenne az idősek menedékháza, ide jöhetnének délutánonként, hogy
találkozzanak, gondoskodás mellett egy kicsit
beszélgessenek.

Dérer Ferenc
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Szaktárgya a zene,
de máshoz is ért
Berettyóújfaluban a nyári zenés esték utolsó
fellépője Másik János volt, a ’70-es évek
emblematikus magyar dalszerző-előadó
triumvirátusának tagja Cseh Tamás és Bereményi
Géza mellett. A sikeres koncert után egy kicsit
fáradtan, de készségesen adott interjút
a Biharországnak.

A szerző felvételei

Koncert
Berettyóújfaluban,
a Nadányi Zoltán
Művelődési Ház
udvarán

Azt mondják, jó dolog a katonaság, mert
fegyelemre tanít. Én, ha sajnálok valamit az
életemben, az a Szentesen sorkatonaként töltött másfél esztendő. Voltak azonban ott meghatározó kulturális élményeim: Cseh Tamás
és Másik János közös fellépése 1983-ban. Aztán Cseh Tamást kétszer is láthattam főiskolás koromban Debrecenben, de Másik Jánosról kevesebbet tudtam. Most olvastam utána,
hogy több mint harminc filmzenét írt, 1972ben Ki mit tud?-győztes az Interbrass zenekarral, koncertezett az alkalmi Supergrouppal,
később pedig az underground meghatározó
alakja. Kapolcson láttam a Keresztben jégeső című műsorát a Művészetek völgyében,
akkor kaptam lencsevégre először. Berettyóújfalui műsorának első harmadában a Peepshow-mennyország lemezéről játszott dalokat,
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A Makk Kálmán Moziban Makk Károly tablója előtt

a második harmadba a hetvenes évek triumvirátusa – Bereményi Géza, Cseh Tamás és Másik János – dalait illesztette. A két utolsó közös lemezről válogatott: a Levél nővéremnek
2-ről és Az igazi levél nővéremnek-ről. A műsor harmadik részében pedig olyan dalokat is
elővett, amelyeknek a szövegét is ő írta.
– Győr-Sopron megyéből származom, Kisbajcsról. Anyai nagyapám, Huszár Vendel házában születtem. Később odaköltöztünk a családdal, ahol édesapám tanított. Az én időmben
mindenki futballista akart lenni, és ez alól én
sem voltam kivétel. Egész nap rúgtuk a labdát, de egyszer belehallgattam egy zongoraórába, és ott ragadtam az ablaknál. Hat és fél
éves voltam ekkor. Édesapám észrevette, és
ösztönzött arra, hogy tanuljak. Ezután maradt
a zene, s egy egész életen át elkísért. A konzervatóriumot Győrben végeztem el. Kamaszként nem bírtam a kötöttségeket, de az életemben jelen volt az irodalom és a rockzene
is. Az igazság az, hogy nehezen ment a tanulás, mert keveset gyakoroltam. Mégis Budapesten a dzsessz tanszakra jelentkeztem,
de nem végeztem el. Két év után felvételiztem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára, s ott Dobszay László és Földes Imre lett
a mesterem. Éneket, hangképzést, népzenét
és karvezetést tanultam. Fantasztikus három
esztendőt töltöttem ott. Már ismert dzsesszzenésznek számítottam a főiskolás évek alatt
is, így a tanulmányaim befejezése után Gonda

szomszédoló

Fotógrafika: Kocsis Csaba

János visszahívott a dzsessz tanszakra tanítani. XX. századi zeneanalízist és improvizációs
technikát oktattam. Nem sokáig, mert behívtak katonának.
– A katonaság után nem ment vissza tanítani. Mi volt az oka?
– Az egyik a filmzene. Mindig is szerettem
volna ilyet készíteni. Kovásznai Gábor György
adta meg ezt a lehetőséget, aki egy zseni volt.
Kisfaludy András, a Kex együttes dobosa
ajánlott be hozzá. A rendező ideadta a Habfürdő forgatókönyvét, négy-öt song szövegét,
és láttam a rajzokat is. A végeredmény tetszett
neki. Három-négy hónap alatt készültek el a
dalok, és közben sokat találkoztunk. A filmben
Bontovics Kati, Papp Anikó és Antalffy Albert
énekelte a dalokat. A film egyébként a bemutatót követően megbukott, de sokáig játszották filmklubokban, közel 50 ezer nézője volt.
Majdnem 40 filmzenét szereztem, és ennek
köszönhetően ismertem meg Makk Károlyt is,
s ő mesélte, hogy édesapja alapította a mozit Berettyóújfaluban. Eredetileg Szabó Gábor
kapta volna Makk Károlytól a megbízást, de
ő már nagyon beteg volt. Én dolgoztam vele,
ezért is kerülhettem képbe. Dés Lászlóval kö-

Véletlen találkozás
L. Ritók Nórával
Berettyóújfaluban

Másik János
Kapolcson
2019-ben

zösen szereztük az Egymásra nézve zenéjét.
Nekem akkor volt egy témám, és felosztottuk
egymás között a filmet. Karcsi meg is lepődött, hogy milyen hamar elkészültünk. Aztán
még dolgoztunk együtt a Lili című tévéfilmben, írtam két songot Haumann Péternek, és
néhány kísérőzenét. Játékfilm kevesebb készült az utóbbi időben, de Forgács Péter filmrendező az 1890 és 1921 között az Egyesült
Államokba érkező sok százezer magyar sorsát
bemutató dokumentumfilmjének is én voltam
a zeneszerzője. A Hunky Blues – Az amerikai álom az Extremly Hungary fesztivál alkalmából készült, a világpremierjén New Yorkban én is ott voltam.
– A másik oka annak, hogy feladta a tanítást a katonaság után, a fellépések sűrűsödése volt?
– Igen, de ehhez az kellett, hogy már a katonaság előtt részese lettem a zenei életnek.
Az Interbrass együttessel megnyertük 1972ben a Ki mit tud? dzsesszzenei kategóriáját, s
utána rendszeresen koncerteztünk. 1974-ben
két meghatározó találkozásom volt: ekkor ismertem meg Cseh Tamást, és ebben az évben tért be a klubunkba a világhírű dzsesszgitáros, Szabó Gábor. Amikor készítettek vele egy
tévéshow-t, a legjobb dzsesszmuzsikusokkal,
engem is meghívott. Azt mondta a szervezőnek: neki az a fiatal zongorista kell a klubból,
mert az úgy játszik, mint az amerikaiak. A tévéfelvétel után adtunk egy koncertet a Rádióban
közönség nélkül. Ez egy csapásra ismertté tett.
Kőszegi Imrével is sokat koncerteztem: fesztiválokra jártunk, és több kommunában is felléptünk Nyugat-Európában. Abban az időben
természetes volt, hogy valaki több dologgal is
foglalkozzon, Cseh Tamás például végzettsége szerint rajztanár, Baksa-Soós „Január”, a
Kex együttes emblematikus alakja pedig képzőművészként is nagy karriert futott be, nemcsak Európában, de az óceánon túl is ismerik a
munkáit. Én is szerettem festeni, rajzolni, ma is
megvannak hozzá az eszközeim. Gyakran muzsikáltunk együtt, sok kiadatlan felvételem van
vele, ezeknek keresek valamilyen archívumot,
mert ő már ebben nem tud segíteni, évek óta
kómában van. Ő volt az, aki Magyarországon
behozta a színházat a koncertekre. Minden
egyes előadása performance volt. Sok tekintetben a mesteremnek tekintem. Ha Berlinben
jártam, úgy mutatott be a barátainak: „Szaktárgya a zene, de máshoz is ért.”

Ø
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FERDÍTÉSEK

Jót s jól!
K

azinczy Ferenc – akit én magamban
mindig Kazinczy mesterként emlegetek,
hisz az ő kezdeményezése nélkül anyanyelvünk talán nem ott tartana, ahol tart – A
nagy titok című kétsoros epigrammájában an�nyit mond el a nyelvet alkotó módon használókról és használóknak, amennyit másoknak
talán két kötetben sem igazán sikerülne. „Jót s
jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted /
Szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot.”
Azért is idéztem, mert manapság valahogy
ez a Kazinczy-tanács, de még a tevékenysége is nagyrészt kimarad az iskolai tantervekből, vagy egyszerűen a modernség zászlajától
nem látszik. Én vállalom az avíttságot, sőt azt
is bevallom, a napokban, miközben egy magát nagy gondolkodónak tartó politikus azzal
akarta hallgatóságát meggyőzni hosszan és
körülményeskedve előadott „igazáról”, hogy
folyton beszúrta a „pe bune, pe bune” megerősítő szófordulatot, nem ment ki a fejemből,
hogy Kazinczy ezt mennyivel rövidebben volt
képes elmondani.

