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Megfogyatkoztunk
Helyszíni jelenlétet, személyes pár-

beszédet, nem ritkán utazást felté-
telező mesterségünk, az újságírás 

gyakorlását is megnehezítette a járványhely-
zet. A korlátozó előírások miatt nemcsak mi 
nem járhattuk a szokott útjainkat, de meg-
szűntek, későbbre halasztódtak a rendezvé-
nyek, események is, amelyekről beszámolni 
készültünk. Elmúlt havi és mostani lapszá-
munk ezért sikeredett a megszokottnál sová-
nyabbra, de amint tőlünk telik, igyekszünk 
bepótolni az elmaradtakat.

Mindezek mellett később sem, soha már 
nem pótolható veszteségek is nehezítették a 
májusi lapszám elkészültét: Szilágyi Aladár 
után alig egy hónappal, április 18-án másik 
kedves kollégánk, Péter I. Zoltán is az égi re-
dakcióhoz szerződött. Előbb még azonban – 

szokása szerint az elsők között – leadta a 
mostani megjelenésre szánt írásait, a hátsó 
borító „váradi felét” és a saját rovatának, A 
régi Várad címűnek az esedékes cikkét. Nem 
illik késni – vallotta. A pontosságot, a közölt 
adatok precizitását sosem vette tréfára, és 
nem restellte elismerni, ha új adatok alapján 
kiderült, valamit nem jól tudott. Igaz, nem 
sok ilyenre volt példa, hiszen számos forrás-
értékű kötet szerzőjeként tisztelhetjük. S a 
tisztelet kölcsönös, hiszen akár napilapban, 
akár folyóiratokban, akár kötetekben megje-
lent írásaiból mindig kitetszik: azzal a szán-
dékkal és úgy veti papírra közlendőjét, hogy 
az olvasónak adjon vele.

Köszönjük az ajándékokat!

Máté Zsófia

Fizessen elő kiadványainkra!
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A falugazdák igyekeznek 
járvány idején is segíteni

Margitta és környéke – Bályok, Érszőlős, 
Érbogyoszló, Vedresábrány, Berettyószéplak, 
Tóti és Vámosláz község – magyar gazdálko-
dóit segíti tudnivalókkal, tanácsokkal, útmu-
tatással Huszár Antal kertészmérnök. Elöljá-
róban elmondta, hogy épp a beszélgetésünk 
előtti napokban, április közepén végeztek te-
lefonos véleménykutatást a gazdák körében 
arról, hogy mennyiben hátráltatta a munká-
lataikat a koronavírus-járvány. A válaszok egy-
értelműen arról tanúskodtak a Partium Vidék-
fejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület 
vonzáskörébe tartozó mindhárom megyében, 
hogy nem okozott nagyobb gondokat a szük-
ségállapot.

A földeken dolgozni kell

A mezőgazdasági munkának mennie kell, 
hiszen ezáltal kerül étel az asztalokra. Az ellá-
tás terén késés igen, de jelentősebb fennaka-
dás nem volt. Bizonyos termékek hiánycikk-

A Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazda
ságáért Egyesület Bihar, Szatmár, Szilágy  
és Máramaros megye magyar gazdáit szolgálja ki. 
Huszár Antal kertészmérnököt, Margitta  
és környéke falugazdáját kérdeztem arról, hogy 
miben tudnak a járvány időszakában segíteni  
és milyen új, a gazdák számára fontos 
információik vannak.

nek számítottak, de azokat másokkal tudták 
helyettesíteni. Minden szükséges dologhoz 
hozzájutottak, esetleg a megszokottnál maga-
sabb áron. Ez sem lepte meg különösképpen 
a gazdákat, mert az adott körülmények között 
várható volt a drágulás. Az értékesítés valame-
lyest visszaesett a kijárási korlátozás miatt, fő-
leg a zöldségféléké. Kiesést okoz számukra az 
is, hogy a külföldi gépalkatrészek most gyak-
ran jókora késéssel érkeznek.