Ha pedig erre valaki azt mondaná, hogy
románból fordította, jót nevetnék, mivel ez
a látszólagos hasonlóság, sorozatunkban már
előforduló más szintagmákhoz hasonlóan, véletlen egyezés csupán. Az inkább a déli vidékeken használt pe bune ugyanis nem az elmondás minőségére utal, hanem a tartalmi
igazságára. Használják is nagyon gyakran,
mivel ugyancsak gyakran fordulnak elő csúsztatások a mondandójukban, és ezzel a szófordulattal mintegy megelőzik az esetleg nem
igaz jelzővel illetést.
Erdélyben még nem terjedt el túlságosan
ez a bizonygatása az igazságnak, de a lakosságmozgást tekintve sosem lehet tudni,
mikor halljuk meg magunk körül az utcán
a meggyőződéses ismételgetését a pe bune,
pe bune szófordulatnak. És ezzel máris elhárítottam magamról a vádat, hogy bezzeg arról nem szóltam időben: ez nem ugyanaz,
mint amit Kazinczy mester ránk testált. Da,
da, pe bune!

Molnár Judit

Szaktárgya a zene, de máshoz is ért
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(folytatás az előző oldalról)
– Dzsesszzenésznek tartod magad, de
mégis nagyon színes a zenei palettád…
– A ’80-as évek elején érdeklődésem a
rockzene, pontosabban az underground
felé fordult. A Balaton, a Trabant és az Európa Kiadó zenekarral dolgoztam együtt, hiszen néhány tagot – Lukin Gábor, Víg Mihály, Menyhárt Jenő – régebbről is ismertem.
Cseh Tamással az első lemez után tizennyolc
évig nem csináltunk semmit. A Katona József
Színház szerette volna színpadra állítani a Levél nővéremnek-et, de rábeszéltem Bereményi Gézát, hogy csináljunk egy új levelet. Ezt
felnőtt fejjel írtuk, és ez sokkal jobban tetszett
nekünk. Tíz esztendővel később pedig megszületett Az igazi levél nővéremnek. Amikor
Tamás elment, sokáig nem tudtam játszani a
dalait. Még a közös munkáinkat – Budapest,
Biharország
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Keresztben jégeső, Ó, a Balaton – sem játszottam egészen egy operatőrfesztiválig, ahol
Novák Emil kérésére mégis elénekeltem a Budapestet. Aztán egy sikeres bécsi koncert
után a barátaim unszolására újra műsorra tűztem ezeket a dalokat, a Tamás által énekelteket pedig más hangszerelésben szólaltatom
meg. Ebből aztán új műsor is született, a Kaland barátom. A műsoraimban meghatározó
szerep jut most már a bandoneónnak, a hagyományos tangózenekarok hangszerének. Írtam egy háromtételes művet erre a különleges
hangszerre, Vörös Eszter adta elő a Budapesti Vonósokkal. Nagyon örülök, hogy létrejött
végül ez a berettyóújfalui fellépés ezen a hangulatos udvaron. Ezek a napok nehezek, mert
sok koncertünk elmaradt a járvány miatt, de
írom az új zenéket, dalokat, mert készülünk a
jövőre.

Kocsis Csaba

kultúra

Margitta város
legtermékenyebb festője
Nem vagyok képzőművészeti szakértő, így aztán
nem tudhatom, ki városunk legtehetségesebb
festőművésze, de munkáinak rám gyakorolt
hatását figyelembe véve bizton állíthatom, hogy
Bánházi Gyöngyi a legjobbak között van,
és egyértelműen a legtermékenyebb.
Akkor érzi magát igazán jól, akkor van elemében, ha ecsetet vesz a kezébe, a vászon elé
ül, és ihletét formába önti egy új festményben.
Bánházi Gyöngyi életpályáját és addigi munkásságát már bemutattuk lapunk 2016. szeptemberi számában. Munkakedve azóta sem
csökkent, sőt a nyugdíjas évei (2015 óta) lehetővé teszik számára azt, hogy gyerekkori szerelmének, a festészetnek hódolhasson. Nemrég otthonában kerestem fel, a lakás egyik
sarka műteremnek van kinevezve. Kisebb méretű munkáit itt készíti. Garázsuk fölött egy
igazi műtermet is kialakított, ott már minden
körülmény adott a festéshez. Munkáinak nagy
része azonban alkotótáborokban készül, ahol
a körülmények és a hangulat hozza az ihletet. Ő a margittaiak közül a legtöbbet utazó
művész, ha teheti, egyetlen alkotótábort sem
szalaszt el. Férje biztatja, és minden segítséget
megad ahhoz, hogy „szárnyalhasson”.

Bánházi Gyöngyi

Munka közben

– Négy éve mutattuk be Önt lapunk olvasóinak. Azóta biztosan sok újdonságot tud
nekünk mondani munkásságával kapcsolatban.
– Négy év hosszú idő, ha eseménytelen,
de ha alkotással és hasznos dolgokkal töltjük,
akkor nagyon hamar elrepül, olyan hamar,
hogy szeretnénk fékezni, hogy ne szaladjon
olyan gyorsan. Zsúfolt időszakom volt. Számos egyéni és közös kiállításom volt ebben az
időszakban. 2017-ben a Tibor Ernő Galériában volt egyéni tárlatom Színek és évek címmel. Ez három héten át volt megtekinthető.
2018-ban a magyar kultúra napja alkalmából
az Évszakok című egyéni kiállításommal nyitották meg a margittai művelődési ház emeletén kialakított galériát. Hosszú éveken át harcoltunk ezért a galériáért, és megtisztelő volt
számomra, hogy a megnyitón bemutathattam
alkotásaimat a hazai közönségnek. A kolozsvári Stars Galéria a Reményik Társaságon belül évente megrendezi a Reményik Sándor-kiállítást, ez Erdély több részére is eljutott; ezen
is rendszeresen bemutatom alkotásaimat.
– Úgy tudom, Ön szenvedélyes és igen tehetséges fotográfus is. Fotóit láthatták-e ez
alatt a négy év alatt?
– Valóban szeretek fényképezni. Úgy érzem, van egy kis tehetségem hozzá, el tudom
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kapni a megfelelő pillanatot. Egyéni fotókiállításom tavaly volt a nagyváradi várban a Vilidár
István Teremben. A szervező az Euro Foto Art
Egyesület volt, ennek tagja vagyok. A kiállítás
címe A természet szeme volt, így értelemszerű, hogy természetfotóimat mutattam be. El
kell mondanom, hogy a természetfotózás áll
hozzám a legközelebb. Idén tavasszal volt két
közös kiállításunk, de a vírushelyzet sajnos ezt
is megzavarta.
– Úgy tudom, munkáit Magyarországon is
megcsodálhatták. Milyen alkalomból?
– A magyar kultúra ünnepe alkalmából,
melyet az utóbbi években Margitta, Berettyóújfalu, Nagyvárad és Debrecen együtt ünnepel, idén januárban meghívást kaptam Beret�tyóújfaluba egy egyéni tárlatra. A kiállításnak
a Makk Kálmán Mozi galériája adott otthont.
Olyan alkotások kerültek a falra, melyek a
négy várost ábrázolják. Erre a kiállításra szép
számú margittai küldöttség kísért el, és Nagyvárad is képviseltette magát a Tibor Ernő Galéria (TEG) által. A kiállított anyagot Gavrucza
Tibor nyugalmazott lelkipásztor, festőművész,
a galéria korábbi vezetője méltatta. Az egyéniek mellett sok közös tárlaton is szerepeltek
a munkáim. 2019 Ady-emlékév volt, ebből az
alkalomból vándorkiállítással tisztelegtünk a
költő emléke előtt. A tárlatot a TEG-ben nyitottuk meg, majd sok más helyen közszemlére
bocsátottuk, a többi között Margittán is. Adyhoz fűződő alkotásaim Kolozsváron is ki voltak állítva a Klikk Art Centrumban, utána az

Biharország

2020. október

Férjével
otthonukban

Gyermekekkel
is foglalkozik az
alkotótáborokban

anyag vándorkiállításként egész Erdélyt bejárta. 2019 igen termékeny év volt kiállítások
szempontjából. Sajnos az idén a járvány átírta
a kiállítási rendet.
– Ön az alkotótáborok lelkes látogatója.
Hol járt az utóbbi időben?
– Tavaly részt vettem a montenegrói alkotótáborban. Idén csak két, egyenként tíznapos alkotótáborban voltam Sólyomkőváron
és Felsőbányán. Ez a járvány első hullámának
a lefutása után volt, amikor egy kicsit fellélegezhettünk. A sólyomkővárin még külföldi alkotók is részt vettek, de a felsőbányain már
nem, mert visszaállt a karanténkötelezettség.
Az előző években nagyon sok külföldi alkotóval lehettünk együtt. Októberben újra lesz felsőbányai alkotótábor, de még nem tudni, lesznek-e külföldi résztvevők. Ezt a járványhelyzet
fogja meghatározni. Idén az igen hangulatos
és általában sikeres micskei alkotótábor elmaradt.
– Milyen technikát használ a munkája során?
– Híve vagyok a változatosságnak. Szerintem nem kell lehorgonyozni egy bizonyos
technikánál, inkább érdemes minden változatot kipróbálni. Ez tágasabbá teszi a kifejezőképességünket. Használom az akvarellt,
a pasztellt, az akrilt és olajat egyaránt. Stílusom is változik az évek során a szemléletemmel együtt. Különböző életkorban különbözően látjuk a világot, és így jelenítjük meg a
festővásznon.
– Mióta aktív tagja a nagyváradi Tibor
Ernő Galériának? Hogyan válik valaki taggá? Margittán miért nem alakult ki egy ilyen
művészcsoportosulás?

kultúra

– Öt éve vagyok tagja a váradi galériának,
és nagyon jól érzem magam ebben a közösségben. Felfigyeltek alkotásaimra, és meghívtak állandó tagnak. Évente kapok kiállítási
felületet. Ezen túl események alkalmából is kiállítjuk műveinket, az ilyen tárlatokból sokszor
vándorkiállítás lesz. Képzőművész társaimmal
nagyszerű szakmai eszmecseréket folytatunk,
sokat tanulunk egymástól. Margittán is szép
számú képzőművész van, de úgy néz ki, „magányos farkasok” vagyunk. Én többször javasoltam egy civil szervezet megalapítását, mely
egy csokorba kötne bennünket, de javaslatom
nem találkozott kellő akarattal. Azt is sokszor
javasoltam az elöljáróknak, hogy biztosítsanak
számunkra egy alkotóházat, ahol közösen dolgozhatunk. Ez egyelőre nem talált meghallgatásra, de remélem, egyszer majd megvalósul…
– Látjuk, hogy nagyon sokat dolgozik.
Egy megnyitón Gavrucza Tibor így jellemezte Önt: „Bánházi Gyöngyinek rengeteg alkotása van, szinte folyamatosan dolgozik, talán
evés és alvás helyett is a festést választja. Ő
a galéria legtermékenyebb tagja és a legtöbb
alkotótábor résztvevője.” Hogyan tud mindenre időt szakítani?
– Festőművész mellett háziasszony is vagyok. Ez irányú teendőimet el kell végeznem,
majd a szabadidőmet teljes egészében a fes-

Festményeit
legtöbbször
a természet ihleti

tésre fordítom. Férjem nagyon megértő, biztat és mindenben segít. Nekem a festészet a
szellemi táplálékom, nélküle nem tudnék élni.
Közös kikapcsolódásként beszorítunk egy-egy
színházi előadást vagy sétát a természetben.
– Ihlet vagy megrendelés ad ecsetet a kezébe?
– Mindenképpen az ihlet a meghatározó.
Van úgy, hogy rendelnek tőlem festményt,
de azt is a saját ihletem, meglátásom alapján
készítem el. Nem tudom alárendelni magam
senkinek. A rendelés általában már kész festményekre érkezik, melyeknek fotóját feltöltöm
a közösségi oldalamra. Néha összekapcsolódik a fotózás és a festészet: megfestem egyegy fotómat, mely ihletet adott. Nem másolom le a természetet, hanem a magam tudása
szerint, a festőművész szemével látva tolmácsolom a nézőknek. A legtöbb témámat a természetből merítem.
– Van kereslet a festményekre?
– Úgy érzékelem, hogy igen. Van, aki saját
célra, más ajándékba vásárol festményt. Azt
nem tudom, hogy művészetből meg lehet-e
élni, mert én a nyugdíjamból élek. A festészet
a szenvedélyem és a „szerelmem”, nem megélhetést, hanem életminőséget ad számomra.

Szőke Ferenc
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Harminchat fok árnyékban
E
steledik. Váradon még eregeti az aszfalt
a beszívott forróságot, de itt falun már
hűl a levegő, szinte harapni lehet az illatát. Később a csillagok egész közel merészkednek, és a tücskök olyan fenséges koncertet adnak a tiszteletünkre, hogy mosolyogva
alszunk el. És arra ébredünk, hogy huncut a
bíró, meg hogy érik a dió, és persze mindezt
egy jó fiú madár adja a tudtunkra, így hát mosolyogva kelünk.
Kinyitom az ablakot, és bejön a mező. Nagyot szippantok fűszeres illatából. A lankás
dombokon aranylik a búza, zöldell a kukorica.
A közeli bokrokon kotnyeles szarkák veszekednek. Ezt már a libák sem bírják elviselni,
hát nagyokat gágogva kergetik el a két nagyszájút. Libbenő fehér foltok zöld alapon.
A fecskék csivitelnek, a rigó újfent bejelenti,
hogy ő jó fiú. Van egy „puttypurutty” madarunk is. Egészen picike. Félóránként bemondja
négyszer egymás után, hogy „Puttypurutty”.
Mindig csak négyszer. Nem tudom, milyen
fajta. Fogalmam sincs. Hiába, ilyen a városi.
Csak az autómárkákat ismeri fel…
A nyárfa néhány órán át árnyékot ad udvarunkon, törzsén szép nagy hangyák térülnek-fordulnak a nappal és az éjjel minden pillanatában. Lehet, váltásban dolgoznak. Az
egyik csapat fentről jön, a másik meg lentről
megy. Összetalálkoznak, megállnak, megszagolják egymást, s ha ismeretlen betolakodót
éreznek, azt megölik. A fa ágára szőtt pókhá-
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lót miszlikre szaggatják. Az apró darabkákat
szájukban cipelve titokzatos helyre hordják. A
pókot majd megüti a guta. Azt hiszi, ellesték
tőle a zsákmányfogás technikáját, és hasznosítani akarják…
– Puttypurutty! – jelenti a nem tudom, milyen madárka négyszer, aztán elhúz felettünk
egy gólya. A mocsaras terület felé veszi útját.
Reszkethetnek brekiék! A forrás a domb alatt
van. A vizét elvezető cső megrepedt, s a rucák
élvezettel hűsölnek a szétfolyó áradatban. Itt a
növényzet is sűrűbb, sötétebb és kövérebb. Az
aljáig nem is lehet lelátni.
A tehenek és a lovak a legelőn vannak reggeltől estig. Délben itatják őket. Úgy állnak
egymás mellett, hogy az egyikük feje mindig
a másik hátulsó felénél legyen. Így könnyebb
egymás orráról elhessegetni a pimasz legyeket.
Egy csikó bemerészkedik a nyitva hagyott
kapun az udvarunkba. Jóízűen iszik a lavórból, melyben mosdóvíz langyosodik a napon.
Orrát a kempingszékem karfájába dörgöli. Kicsit legelget. A hosszabb fűszálakat, gyomnövényeket percek alatt leharapja. Ó, hát ez
olyan, mint egy biofűnyíró. Nem fogyaszt sem
áramot, sem benzint, mégis szép egyenletesre nyírja a füvet!
– Jöhetsz máskor is – mondom neki.
A szőlők szépen fejlődnek, ám a sárgabarackot és a szilvát elverte a fagy. Az alma lehull, mielőtt megérne. Ott rothad a fa alatt
éppúgy, mint a szilva, mely az egész faluban
csipás. Így hát csak pálinka lesz belőle.
Amíg mi a harminchat fokos árnyékban sziesztázunk, addig a parasztok az ötven fokot
megközelítő hőségben dolgoznak a tűző napon. Az asszonyok egy része a kertekben tevékenykedik. Gyomlálnak, zöldbabot szednek.
Hatalmas, degeszre tömött zsákokat cipelnek
a hátukon. Átköszönnek nekünk a bólogató
mákgubók között, és jó étvágyat kívánnak. Mi
pedig viszont.
– Puttypurutty – jelenti a madárka, és mi
visszaputtypuruttyolunk neki. Még gyakorolnunk kell!
Amikor már egy falevélnyi árnyék sincs,
behúzódunk a szobába hűsölni. Beszélgetünk.
Dicsérjük a falu elején lévő vegyesboltot, ahol
minden kapható, csak kenyér nem. Ezért más-
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nap felkapaszkodunk a dombon a központba.
A templommal szemben van a „komplex”. Ám
a kenyérre várni kell. Csak 11 óra körül érkezik. Van időnk. Betérünk a diszkóbárba. A
bártündér úgyis unatkozik. Csak a hamutálakat nincs ideje kiüríteni. Negyed tizenegykor
átslattyogunk az országúton a túloldalra, és lehuppanunk az árnyékban gubbasztó, megviselt padra.
Botra támaszkodva araszol felénk egy nénike. Az árnyék csalogatja, no meg a pihenés lehetősége. Arrébb húzódunk a padon.
Lezuttyan. Megkínálom puffanccsal. Egyetlen
szemet vesz ki, azt jó negyedóráig szopogatja. Barátkozunk. Azt mondja, nagyon aggódik. Aggódik bizony, mert a szomszédai, akik
eddig minden reggel korán keltek, hogy megpermetezzék a szőlőt, ma, isten tudja, miért,
még ki sem jöttek a házból. Valami történhetett velük, mert már mindjárt 11 óra és sehol
senki…
– Rendes, hogy aggódik értük – mondom,
mire megrökönyödve rám néz, és haragosan
közli, hogy a fene, aki törődik velük, ő a szőlőt
félti, mert mi lesz, ha nem permetezik meg.
Motorbúgás, és máris bekanyarodik egy autócsoda. A szélvédő üvege ki van törve. Nem
baj, legalább szellőzik ebben a hőségben. Csodaautónk az üzlet elé áll, és máris láthatjuk,
hogyan rakják ki belőle a friss kenyeret.
Irány haza a friss cipóval! Kit érdekel már,
hogy milyen autó hozta. A fő, hogy hamarosan éhünket csillapítja.
Kanyargunk, botladozunk. Rövidítjük az
utat. Nagy a por. Sok a gödör. A tengelykötő őszi sarat termés‑ és krumplikővel próbálják elhárítani. A bokaficamot alig sikerül megúszni.