A falugazdák bármikor szívesen segítenek a 
saját felelősségre tett nyilatkozatok kinyomta-
tásában, a kijárási lehetőségek legújabb válto-
zásainak ismertetésében – közölte Huszár An-
tal.

Agrártámogatások

Amint arról honlapunkon is olvashattak, a 
Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügy-
nökség április 10-én elkezdte az M14-es intéz-
kedéscsomag keretében igényelt, a 2019-es 
mezőgazdasági évre járó állatjóléti támoga-
tások folyósítását. Országszerte 146 sertés-
tenyésztőnek megközelítőleg 139 millió lejt 

Március eleji 
felvételünk alapján 
úgy látszik, jól 
sikerült az őszi 
búza vetése

Huszár Antal több tudnivalóról is tájékoztatja  
a gazdákat



utalnak, illetve 138 baromfitenyésztőnek va-
lamivel több mint 173 millió lejt. Az állatjóléti 
támogatásokat évi fix összegű kiegészítő kifi-
zetéssel folyósítják, a gazdák ezzel pótolhat-
ják az állatjóléti előírások alkalmazása miatti 
jövedelemkiesést, illetve az ezzel járó többlet-
költségeket.

Huszár Antal emlékeztetett arra is, hogy is-
mét lehet pályázni a területalapú támogatás-
ra a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós 
Ügynökségen, a koronavírus-járványra való 
tekintettel azonban csak online, azaz inter-
neten keresztül lehet benyújtani az igénylése-
ket. A kérvényt az IPA alkalmazás segítségé-
vel, illetve az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési 
Rendszerben (IACS) lehet kitölteni. Személye-
sen is alá kell majd írni a járvány elmúltával. 
A mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszté-
rium április 3-án kiadott 89. számú rendele-
te szerint megvan a lehetőség arra, hogy a ki-
fizetési ügynökség maga kérje ki a szükséges 
igazolásokat a polgármesteri hivataloktól. A 
kérvényezéshez telefonon segítséget kérhet-
nek a gazdák az ügynökség munkatársaitól, és 
telefonon lehet bejelenteni a gazdálkodó által 
megművelt területen történt változásokat is.

Április 3-án egyébként a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Minisztérium a Román Nem-
zeti Bankon keresztül 91,7 millió eurót kapott 
az Európai Bizottságtól az Európai Mezőgaz-
dasági Garanciaalapból, a pénzt a Mezőgaz-
dasági Kifizetési és Intervenciós Ügynöksé-
gen keresztül a 2019-es mezőgazdasági év 
költségeinek fedezésére fordítják. Ez az ösz-
szeg kiegészíti az idén év elejétől március 31-
ig átutalt 1,64 milliárd eurót, amelyet a garan-
ciaalapból, illetve a 348 millió eurót, amelyet 
a vidékfejlesztési alapból utalt át Romániá-
nak az Európai Bizottság. Összesen eddig 
2 080 720 000 eurót kapott az ország a kifize-
tési, illetve a vidékfejlesztési ügynökségen ke-
resztül átutalandó összegek fedezésére.

agrárvilág
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Hiri Zoltán

A műtrágya 
kiszórásra vár

Beke László 

Törlesztési haladék  
és ösztönzés

A szükségállapot okozta gazdasági vissza-
esést mérsékelni hivatott egyik kormányintéz-
kedésre is felhívta a figyelmet a falugazdász, 
hiszen a mezőgazdaságból élőket is érintheti. 
Egytől kilenc hónapig terjedő időszakra men-
tesülnek a hiteltörlesztések alól azok a termé-
szetes és jogi személyek, akiknek/amelyeknek 
a jövedelmét közvetlenül vagy közvetve érinti 
a koronavírus-járvány. A hiteltörlesztés felfüg-
gesztését a szükségállapot végéig kérvényez-
hetik a bankoktól az ügyfelek. A kéréseket 
csak akkor lehet majd benyújtani, ha a kor-
mány elfogadja a moratóriumról szóló rende-
let alkalmazási szabályait is. A hitelek törlesz-
tése 2020. december 31-ig függeszthető fel. 
A rendelet szövege nem tartalmaz olyan elő-
írást, miszerint mindenkire vonatkoztatható, 
hanem meglehetősen homályos kritériumot 
említ. Így fogalmaz: „azok a személyek, akiket 
közvetlenül vagy közvetetten érintenek a ko-
ronavírus hatásai”.