A disznók sivalkodnak az ólakban. Egy
zsenge kakaska kamaszhangját próbálgatja:
E-e-e-eee! Jövőre már biztosan profi lesz. A
libák felháborodnak a zavarás miatt. A gúnár
elől eliszkolok. Nyaka ágyúcsőként irányul felém. Sziszeg, meg akar csípni. Még hallom,
amint jót mulatnak rajtam a társai.
Tombol, perzsel, vibrál a nyár. Égeti a karom, vállam, hátam. Minden porcikám izzik,
amikor végre beesem az udvarra. Vizet húzok
a kútból, és magamra öntöm.
– Puttypurutty – közli négyszer az ismeretlen kismadár, és a meztelen, fakókék égen elhúz egy fényes, tollhegynyi, szuperszonikus
repülő. Hosszú, hófehér fáslicsík ered utána…
A nyárfa utolsó tenyérnyi árnyékában jóízűen falatozunk. Aztán kiülök a ház elé a tűző
napra egy szál bikiniben, szalmakalappal a kobakomon, mert most jó a fény, és le akarom
festeni a tájat.
Szorgalmasan akvarellezek. Alakul a kép.
A domboldal a zöld minden árnyalatában,
pici sárgával ízesítve, felmászik a rajzlapomra. Mindjárt látni fogják az égetettagyag-színű szekérutat is, végében a két sudár jegenyével, amint éppen az égbe akarják fúrni a
fejüket.
Mellettem szekér zörög. Az idősebb legény
az ifjabbiknak:
– No, eztet a hölgy otthon majd vászonra
olajozza.
Hangosan és jókedvűen viszonzom köszönésüket. Itt ugyanis mindenkivel köszönőviszonyban vagyok. Nem úgy, mint a lépcsőházunkban Váradon…
Felhőket terel a szél. Leparkolnak a nap
elé. A dombok elsötétednek. A fecskék éktelen csivitelést rendeznek, és egyre alacsonyabban keringenek. Igen. Igaza volt a bajuszos szomszédnak. Jön az életadó eső. A föld
percek alatt elnyeli a vizet, mint részeges öreg
matróz a rumját.
A levegő hűvös, szentséges, és lélektisztító.
Csak az a baj, hogy holnap hazautazunk.
És nem lesz rigófütty, puttypurutty, forrás,
zöld illatok. Csak töf-töf autópöfögés, zakataka
villamoszörgés, por, gáz, gőzölgő aszfaltbűz
és alig-köszönés. Idővel egy kis nosztalgiázás
a néhány akvarell előtt… Egyiken az öreg ház
a nyárfával, másikon a szőlő a kerekes kúttal,
harmadikon a dombvonulatok, negyediken a
szekérút a jegenyékkel. A többit jövő nyárig
hozzáképzeljük.
Addig is: „puttypurutty”.
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A festészet öröm számára
Szabó Ildikó székelyhídi amatőr festőt néhány
évvel ezelőtt ismertem meg, amikor férje,
Szabó Tibor agrármérnök kalandos életútjáról
írtam. Megkapó volt kedvessége és derűs
életszemlélete. Alkotásaira az egyik közösségi
oldalon figyeltem fel néhány hónappal ezelőtt.
Székelyhídi ismerősöm azzal igazított útba,
hogy könnyen megtalálom Szabó Ildikó házát,
mivel a kaput gyönyörű népi motívumok díszítik. Indulás előtt az érmelléki városban élő
Gavrucza Tibor, a nagyváradi Tibor Ernő Galéria tagja, egykori művészeti vezetője véleményét is kikértem Szabó Ildikó alkotásairól. Ő
tehetséges amatőr festőnek mondta, aki méltó arra, hogy alkotásait és őt magát is bemutassuk az olvasóknak.
Kellemes nyárutói napon kopogtam be
Szabóék otthonába, a férjjel régi ismerősként
üdvözöltük egymást. Mielőtt megkérdezhettem volna, Ildikó mikor ébredt rá arra, hogy
tehetsége van a festészethez, rajzoláshoz, egy
ismerősnek tűnő portréra figyeltem fel: magamat láttam. Szabó Ildikó a közösségi oldalon
található fényképemről rajzolta meg.
– Rajzolni mindig is szerettem, már iskolás koromban sokszor leültem és rajzolgattam,
de azok amolyan egyszerű gyerekrajzok voltak. Szerettem a kézművességet is, de úgy igazán két éve festek-rajzolok. Éreztem, hogy valamit tennem kell, van bennem valami, amit ki
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Szabó Ildikó
az egyik
csendéletével

A székelyhídi
gyermekotthon
lakói, óhajuknak
megfelelően,
megkapták Szabó
Ildikótól a rajzokat,
festményeket.
A jobb oldali kisfiú
kezében Messi
portréja

kell adnom, amit muszáj papírra vetnem. Kezdetben versírással foglalkoztam, de azok sem
kiemelkedő munkák voltak. Akkor elhatároztam, megpróbálok rajzolni, s amikor a párom
látta, hogy van hozzá tehetségem, javasolta,
végezzek el egy rajztanfolyamot. Mert nekem
nem volt semmi szakmai képesítésem. Feltettem magamban a kérdést: vajon a tehetség,
a rajzolás, festés velünk született képesség,
vagy megtanulható? Aztán Váradon elvégeztem egy háromnapos jobb agyféltekés rajzkurzust, amelyet nagyon sokan bírálnak, pedig
nagyon jó, mert nem rajzolni tanít meg, hanem látni. A vizsgamunkám után azt mondtam, ha ez nekem sikerült három nap után,
akkor tudok többet is, és elkezdtem dolgozni.
Először portrékat rajzoltam, ami sokak szerint
a legnehezebb, utána a párom javaslatára festeni kezdtem, hogy színes legyen egy kicsit az
alkotásom. Amikor az első festményem elkészült és jól sikerült, azt mondtam, ezt folytatni kell, és megcsináltam még egyszer. Persze
közben tanultam, részt vettem online tanfo-

portré

Három nagy lányát
is lerajzolta

lyamokon, de őszintén mondom, látom magamon a fejlődést, most már tudom, hogy kell
csinálni. Nem szeretek utánozni másokat, nekem mindig kell valami egyedi benne, amiről
úgy gondolom, hogy az a névjegyem. Most
például kitaláltam, hogy a ceruzarajz portrékon a szemeket színesre csinálom. Úgy gondolom, lassanként eljutok oda is, hogy megtanulom, hogyan kell színes portrét készíteni.
Mindez nagyon jó érzés, nagyon szeretem azt,
amit csinálok. Nagyon jólesett, hogy meghívtak: festményeimmel vegyek részt egy helyi
kiállításon. Nagyon büszke voltam magamra,
az alkotásaim tetszettek a látogatóknak. Vannak megrendeléseim, jótékonysági alkalmakon veszek részt, műveimet felajánlom ilyen
célra. Februárban például a Gyermek Jézus
Otthon számára rendezett jótékonysági bálon 1700 lej értékben licitáltak az alkotásaimra, nagyon boldog voltam, hogy ennyit tudtam segíteni.
– Mennyi ideje van arra, hogy megvalósítsa, amit elképzelt?
– Minden áldott este dolgozom, a legtöbb
esetben a férjem is jelen van, közben beszélgetünk. Most például az említett otthon lakóinak készítek az ő elképzeléseik szerint
egy-egy rajzot, festményt – ki mit akart. A férjemnek egyébként nagyon sokat köszönhetek,

Egy örömteli
ölelés

ha nem állt volna mindig mellettem, nem tudom, hogyan alakult volna az életem. Kihozott belőlem minden jót, mindig mindenben
mellettem állt.
– Arra nem gondolt, hogy tagja legyen a
nagyváradi Tibor Ernő Galériának?
– Nem vagyok én még azon a szinten, de
igyekszem fejlődni, és ez szerintem érezhető
alkotásaimban. Nagyon szeretek ajándékozni,
ez örömet szerez nekem, sok rajzomat, festményemet ajándékoztam el. Szeretném ki-
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A koronavírus-járvány
gazdasági hatásai
Kétszáz nappal az első koronavírusos eset után
a járványnak a romániai gazdaságra gyakorolt
hatását monitorozó kolozsvári egyetemi
kutatócsoport összefoglalta a naponta frissített
adatokból kiolvasható képet.
2020. szeptember 13. volt a 200. nap az
első regisztrált koronavírusos megbetegedés
óta Romániában, két nappal előtte pedig a
megbetegedések száma lépte át a 100 000-es
határt. A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság‑ és Gazdálkodástudományi Karának magyar tagozatos oktatói a
COVID-19: Romanian Economic Impact Monitor kutatási projektjükkel valós idejű képet
kívánnak nyújtani a koronavírus-járvány romániai gazdaságra gyakorolt hatásairól, valamint az ország gazdasági kilátásaival kapcsolatos előrejelzéseket és elemzéseket tesznek
közzé (econ.ubbcluj.ro/coronavirus). Az első
200 nap után a kutatócsoport elemzései alapján az alábbi következtetések rajzolódtak ki.
A járvány számai: szeptember 13-ig 2,04
millió tesztet végeztek, és 103 495 koronavírusos esetet regisztráltak; 43 025 személy
meggyógyult, 4163 pedig elhunyt. Az aktív
esetek száma aznap 56 307 volt.

A járvány hatása a román gazdaságra már
az első negyedévtől kezdődően érezhető volt,
de a visszaesés a második negyedévben érte
el a mélypontját. Az elemzők várakozásaival
összhangban a gazdaság éves növekedési üteme jelentősen visszaesett: a második negyedévben 12,3 százalékkal az első negyedévhez
képest, illetve 10,5 százalékkal 2019 második
negyedévéhez képest. A korábbi válságok idején soha nem volt tapasztalható ilyen drasztikus visszaesés egyetlen negyedévben sem.
Kisebb vagy nagyobb mértékben, de a járvány az összes nemzetgazdasági ágazatot érintette. Az Országos Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján a második negyedévben
az iparban volt tapasztalható a legnagyobb
visszaesés a magánszolgáltatások szektora
előtt. A negyedéves GDP visszaesését keresleti oldalon leginkább a fogyasztási javak vásárlásának jelentős visszaesése okozta.
A havi bontású adatsorok azt mutatják,
hogy az áprilisi erőteljes csökkenés után a
gazdaság már májusban növekedésnek indult,
a növekedési ütem júniusban pedig még tovább erősödött. A július és augusztus is bizakodásra ad okot, az ebben az időszakban mért
gazdasági bizalmi index és a Google mobilitási indexe is jelentős növekedést vetít előre

Ø

(folytatás a 47. oldalon)

A festészet öröm számára
(folytatás az előző oldalról)

Ø

emelni, hogy nagyon jó baráti köröm van,
ők biztattak, ne hagyjam abba, nekik is szeretném ezt megköszönni. Sokan csodálkoznak azon, hogy csak most, ebben a korban
kezdtem festeni, rajzolni, nemrég egy barátnőm meg is kérdezte: Ildi, eddig hol voltál?
Számomra a rajzolás és a festés öröm. Korábban majd harminc évet dolgoztam egy cipőgyárban, ott is olyan munkaköröm volt, mely-
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hez türelem kellett. Ha valami nagyon pontos
dolgot kellett megvalósítani, azt rám bízták,
mert tudták, hogy hiba nélkül megcsinálom.
Szabó Ildikó egyébként tősgyökeres nagyváradi, tizenegy éve él Székelyhídon. Szabó
Tiborral közös otthonukban a falakon Szabó
Ildikó alkotásai, van mit megnézni. Amíg körbejártuk a házi galériát, az is elhangzott, hogy
a közeljövőben egy műtermet fognak kialakítani – ezt a férj is megerősítette.

Dérer Ferenc

életmód

Hol volt, hol nem volt…
elvitte a Covid a nyarat
Az idei nyár mintha nem is lett volna, hiszen
az új típusú koronavírus-járvány miatt
az emberek többsége számára minimális
szórakozási, kikapcsolódási és utazási lehetőség
adódott. Persze itthon, országon belül
kirándulhatott, akinek a zsebe ezt megengedte,
de például a túlárazott román tengerparton
való nyaralás csak az átlagon felül keresők
kiváltsága volt. Ősz elején néhány nagyszalontait
kérdeztünk arról, miként nyaralt az idén.
Felemás nyár volt ez – sok szabállyal, tiltással, maszkkal, rémhírekkel –, bizonyára senki
sem élvezte igazán. Arra voltunk kíváncsiak,
hogyan élte meg a pedagógus, a tánctanár, az
egyetemista, a nyugdíjas vagy éppen az önkormányzati képviselő a szigorításokat s az
ezek miatt megváltozott nyári hónapokat.
Kiri Evelin hiphoptáncoktató: – Sajnos a
járvány az egész művész‑ és sportvilágot megbénította. Nem volt ezzel másként Nagyszalontán a mi táncegyesületünk sem, amelyet a
férjemmel közösen vezetünk. A karantén alatt
online tartottuk a kapcsolatot a táncosainkkal. Erősítő edzéseket tartottunk, és heten-

Kiri Evelin és férje, Norbert a táncoktatást volt
kénytelen online kipróbálni

Laczikó Ács
Mónika pedagógus
a gyerekek
közelségét
hiányolta

te kaptak különböző táncos feladatokat. Három hónap internetes kapcsolattartás után,
júniusban sikerült visszatérnünk a táncterembe. Sajnálatos módon nálunk is voltak, akik
felhagytak a tánccal a karantén ideje alatt,
bármennyire is beleadtuk szívünket-lelkünket
abba, hogy megőrizzük a motivációjukat. Természetesen ezzel a jelenséggel nem vagyunk
egyedül, hiszen ezen időszak alatt világszerte nagyon sokan feladták az addig szeretett
sportot. Szerencsére nagy teremben dolgozunk a gyerekekkel, így teljes létszámmal vághattunk bele nyáron a közös munkába. Nagy
szomorúsággal tölt el minket, hogy egyelőre
egy versenyen, rendezvényen sem mutathatjuk be azokat a produkciókat, amelyekkel az
elmúlt versenyszezonra készültünk. Ráadásul
a járvány kitörése előtt fektettünk bele nagyon
sok pénzt az új fellépőruhákba, egy részüket
már ki is növik a gyerekek, mire színpadra állhatunk majd. De ettől függetlenül továbbra is
próbáljuk a legjobb tudásunk szerint buzdítani
a táncosainkat. Sikerült egy rövid kirándulást
szerveznünk a csapatok egy részével, az na-
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Az ellenfelek ismertek, de
mikor lesznek meccsek?
Ismertté vált a Nagyváradi Városi Sportklub (VSK)
férfikosárlabda- és vízilabdacsapata számára
a 2020–2021‑es idény menetrendje. Előbbi gárda
a második számú európai kupában áll rajthoz,
utóbbi a Bajnokok Ligája selejtezőjében képviseli
majd Váradot. A sportolók, edzők és szurkolók
már csak azt nem tudják, hogy mikor rendezhetik
a találkozókat.
Elsőként a kosárlabdázók ismerték meg ellenfeleiket a FIBA Európa-kupában, ám az
előzetes tervekkel ellentétben e hónap helyett
csak jövő év elején léphetnek majd pályára a
csapatok – már ha az új típusú koronavírus
okozta világjárvány nem írja át ismét a forgatókönyvet. Az elmúlt idényhez hasonlóan ismét a Nagyszebeni ESK lesz a VSK férfikosarasainak egyik ellenfele a második számú
európai kupában. A másik két rivális a török
Besiktas és a dán Bakken Bears lesz. A csoportkör mérkőzéseire 2021. január 6. és március 3. között kerül sor. A váradiak otthon
fogadják a török csapatot, utána Dániában
lépnek pályára, ezt követően a szebenieket
látják majd vendégül. A folytatásban törökországi és nagyszebeni meccs, illetve a dánok
fogadása vár a VSK-ra. A csoport első két helyezettje a március 17–24. között sorra kerülő
nyolcaddöntőben folytatja a küzdelmet.

A kosárlabdázók rendhagyó körülmények
között alapoztak az új idényre. Mivel a sportcsarnokok használata országosan tilos volt, a
Bodola Gyula Stadion gyepszőnyegén tartották meg az edzéseket Marius Marinău erőnléti
edző vezetésével.
Szeptember 22-én Szerbiába utazott Cris
tian Achim edző együttese, ott két belgrádi
csapattal játszott felkészülési mérkőzést. Az
első ellenfél az Euroligában szereplő Belgrádi
Vörös Csillag volt, míg a második találkozón
az Adria Ligában szereplő, szintén belgrádi
FMP ellen léptek pályára a váradiak. Mindezt
azért, mert Romániában nem lehetett teremben edzőmeccset rendezni. A VSK tagjait elutazás előtt letesztelték a koronavírusra, szerencsére senki sem akadt fenn a szűrésen.