Egymillió lejjel ösztönözné a Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési Minisztérium a fiata-
lok mezőgazdasági, halgazdálkodási és élel-
miszeripari foglalkoztatását. Az erről szóló 
határozattervezetet a szaktárca honlapján tet-

(folytatás a következõ oldalon)

Ø
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ték közzé. Ez a 2019/325. számú kormány-
határozatot módosítaná a 2020-ra szánt fi-
nanszírozási keretösszeg terén, a támogatás 
feltételein és követelményein nem változtat. 
A támogatási összeg a képzettség függvényé-
ben változik: a szakképzetlen munkaerő alkal-
mazását havi 500, a rövid szakmai képzettsé-
gűekét 750, a felsőfokú végzettségű fiatalok 
foglalkoztatását pedig 1000 lejjel támogatnák. 
A kedvezményezettek egyaránt lehetnek ma-
gánszemélyek, családi és egyéni vállalkozá-
sok, illetve mezőgazdasági szövetkezetek vagy 
cégek.

Gazdálkodók tapasztalatai

Néhány Margitta környéki mezőgazdasági 
vállalkozó véleményét is megkérdeztük a je-
lenlegi helyzetről.

Beke László, Érszőlős: – Önkormányza-
ti megbízatásom mellett állattenyésztéssel is 
foglalkozom, 22 szarvasmarhát tartok. Ellá-
tásukhoz mindenhez hozzájutottam, a tejet 
is tudom értékesíteni, hiszen a begyűjtő autó 
naponta megérkezik, és elviszi a tejet a révi 
feldolgozóüzembe. A járvány kellemetlen és 
veszélyes, de állattenyésztési tevékenysége-
met nem zavarta meg. Egyéb téren viszont 
sok gondot okoz.

Hiri Zoltán, Érszőlős: – Semmi sem úgy 
megy, mint eddig. Sokat és sok téren kellett 
alkalmazkodnunk a jelenlegi helyzethez. Meg-
tettük, mert nem volt más választásunk. A 
mezőgazdasági munka nem várhat a járvány 
elmúlására vagy csökkenésére. Enni mindig 

kell, ezért pedig nekünk, gazdáknak dolgoz-
nunk kell minden körülmények között. Sajnos 
ezt nem mindenki látja be. Előfordult, hogy a 
traktorost azért büntették meg, mert a nyilat-
kozatba nem írta be a visszatérésének pontos 
óráját, vagy útközben megállt, hogy gyógy-
szert vásároljon. Maga a kijárást korlátozó ha-
tározat jó, de sajnos, akik alkalmazzák, sok-
szor túlkapást követnek el. A munkálatokat 
ennek ellenére rendben elvégeztük, tettük a 
dolgunkat. Igaz, a vetőmagokra, gyomirtókra 
az eddiginél többet kellett várnunk. A gazdál-
kodás nem állhat meg, mert akkor megáll az 
élet.

Sághi Sándor, Érszőlős: – Nem szakítot-
tuk félbe a munkát. Nekünk dolgoznunk kell 
úgy, hogy közben vigyázunk az egészségünk-
re. Szerencsére idejében megrendeltem min-
dent, és meg is érkezett. 300 hektáron gaz-
dálkodom, de egy négyzetméter sem maradt 
parlagon. A gondot az okozza, hogy sajnos a 
termékek felvásárlási ára csökken az export 
visszaesése miatt.

Ördögh Sándor, Magyarkéc: – Maga a 
járvány nem zavarta a tevékenységünket, in-
kább az eső hiánya és a fagyok okoznak gon-
dot. Minden munkálatot el tudtunk végezni, 
a többi már az időjáráson múlik. Munkásaink 
szerencsére nem betegedtek meg, tesszük a 
dolgukat.