Új bajnoki és kuparendszer

A zöld gyepen
alapoztak
a kosárlabdázók,
aztán Szerbiában
játszottak
edzőmeccset

Időközben a Román Kosárlabda Szövetség
vezetői elkészítették a 2020–2021-es idény
bajnoki és kupamenetrendjét. A romániai járványügyi helyzet miatt a Román Kupában tornarendszerben zajlik majd a küzdelem, a 13
résztvevőt három csoportba sorolták. Ha a
Kolozsvári UBT gárdája bejut a Bajnokok Ligája csoportkörébe, akkor a honi kupa selejtezőjében nem vesz részt, s egyenesen a négyes
döntőbe kvalifikálja magát.
Azt lehet tudni, hogy az A csoportban a
kolozsváriak mellett a Bukaresti Dinamo, a
Piteşti‑i FCA és a Galaci VSK kapott helyet, a
váradiak a B jelzésű négyesben küzdenek majd
a továbbjutásért a Bukaresti Steaua, a Craiovai
SCM és a Konstancai Athletic ellen. A C csoportot a Temesvári SCM, a Nagyszebeni ESK,
a Voluntari‑i CSO és a Târgu Jiu‑i VSK csapata
alkotja. A 13. résztvevő, a Csíkszeredai VSK a
kolozsváriak helyét veheti át az A csoportban,
de ha a Szamos-partiak is játszanak selejtezőt,
akkor sorsolás alapján döntik majd el, melyik
csoportba kerülnek a székelyek.
A tervek szerint október 17–21. között játs�szák az első tornát. A fináléba a csoportgyőz-
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Foci helyett tervezgetés
A harmadosztályban szereplő bihari együttesek, a Nagyváradi Luceafărul, a Váradszentmártoni KSK és az újonc NAC szep
tember elején pályára lépett az új idényben, azonban megyei
szinten egyelőre még nem adtak zöld utat a 2020–2021‑es bajnokságoknak, mert a csapatok nem tudták teljesíteni a kötelező Covid-tesztelést. Az Egészségügyi Minisztérium, valamint a
Sport‑ és Ifjúsági Minisztérium által elfogadott egészségügyi
szabályok lehetetlen helyzetbe hozták a megyei bajnokságokban szereplő csapatokat, mivel havonta több mint 10 ezer lejbe kerülnének a kötelező tesztelések. Az illetékesek szeptember közepére ígértek enyhítéseket, ám ebben az időszakban
tetőzött a járvány, így október elejére napolták el a döntést.
Ez pedig azt jelenti, hogy a legkedvezőbb forgatókönyv szerint
is csak november első hétvégéjén játszhatnak ismét focimec�cseket Biharban.
A Bihar Megyei Labdarúgó-egyesület, amely szeptember 12‑én
rendhagyó körülmények között, a váradi Rhédey kertben tartotta meg éves közgyűlését, több forgatókönyvet is elkészített

Ø

annak függvényében, hogy mikor indulhatnak útjukra a felnőtt
és ifjúsági bajnokságok. Az biztos, hogy a megyei első és másodosztályú bajnokság küzdelme is két csoportban zajlik majd,
ha ismét lehet futballozni amatőr szinten. (H. A.)

tesek jutnak, de ha nem lesz ott egyenes ágon
a kolozsvári gárda, akkor a legjobb második
helyezett is jogot kap a szereplésre.
A román férfi élvonal következő idényében 14 csapat szerepel majd, az előzetes tervek szerint két hetes csoportba osztva. Az
első csoport tagjai: Kolozsvári UBT, Nagyszebeni ESK, Bukaresti Steaua, Piteşti‑i FC
Argeş, Voluntari‑i VSK, Konstancai Athletic,
Csíkszeredai VSK. A második csoport tagjai: Nagyváradi VSK, Bukaresti Dinamo, Temesvári VSK, Craiovai VSK, Galaci VSK,
Focşani‑i VSK, Târgu Jiu‑i VSK.
A küzdelem háromlépcsős etapokban folyik, tornarendszerben. A csoportonkénti legjobb három gárda a felsőházi rájátszásban folytatja, a többiek pedig az alsóházban.
Utóbbi küzdelem két legjobb csapata csatlakozik majd a nyolccsapatos rájátszáshoz.

BL-selejtező elé néznek
A VSK férfivízilabda-csapata az országos
szövetség vitatható döntése nyomán a második helyen zárta a román Szuperliga legutóbbi, a világjárvány miatt félbeszakadt idényét,
de elhódította a Román Kupa serlegét (a kosárlabdacsapat ezzel szemben nem szerzett
trófeát a 2019–2020‑as idényben). Az új szezonban a Bajnokok Ligája selejtezőjében pró-

A Rhédey kertben tartotta éves közgyűlését
a megyei futballegyesület

bál szerencsét Dorin Costrăş edző együttese.
Az Európai Úszószövetség (LEN) székhelyén megtartott sorsolás nyomán a váradiak
a B2‑es jelzésű csoportba kerültek, ellenfeleik pedig a görög Vuliagmeni, az olasz Brescia
és a török Enka lesznek. A B1‑es csoport
tagjai a Budapesti OSC, az orosz Kazany, a
szerb Radnicski, a spanyol Terrasa és a francia Tourcoing együttese. A mérkőzéseket, ha
a vírushelyzet is lehetővé teszi, november 11–
15. között játsszák Budapesten. További kilenc együttes Olaszországban küzd majd a továbbjutásért. A két torna csoportgyőzteseinek
párharcából kerül ki a főtáblára jutó két gárda.
A többiek a második számú európai kupában
folytatják a küzdelmet, ott, ahol a váradiak az
elődöntőig jutottak 2019-ben, legjobb eredményüknek pedig a Ferencváros elleni döntő
számít, amelyet 2017-ben vívtak.

Hajdu Attila

Budapesten
küzdenek
a BL-főtáblára
jutásért a váradi
vízilabdázók
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életmód
Hol volt, hol nem volt… elvitte a Covid a nyarat
(folytatás a 39. oldalról)

Ø

gyon jó hangulatban telt. Az is nagyon elkeserít, hogy idén a saját szervezésű versenyünket
sem tarthatjuk meg, így 2020-ban nem lesz
The Game Nemzetközi Hiphoptáncverseny
Nagyszalontán. De bízunk abban, hogy hamarosan túl leszünk ezen a nehéz időszakon,
és újra együtt örülhetünk a megmérettetéseken egymás sikereinek határon innen és túl is.
Laczikó Ács Mónika pedagógus: – Véleményem szerint a Covid és ez az egész helyzet
nagyon megnehezíti a pedagógusok munkáját, életét is. Az idén nyáron nem szervezhettünk táborokat, vagy ha valaki mégis vállalta,
akkor szembesülnie kellett a szigorú előírások
betartatásával. Mi nem szerveztünk most idegennyelv-táborokat, és a gyermekek által nagyon kedvelt bibliahetek is elmaradtak. Anyagilag is sokkal megterhelőbb volt ez az év,
mint az előzők, mind az oktatóknak, mind a
szülőknek. Nagyon örültünk, amikor megkaptuk a vakációs utalványokat, és egypár napot
eltölthettünk a férjemmel a Fogarasi-havasokban. Külföldre utazni természetesen nem állt
szándékunkban, a helyzet miatt. Nagy segítség volt az üdülési utalvány, nélküle anyagilag is megterhelőbb lett volna. Nagyon bízom
abban, hogy jövőre felszabadultan lehet majd
diáktáborokat, különböző szabadidős foglalkozásokat szervezni, visszaáll az élet a normális
kerékvágásba, és úgy oktathatunk, ahogyan
korábban, nem online, nem maszkban, nem

A művelődési házat
igazgató Kovács
István reméli,
visszatérhetnek a
rendezvények
a beltérbe

Id. Borbély Antal
a magyarországi
társszervezetek
tagjaival való
találkozások
elmaradását
sajnálja
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távolságot tartva, didaktikai eszközök, játékok
használatával.
Kovács István, a Zilahy Lajos Művelődési Ház igazgatója: – Az országban fellelhető
összes kulturális intézményhez hasonlóan mi
is sajnálattal vettük tudomásul a beltéri tevékenységeket megtiltó határozatot. Elsőként az
itt zajló tevékenységek vezetőit értesítettük a
korlátozó intézkedésekről. Kollégáimmal egy
ideig más feladatkörben tevékenykedtünk,
majd kénytelenek voltunk kényszerszabadságra menni. Anyagi oldalról megközelítve a
dolgot, elmondhatom, hogy olyan rendszeres tevékenységeket kellett beszüntetnünk,
amelyekért terembért fizetnek, így ez okozott
némi, de nem jelentős jövedelemkiesést az intézmény számára. A járványhelyzet a művelődési ház égisze alatt működő két néptánccsoport terveit is keresztülhúzta, mivel nyaranta
táborokat szoktak szervezni, emellett csapatépítő kirándulást tartanak, amelynek útiköltségét az intézmény állja. A korlátozások részleges feloldása óta, az óvintézkedések betartása
mellett, már elkezdődtek bizonyos tevékenységek, amelyeken korlátozott számban vesznek részt az emberek. A nyár végén megjelent sajtóhírek nyomán, melyek szerint ismét
megnyílhatnak a kulturális intézmények, számos színházba járó, bérletes nagyszalontai keresett fel, azonban (cikkünk leadásáig – szerk.
megj.) a prefektusi hivataltól még semmilyen

életmód

Gáll Éva helyi
tanácsos az emberi
kapcsolatok
fontosságára
figyelmeztet

felvilágosítást nem kaptunk ezzel kapcsolatban. Kollégáimmal reméljük, hogy minél hamarabb visszatér minden a régi kerékvágásba,
de ez az országos, illetve a megyei és helyi járványhelyzet alakulásától függ.
Id. Borbély Antal nyugdíjas: – Sajnos
a vírus minden programunkat felborított a
nyugdíjas-egyesületben. A magyarországi
egyesületekhez intézett meghívásainkat a rendezvényeinkre mind visszamondták a vírus és
a határzár miatt. Két uniós támogatású kiránduláson sikerült még részt vennünk, az egyik
Zsibóra, a másik Menyházára szólt. Nyár végén tartottunk még egy műveltségi vetélkedőt
ebéddel egybekötve az Arany Menza jóvoltából, persze odafigyelve az előírásokra. Minden
kedden van klubnapunk, ekkor kint az udvaron tartunk összejövetelt, römizünk, szalonnát
sütünk; ezeket az alkalmakat a nyáron is megtartottuk, de persze a kötelező maszkhasznáStruber Henrik
Iliász egyetemista
sok hazai szép
helyre kirándult

lat és a résztvevők számának korlátozása mellett. Nem lett nehezebb az anyagi helyzetünk,
hiszen a nyugdíjakat nem befolyásolta a vírus.
Gáll Éva önkormányzati képviselő: – Az új
típusú koronavírus nagyon átírta az emberek
életritmusát. Sajnálatos, hogy félelemben élik
a napjaikat. A gyermekek nem járhattak iskolába, ami elszomorít. A barátok, osztálytársak,
családtagok, munkatársak nem találkozhattak a megszokott programokon, eseményeken, szerintem ez megviselt mindenkit. Az
önkormányzat égisze alatt a kijárási korlátozások idején idős embereknek segítettünk bevásárolni, gyógyszert kiváltani, telefonon beszélgettünk velük, hogy ne érezzék magukat
egyedül. Önkormányzati képviselőként ebben
az évben nem sok programban volt részem,
mivel le kellett mondani a tömeges összejöveteleket. Csupán néhány, kis létszámú eseményen vettem részt kollégáimmal, mint például
a szülővárosunk alapításának emlékünnepe,
akkor koszorúztunk is. Egy másik ilyen alkalom volt az „összetartozás fájának” elültetése
Arany János szülőházának udvarán. A családi
vállalkozásunkban is csökkent a munka. Lehetett érezni, hogy az emberek jól átgondolják,
mire költik a fizetésüket. Mi a családdal nem
terveztünk nyaralást erre az évre, egy háromnapos kirándulásra mentünk el augusztusban
Székelyföldre. Az év hátralevő részét szomorúnak látom, ha továbbra is marad ez a sok
korlátozó szabály. A kórházak már nem látnak el más betegséget, nem létezik már más,
csak a Covid. A gyermekek többségének jobban tetszik, ha járhat iskolába, és nem online
oktatást akarnak. A szülők, nagyszülők annak
örülnek, ha átölelhetik a családtagjaikat. Kell
az emberi kapcsolat.
Struber Henrik Iliász egyetemi hallgató, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség tagja:
– Mivel ugye már március óta tart ez a járványhelyzet, engem és a diákszövetséget sem
lepte meg annyira, hogy megváltozott helyzetben, online oktatással indul az új tanév, és
szabályok közé szorítva zajlott le a nyár is. Mi
minden olyan rendezvényünket, amit lehetett,
online bonyolítottunk le, így például a nyári
gólyatábor is internetes verzióban zajlott. Magánemberként én jól ki tudtam élvezni a nyarat, sokat kirándultam a barátaimmal az országban, erre például nagyon jó lehetőséget
adott a Covid, hiszen az egyébként sok esetben mellőzött itthoni szép helyeket most sokan választották külföld helyett.

Balázs Anita
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zöldövezet

Beültettem kiskertemet
63. Csinos árvalányhaj
(Stipa tenuissima)

64. Csinos gerlefej
(Chelone obliqua)

A perjefélék családjába tartozó, közép- és
dél-amerikai eredetű, évelő díszfűféle. Nevét a
selymes tapintású kalászairól kapta.

Az útifűfélék családjába tartozó, bokros növekedésű, évelő dísznövény. Észak-Amerikából származik, rizómás, terjedő gyökérzetű.
Akár 1 méter magasra is megnő.
Sötétzöld levelei fényesek, fogazottak, rózsaszín vagy fehér virágfüzérei a tátikára hasonlítanak. Nyár derekától szeptember végéig
virágzik, vágott virágnak is alkalmas.
Az árnyékos, félárnyékos helyet kedveli,
évelős ágyásokban vagy kerti tó partján is jól
mutat. Egy tő idővel bokorrá terebélyesedik,
ezért ha többet ültetünk, egymástól 30–50
cm távolságra helyezzük el őket. A táplálékban gazdag, homokos, meszes talajt, párásságot kedveli. Nyáron öntözést igényel. Ősszel
érdemes visszavágni.
A kártevők közül a csiga vagy a meztelen
csiga károsíthatja, illetve ritkán megtámadhatja a levélrozsda, a lisztharmat vagy más gombás megbetegedés.
Szaporítható tőosztással tavasszal, de magról is vethető.

Csinos árvalányhaj

Csinos gerlefej

Viszonylag alacsony, legfeljebb 60 cm magasra nő meg. Zöldessárga levelei fölött júniustól szeptemberig nyílnak krémfehér virágbugái. Légies megjelenése miatt kiváló
ágyáslazító, szépsége csoportba ültetve érvényesül igazán.
A meleg, napfényes helyet és a laza szerkezetű, homokos, kavicsos talajt kedveli. Kevés
vizet igényel, de meghálálja a rendszeres öntözést. Éghajlatunkon fagyérzékeny, ezért télire takarással védjük.
Kártevők és betegségek ritkán ártanak
neki. Tavasszal szaporítható tőosztással.

Legközelebb a csinos szellőrózsát
és a csodatölcsért ismerhetik meg.
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ínyenceknek

Almafélék sülve-főve
Almás csirkemell
Hozzávalók: 1 kg csirkemell, 3-4 alma,
2-3 cikk fokhagyma, 1 fej vöröshagyma vagy
2 szál zöldhagyma, só, bors, olaj a sütéshez.
Elkészítés: A csirkemellet nagyobb darabokra vágjuk, egy serpenyőbe rakjuk, és meglocsoljuk az olajjal. Az almákat négybe vágjuk,
kivesszük a magházat, a fokhagymát egészben
vagy nagyobb darabokra vágjuk, a hagymát
felkarikázzuk, s rászórjuk mindet a csirkére.
Nagy lángon a hús pirulásáig sütjük, majd fűszerezzük, kevés vízzel felöntjük, és fedő alatt
lassú tűzön puhára pároljuk, végül a fedőt levéve zsírjára sütjük. Krumplipüré illik mellé.

Ezután vegyük ki az almákat, a visszamaradt
levet keverjük el a tejföllel, és az almák szószaként tálaljuk.

Almás, zelleres pulykatekercs

Töltött alma – másként
Hozzávalók: 10 dkg sertéskaraj, 5 dkg savanyú káposzta, 4 nagy alma, 4 szem borókabogyó, késhegynyi pirospaprika, 1 pohár tejföl, 2,5 dl sör.
Elkészítés: A húst és a savanyú káposztát
apróra vágjuk, az almákat megmossuk, letöröljük, és leszeljük a tetejüket. A magházat kivágjuk, és az alma húsából is kiveszünk még
annyit, hogy tölthető mélyedés keletkezzen.
A borókabogyót szétnyomjuk, a hússal összekevert káposztához adjuk. A keveréket megszórjuk a pirospaprikával, eldolgozzuk 1 kanál tejföllel, és az almákba töltjük, majd még
egy-egy kanál tejfölt rakunk rájuk. A tetejükre visszatesszük az almakalapot. Magas peremű tűzálló tálba öntjük a sört, és beleállítjuk a
töltött almákat, lefedjük, s a 200 Celsius-fokra előmelegített sütőben kb. 30 percig sütjük.