Szőke Ferenc

A falugazdák igyekeznek járvány idején is segíteni
(folytatás az előző oldalról)

Ø

Ördögh Sándor

Sághi Sándor
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„Érted haragszom, nem ellened” – 
mondja József Attila egyik szerel-
mes versében. Világos, egyszerű 

vallomás, mostanában viszont mintha ezek a 
nagyon nyilvánvaló szavak is legalább kettős 
értelmet kapnának, ami – érdekes módon – 
nem fel-, hanem leértékeli a fogalmat.

A vírushiszti közepette az értesítésekben, 
felhívásokban, buzdításokban, egyszerűb-
ben: a napiparancsokban azt halljuk, hogy 
a drákói szigorú tiltások mind-mind értünk 
történnek. És nemcsak mindnyájunkért 
együttvéve, hanem elsősorban értünk, idő-
sebbekért. Merthogy a vírus, így meg úgy, 
különösen miránk vadászik. Ha pedig nem 
háláljuk meg folytonos otthon üléssel, pon-
tos önigazoló papírok kitöltögetésével és így 
tovább, akkor olyan büntetések várnak ránk, 
hogy talán még a fedelet is elveszíthetjük a 
fejünk felől. Vagyis azt a lakást, amit nem 
politikai ügyeskedéssel, köpönyegforgatás-
sal, hazudozásokkal, kenőpénzek követelé-
sével, közvagyon megcsonkításával, hanem 
munkával keresett pénzből vásároltunk.

Aki ezt a rengeteg tiltást, illetve elsősor-
ban a szörnyű büntetéseket kitalálta, egyet-
len dologra nem gondolt: nagyon sokunk 
nem úgy élte meg ezt az életkort, hogy bó-
logató Jánosként minden badarságot va-
kon teljesített, hanem nyitott szemmel jár-
káltunk kisebb és nagyobb világunkban, sok 
mindent átlátva és megértve. A gondolkod-

ni merészelő idősek zöme, ha másnap töme-
ges akasztásra rendelik, akkor legelőször a 
feltételezett vagy koholt bűne felől érdeklő-
dik, és szolgamódon nem azt kérdezi, hogy 
kötelet otthonról kell-e hoznunk vagy ingyen 
kapjuk, helyben. Mi ugyanis már jó sok min-
dent megéltünk, láttuk, amint sok szép ígé-
retből kibukik a lóláb, és világos lett, hogy 
bár nekünk ígérgettek, mégis kizárólag a ma-
guk malmára hajtották a vizet.

Most is ez a gyanú az óriási büntetések 
hallatán: a különböző kormányok összevisz-
sza lopkodásai révén kiürített államkasszába 
valahogy csak visszajuttassanak valameny-
nyit, hisz lehet ugyan nyakra-főre kérni a 
kölcsönöket, de azokat egyszer vissza is kell 
majd adni. A régebbi időktől eltérően, ami-
kor leginkább az élőszó árhullámain terjed-
tek az ilyen mögöttes hírek, ma már a kö-
zösségi felületeken egyszeriből megjelennek, 
képekkel is ellátva. Látni a büntető komman-
dók szerencsétlen idősekkel szembeni vissza-
éléseit, a kommentekből pedig azt is hamar 
megtudni, hogy a kivagyiságuktól puffadozó 
rendőrök közt nem ritka a napi vagy heti 
szintű dicsekvés és versengés, ki mennyit tu-
dott bevasalni, ezért hány piros pont jár a 
főnökétől, aki újabb előnyöket vasalhat be, 
ha a szép eredményt továbbítja fennebb és 
fennebb.

Egyszóval tisztázódik a populista szöveg, 
miszerint értünk történik minden. Értjük, 
hogyne értenénk, de az embervadászathoz 
hasonló folytonos riogatás akkor is méltat-
lan és megalázó, nem beszélve az igazoló 
papír töltögetéséről, aminek bármelyik pont-
jába beleköthet a félanalfabéta közeg, akár 
olyasmit is szemünkbe vágva, hogy nem is-
merjük az órát, mert a bejegyzett kiruccaná-
si időt már három és fél perccel túlléptük. 
Csak azt nem értem, ha olyan nagyon oda-
adóan küzdenek értünk, miért nem hozzák 
nyilvánosságra a különböző kihágásokért 
járó, országosan érvényes büntetések listá-
ját? Miért vagyunk teljesen kiszolgáltatva a 
közegek kényének-kedvének?! De kérdezek 
én is hiába, mintha nem tudnám a választ: 
mert nem értünk vadásznak ránk, hanem el-
lenünk!