Hozzávalók: 50 dkg pulykamell, 15 dkg
zeller, 10 dkg alma, 3 dkg dióbél, 1 mokkáskanál őrölt gyömbér, 1 mokkáskanál reszelt
szerecsendió, 0,5 dl olaj, pár szelet császárszalonna.
Elkészítés: A megmosott pulykamellet
kettévágjuk (akár 4 kisebb szeletre is lehet osztani), enyhén verjük ki, sózzuk meg. A megtisztított zellert és almát vágjuk vékony szeletekre, és borítsuk be velük a hússzeleteket.
Szórjuk meg a felvagdalt dióval és a fűszerekkel, ezután a szeleteket tekerjük be szorosan
egy-két szelet császárszalonnába. A tekercseket kenjük meg olajjal, és serpenyőben gyenge lángon, gyakran forgatva süssük legalább
15 percig. Kezdetben lefedve süssük, és önthetünk alá nagyon kevés vizet vagy fehérbort.
A tekercseket felszeletelve tálaljuk.
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üdítő

Márai Sándor gondolata
A neves, (posztumusz) Kossuth-díjas író, költő
már az 1930-as években korának legismertebb
és legelismertebb írói közé tartozott, emigrációja,
1948 után viszont tudatosan és következetesen
kiiktatták műveit a magyarországi irodalmi
életből. Egyik gondolatát idézzük a rejtvényben
a vízszintes 1. és 40., valamint a függőleges 26.
alatt.
VÍZSZINTES: 13. Ritka női név. 14.
Sportmez anyaga. 15. Zöld arany. 16. Noha.
18. Előre ismert. 20. Tisztában van valamivel. 21. A jelzett időtől. 22. A magyar törzsek
első fejedelme. 24. Az anyag egyik létezési
formája. 26. Te meg én. 27. Védő. 28. Ha1
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FÜGGŐLEGES: 1. …, Öcsi! – Palásthy
György filmje (1971). 2. Olasz hegedűkészítő mester. 3. Győrnél torkollik a Dunába. 4.
Nála lejjebb. 5. Motor része! 6. Angol villamosvasút. 7. A hét törpe egyike. 8. Csillagkép – névelővel. 9. Kihalt germán törzs. 10.
Szintén ne. 11. Jártas. 12. Részben fordul!
17. Rábír. 19. Ciceró írnoka. 23. … Angeles. 25. Dúr hangsor első hangja. 27. Szláv
nép. 28. Az alumínium és az ólom vegyjele.
29. A mélyben (rég.). 30. Félelem! 31. Háborgat. 32. Liechtenstein fővárosa. 33. Arad
megye autójele. 35. Cseppfolyóssá válik. 37.
Fellegfoszlány. 38. Az ilyen anyag nem lép
reakcióba. 41. Hivatalos papír. 42. Erkölcsileg helytelenít. 45. Bosszús indulatszó. 48.
Megfelelő. 50. Londoni múzeum. 52. Erdei
gyümölcs. 54. Azonos betűk. 55. Vajon hibáztat? 57. Olasz szerelem. 58. Nagyközség
Kaposvártól északra. 59. Lop (rég.). 60. Megszólítás. 61. Európai nép. 63. A Maros „testvére”. 65. Tortadarab! 67. Szekrényben van!
69. A nátrium vegyjele. 71. Páratlan tuba!
73. C-nek ejtjük.

Barabás Zsuzsa

67
72

zai terepjáró. 29. Ókori római pénzegység.
30. Háztető széle. 32. Váltó páratlan betűi.
33. Női énekhang. 34. Régi vár jelzője. 36.
Bázis. 38. Ország Délnyugat-Ázsiában. 39. A
tallium vegyjele. 43. Tiltószó. 44. Vízen halad. 46. Húsos étel. 47. Meredek domboldal.
49. Lárma. 50. Kopasz. 51. Bankok közötti fizetés. 53. Római 1500. 54. A hajó hátsó
része. 56. Azon a helyen. 57. Részben mai!
58. A közelben. 59. Forró égövi nemes fa afrikai erdőkben. 61. Páratlanul címez! 62. Logaritmus (röv.). 64. Hiba – latinul. 66. Húst
tartósít. 68. Fosztóképző, a -tlen párja. 70.
Hátrafelé halad a jármű. 72. Gyümölcsös.

73

E

A helyes megfejtést szerkesztőségünkbe

eljuttatók között könyvjutalmat sorsolunk
ki. Beküldési határidő: október 30.

Szeptemberi rejtvényünk (Szepes Mária szerint) helyes megfejtése: „Egy
ember soha nem magányos, ha érdekli egy másik ember sorsa.” Könyvjutalmat nyert: Kántor Alexandru (Nagyvárad) és Orosz Irén (Ottomány).
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Postacím: Biharország, 410001 – Oradea,
Str. Patrioților nr. 2.;

e-mail: biharmegye@gmail.com.

gazdaság
A koronavírus-járvány gazdasági hatásai

Ø

(folytatás a 38. oldalról)

Mobilitási mutatók

2020 harmadik negyedévére. A szakemberek
szerint azonban a harmadik negyedév után a
visszaállás ritmusa jelentősen lassulni fog.
A járvány alatt a munkanélküliségi ráta
nőtt, a januári 3,7 százalékról júliusra 5,4 százalékra emelkedett, bár a munkahelyek védelmét célzó kormányzati intézkedések tompították a munkanélküliség növekedését.

A szükségállapotról a készenléti állapotra
való áttérés után a lakosság mobilitása jelentősen növekedett, és szeptember közepére 11
százalékkal haladta meg a február 15. – március 1. közötti időszakban mért szintet. A legnagyobb növekedés a „parkok” (parkok, tengerpart és strandok, nyitott terek, nyilvános
arborétumok) kategóriában észlelhető, ezeknek a helyeknek a látogatottsága csaknem
megkétszereződött. Területileg a tengerparton nőtt a leginkább a lakosság mozgása, legjobban Konstanca és Tulcea megyében.
Az országban négy olyan megye található,
ahol még nem tért vissza a mobilitás a járvány
előtti szintekhez. Mind a négy megyére jellemző az erős szolgáltató szektor, ezért az otthoni
munkavégzés és az online vásárlás továbbra is
meghatározó maradt. A négy térség: Bukarest
(–10% a febr. 15. – márc. 1. periódushoz képest), Temes (–3%), Kolozs (–2%) és Iaşi (–1%).

A pénzügyi piacok alakulása
A járványhelyzet első heteinek drámai, akár
20 százalékot is elérő csökkenése után a főbb
pénzügyi mutatók folytonos javulást mutattak, ennek eredményeképpen 200 nappal az
első koronavírusos eset után a bukaresti tőzsde BET indexe „csak” 5,7 százalékos kumulált
visszaesést jelez.
Annak ellenére, hogy szeptemberben a lej
euróhoz viszonyított árfolyama történelmi értékeket ért el, a leértékelődés nem volt drámai
(–1,09%), ezt a többi között a Román Nemzeti
Bank határozott és időben meghozott intézkedéseinek tulajdonítják az elemzők.
Összehasonlítva az adatokat a 2008–2009es válság hasonló időszakával, megállapítható,
hogy habár a piacok reakciója és a pénzügyi
feszültségek hasonlók voltak a mostanihoz,
a jelenlegi válsághelyzetben a kilábalás gyorsabbnak és egyenletesebbnek tűnik. Akkoriban például a bukaresti BET index 29 százalékos esést is elkönyvelhetett.

A vállalati szektor
A gazdasági alágazatok szintjén némely
esetekben teljesen eltérő a kép: míg a vendéglátóiparban teljes összeomlás figyelhető meg,
az IT szektor, valamint a futárszolgálatok a járvány alatt tovább gyarapodtak. Az építőipar
éves szinten nem csökkent ugyan, a növekedés üteme azonban némileg visszaesett.
A legjelentősebb csökkenés a turizmusban
és vendéglátásban volt tapasztalható (67 százalékos becsült csökkenés a második negyedévben), valamint a kulturális, művészeti és
egyéb szolgáltatások szektorában (60 százalékos becsült csökkenés).

Ingatlanpiac
Az Országos Kataszteri és Ingatlanhirdetési Ügynökség (ANCPI – Agenþia Natională de
Cadastru si Publicitate Imobiliară) adatai alapján az ingatlantranzakciók száma 2020 márciusában és áprilisában drámaian csökkent:
országos szinten 47 százalékkal, de némely
megyékben a csökkenés meghaladta a 80 százalékot is. A hirtelen és erős csökkenés után
egy csaknem ugyanolyan gyors és erős növekedés rajzolódott ki, mondhatni, V alakban.
A tranzakciók számának visszaesése egyelőre nem vonta maga után az ingatlanárak jelentős csökkenését: a nagyvárosokban (Bukarest, Kolozsvár, Temesvár, Konstanca, Brassó)
az ingatlanárak a járvány alatt alig 3 százalékkal mérséklődtek, míg a 2008–2009‑es válság hasonló időszakában az ingatlanárak akár
egyharmadukkal is visszaestek.
A kutatási projekt naponta frissülő eredményeit a COVID-19 RoEIM online platformon
lehet követni (econ.ubbcluj.ro/coronavirus),
a részletesebb elemzéseket a kutatócsoport
a projekt közösségi oldalán (www.facebook.
com/covid19.roeim) rendszeresen publikálja.
Forrás: a BBTE Kommunikációs
és PR-irodájának sajtóközleménye
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Fugyivásárhely művelődési házát ábrázolja a közel százesztendős képeslapunk. A katolikus templom közelében, a főúton álló épületben ma házi beteggondozó központ működik. A bihari megyeszékhely szomszédságában, a nagyvárad–kolozsvári vasútvonal
és országút mentén fekvő községről a Borovszky-féle enciklopédia egyebek mellett a
következőket jegyezte fel a múlt század legelején: „A központi járás egyik körjegyzősé-

ge, túlnyomóan ev. ref. vallásu, magyar lakosokkal. Házainak száma 207, lakosaié pedig
1784. Van postája, távírója és vasúti állomása. Hajdan királyi birtok, és vásáros hely. […]
A községben három templom van. A reform. templomon az ősi egyház egyes részei még
felismerhetők. A róm. katholikus templom 1883-ban, a gör. keleti pedig a XVIII. század
közepén épült”