Molnár Judit

Értünk? Ellenünk?!
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Székelyhídon folytatják  
a fejlesztéseket

A helyiek által színházként emlegetett kul-
túrház felújítása, netán egy új kulturális köz-
pont építése régi törekvése a városvezetésnek. 
Számtalan dokumentáció készült a majdani lé-
tesítményről, több változtatást kellett végre-
hajtani, ezekhez megannyi, Bukarestbe tett 
utazás társult. 2007-től két pályázatot is elfo-
gadtak a fővárosi döntéshozók, de végül a ki-
vitelezés ilyen-olyan okok miatt meghiúsult. 
Többnyire politikai okok miatt: megbukott az 
adott kormány, választásokra összpontosítot-
tak a pártok stb.

2015-ben az Országos Befektetési Ügynök-
ség jóváhagyásával újabb lehetőség csillant 
meg a kulturális intézmény felújítását szor-
galmazók előtt. 2017 első felére beszerezték 
az építkezési engedélyeket, majd a kivitelezé-
si szerződés megkötése után elkezdődhetett a 
munka. Ezúttal is akadtak ellenzők, akik min-
den eszközt bevetettek a felújítás meggátolá-
sa végett, arra hivatkozva, hogy a létesítmény 
küllemében nem fog igazodni a városközpont 
egységes arculatához. Annak eldöntése, hogy 

ez így van-e vagy sem, szakemberek felada-
ta. Az viszont tény, hogy a régihez, a megszo-
kotthoz általában fokozottan kötődünk még 
akkor is, ha esetünkben a múlt század hatva-
nas éveiben épült szocialista „vívmányról” van 
szó, amely csekély építészeti értéket képvisel.

Itt fontos megemlítenünk, hogy hasonló 
kálvária, ellenszegülés, kifogás tornyosult a vá-
rosi múzeum megépítése elé is. Azóta minden-
ki elfogadta, magáénak érzi a városközpont-
ban lévő épületet, amely a színház elkészültéig 
az egyetlen olyan belső tér, amely helyet ad 
kulturális rendezvényeknek. Ily módon joggal 
feltételezhető, hogy a későbbiek során a régi 
építmény bizonyos elemeit megőrző kulturális 
központot is magukénak fogják érezni a hely-
beliek. Az adott lehetőség elfogadása mellett 
szól az is, hogy az épület teljesen használha-
tatlan állapotban volt, a tető beázott, a nyir-
kos, vizes színpad már életveszélyessé vált. A 
városvezetésnek saját forrásból még az állag-
megőrzésre sem futotta volna.

Béres Csaba polgármester bizakodóan 
mondta, hogy az érmelléki kulturális élet köz-
pontjává fog válni Székelyhíd a létesítmény el-
készülte után. Nemcsak modern, kényelmes, 
de „lélekkel megtöltött” színházat akar, ahol 
színpadi előadások mellett több kultúramegőr-
ző tevékenység is zajlik majd. A kisebb gyer-
mekek számára bábelőadásokat szerveznek, 
és minden korosztálynak testhezálló program-

Az első tanuszoda 
Székelyhídon épül 
a megyében

Az újabban az Érmellék szívdobbanásaként 
emlegetett Székelyhídon az utóbbi időben 
valóban pulzál az élet, hosszas vajúdás után több 
beruházás is beérni látszik. Kíváncsiak voltunk, 
hogy a járvány időszakában a már elkezdett 
munkálatok miként folytatódnak.

A megújuló művelődési ház impozáns épülete lesz 
a városközpontnak
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Az elkerülő út 
felüljárójának 
pillérei Kiskereki 
határában

Az önkormányzat 
öthektáros telket 

adott az ipari park 
létesítéséhez

kínálatot nyújtanak. „Ily módon valóban vá-
rosunk lesz az Érmellék szívdobbanása” – fo-
galmazott a városvezető.

Az egykor pártpropaganda célokra épített 
kultúrház felújított állapotában kevesebb, 375 
férőhelyes lesz, a nézőtér szellősebbé tételé-
vel a komfortosságot szándékoznak növelni. 
Emellett páholyokat alakítanak ki. A hátsó fa-
lakat öt méterrel kijjebb tolták, így jut elegendő 
tér kávézónak, próbateremnek, művészbejáró-
nak, illetve mosdók számára is. Az épületben 
kap helyet a városi könyvtár is. Ottjártunkkor 
javában kopácsoltak az ott dolgozók, a külső 
munkálatokkal egy időben bent is folyik a ki-
vitelezés.

Hasonlóan régi óhajuk a székelyhídiaknak 
az elkerülő út megépítése. Bár ennek kivite-
lezése nem az önkormányzat hatáskörébe tar-
tozik, a városvezetés minden fórumon szóvá 
tette ennek szükségességét. A településen át-
vezető, gigantikus kanyarokkal tűzdelt út gya-
kori balesetek helyszíne. Az itt lakók minden-
napjait megnehezíti a túlzott teherforgalom. 
Naponta 6000 jármű halad át a városon, eb-
ből mintegy 1200 teherszállító. Az időköz-
ben félbeszakadt munkálatok folytatása tavaly 
márciusban vált bizonyossá, amikor a hely-
színre látogatott Crina Lăpuºean, a Közúti Inf-
rastruktúrát Kezelő Országos Társaság kolozs-
vári igazgatója – emlékeztetett Béres Csaba. A 
már elkészült útszakasz felülvizsgálata, illetve 

a további munkálatok 43 millió lejbe kerülnek. 
A felüljárók és a körforgalom elkészítése foko-
zott körültekintést igényel, de jó ütemben ha-
ladnak ahhoz, hogy a teherforgalom mielőbb 
„leemelődjön” a városi forgalomról.

A megyei tanács elnöke és a polgármes-
terek egyik találkozóján történetesen Bé-
res Csaba vetette fel tanuszodák építésének 
a szükségességét. A kezdeményezésnek la-
kosságmegtartó vonzata is van. Ezt a határ 
mentén élők nagyon jól tudják, hisz az otta-
niak tömegével átjárnak Magyarországra, a 
létavértesi uszodába. „Ne engedjük el polgá-
rainkat, fiataljainkat, teremtsük meg az itthon 
maradás feltételeit” – hangsúlyozta a városve-
zető. Elképzelése kedvező visszhangra talált, 
így elsőként Székelyhídon és Diófáson épül-
het tanuszoda, és továbbiak is következnek 
majd a megye városaiban. Székelyhídon a fa-
lak már állnak, bár a kivitelezés üteme nem az 
előirányzottnak megfelelő, de nyárra remélik 
az átadást.

A város sokoldalú fejlesztése szempontjából 
a munkahelyteremtés elengedhetetlen. Ehhez 
viszont megfelelő körülményeket kell teremte-
ni a befektetők számára. Ennek a gondolatnak 
a jegyében ipari park létesítéséről szóló szer-
ződést kötöttek tavaly novemberben. A város 
öthektáros területet ad hozzá. A soron követ-
kező munkálatok áfa nélkül 2,5 millió lejbe ke-
rülnek.

D. Mészáros Elek

Épül az elkerülő út
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Margittai közszolgáltatók 
úton a XXI. századba

Az igényesebb szolgáltatók honlapjukon te-
szik lehetővé a bankkártyás fizetést, így ott-
honról is eleget tehetünk ennek a kötelezett-
ségnek. Sokan választják ezt a fizetési módot, 
mely a XXI. században már természetes, és 
valamennyi közül a legpraktikusabb. Margit-
ta megyei jogú városban azonban a vízdíj és 

a szemétszállítás számláinak kifizetésére ezek 
a modern eljárások nem alkalmazhatók. Mind 
a mai napig csak a cég pénztáránál és kész-
pénzben lehet fizetni. Ezért rendszeresen 
hosszú sorok alakulnak ki a pénztárablakok 
előtt.

A margittai víz- és csatornahálózat teljes 
egészében fel lett újítva, a szemetet is valame-
lyest szelektíven gyűjtik (külön a papírt, a mű-
anyagot és üveget) – ennyiben megfelelnek a 
szolgáltatások a kor elvárásainak, csak a fi-
zetési rendszerük maradt erősen „konzerva-
tív”. A fogyasztók már évek óta hangot adtak 
nemtetszésüknek, s elégedetlenségük most a 
fertőzésveszély miatt a csúcspontra hágott. 
Hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, felke-
restem a szolgáltató igazgatóját és aligazga-
tóját, Cosmin Durneát, illetve Pápai Józsefet, 
hogy megkérdezzem: mikor lépnek be a fize-
tési rendszerükkel a XXI. századba.

Elmondták, ők is úgy látták, hogy lépni kell 
ebben az ügyben, ezért a múlt év végén olyan 
céget kezdtek keresni, amely ezt a moderni-
zálást el tudja végezni. Az első árajánlatok na-
gyon magasak voltak, ezért újabbakat kértek. 
Vállalati szinten elkezdték a munkát, és a vo-
nalkód-leolvasást már összehangolták a köny-
velőségi programjukkal. A cég, amely lehető-
vé teszi, hogy a város több pontján is lehessen 
majd számlákat fizetni készpénzzel és kártyá-
val egyaránt, a PayPoint lesz. Árajánlata elfo-
gadható volt, a szükséges előkészületek meg-
történtek, így legkésőbb május végén az új 
fizetési rendszer „élni” fog.

Nagy könnyebbség lesz ez főleg azoknak 
az idősebbeknek, akiknek eddig a város vala-
melyik végéről akár több kilométert is kellett 
gyalogolniuk azért, hogy a szolgáltató szék-
helyén befizessék a számla ellenértékét. Inter-
netes fizetési lehetőség egyelőre nem lesz, de 
egy mobil alkalmazással bárki fizethet majd 
a telefonjával is. A szolgáltató vezetőtanácsa 
sürgeti a kivitelezőt, és ha működésbe lép a 
rendszer, arról lapunk olvasóit is tájékoztat-
juk.

Szőke Ferenc

Az újfajta fizetési 
módszerrel 
megszűnik majd  
a sorban állás

Digitális világban élünk, és ma már szinte 
természetes az idősebb korosztály számára 
is, hogy ügyeinek nagy részét interneten 
intézze, számítógépről vagy mobiltelefonról. 
A legtöbbünk számára a fizetés vagy a nyugdíj 
is bankszámlára érkezik, így aztán nem kell 
pénzt hordanunk magunkkal, a kereskedőknek, 
szolgáltatóknak kártyával fizetünk. Margitta 
megyei jogú városban a vízművek  
és a szemétszállítás számláit egyelőre csak 
készpénzben lehet kifizetni, de rövidesen itt is 
lesz előrelépés.
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Saját transzfor
mátorállomása  
és víztisztítója 
is van az ipari 

parknak

Buszmegállók, 
aszfaltutak, járdák, 

közvilágítás várja  
a beruházókat

Fellendítheti a Sebes-Körös völgyének gaz-
daságát a Mezőtelegden létesített ipari park. 
A 9,3 hektáros területen két, egyenként 2,26 
hektáros és egy 2,16 hektáros telken tele-
pedhetnek majd meg a gyárak. A Costa Voc 
Impex Kft. és a Trebor Drum Construct vál-
lalkozások kivitelezésében megközelítőleg egy -
millió euró értékben kiépült az ipari park 
ivóvíz-ellátása, a csatornázás saját tisztítóállo-
mással, az esővíz-elvezetés, csaknem 1 kilo-
méternyi aszfaltozott belső úthálózat, közel 2 
km járda, a belső közvilágítás (40 villanyosz-
loppal), 62 parkolóhely és a létesítményhez 
vezető közúton két buszmegálló.

A költségkeret eredetileg 4,52 millió lej volt 
áfa nélkül, majd az építőipari minimálbért 
megemelő kormányrendelet miatt 4,9 millió 
lejre növelték, ehhez képest a kivitelezők 4,33 
millió lejért (+áfa) végezték el a munkát.

Amint érdeklődésünkre Simon Adrian, a 
Bihari Ipari Parkok Rt.-nek az igazgatótanács 
által megbízott, ideiglenes igazgatója elmond-
ta, a cégek már jelentkezhetnek, sőt már ed-
dig is akadtak érdeklődők, tárgyalások is kez-
dődtek, ám a járványhelyzet miatt lelassult a 
folyamat. A Bihari Ipari Parkok Rt.-t a megyei 
önkormányzat hozta létre a saját és az illeté-
kes helyi önkormányzatok részvételével Bihar 
megye kistérségeinek gazdasági felzárkóztatá-
sa érdekében.

A részvénytársaság honlapján (investinbihor.
com) megtalálhatók a feltételek, továbbá az, 
hogy milyen beruházókra várnak, illetve mi-
lyen kedvezményekre számíthatnak a Te legd-
re költözni kívánó vállalatok. Például az ipari 
parki minősítéssel törvényileg járó kedvezmé-
nyeket a helyi önkormányzat is kiegészítheti 
adókedvezménnyel; az egymillió euró értéket 
meghaladó beruházás esetén közvetlen tár-
gyalásra van lehetőség.

Simon Adrian közölte: hosszú távú befek-
tetőkre számítanak. Hozzátette még, hogy a 
székelyhídi ipari park kiépítése is a befejezés-
hez közeledik, és dolgoznak a Paptamásiba 
tervezett létesítmény megvalósíthatósági ta-
nulmányán, hogy lehetőleg még ez év végéig 
megszerezzék hozzá az építési engedélyt.

M. Zs.

Várják a cégeket  
a telegdi ipari parkba

Április elejére elkészült a mezőtelegdi ipari park. 
A Bihar megyei önkormányzat támogatásával 
kiépítették a létesítmény közművesítését,  
és várják a cégek jelentkezését.

Megtörtént a létesítmény műszaki átvétele
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Mateutz József 
több mint két 
évtizede termeszt 
tulipánt, s most 
keresi az utódját

Nem kedvezett ez az év  
a virágtermesztőknek
A székelyhídi származású virágtermesztő, 
Mateutz József neve sokunk számára ismerős.  
Az elmúlt években tavasz elején, amikor nyílik  
a tulipán, a tévések és az írott sajtó munkatársai 
előszeretettel keresték fel csokalyi gazdaságát, 
hogy bemutassák szépséges tulipánkertészetét  
a nézőknek, olvasóknak.

Ezen sorok írója többször is megfordult a 
csokalyi tulipánültetvényen, a „tündérkert-
ben”, ahogy anno neveztem. Sokan azért ke-
resték fel Mateutz József kertészetét, hogy 
gyönyörködjenek a színpompás virágszőnyeg-
ben. Nemegyszer találkozhattunk ott óvodás 
vagy iskolás csoportokkal, s a gyerekeket a 
kertész nagy szeretetettel fogadta mindig. De 
az is megtörtént, hogy a nagyváradi filharmó-
nia zenészei látogatták meg a kertészetet, és 
bizony komolyzene csendült fel a csokalyi tuli-
pánágyások mellett.

Mivel a szükségállapot alatt nem volt le-
hetőségünk arra, hogy Csokalyon keressük 
fel Mateutz Józsefet, ezért nagyváradi laká-
sán beszélgettünk az idei gondokról, a száraz-
ság és a koronavírus-járvány okozta károkról. 
Mindezek mellett a kezdetekre is visszapil-

lantottunk. Vendéglátónk elmondta, hogy a 
csokalyi kertészet sokéves munka eredménye.

– Én a kertészkedést még 1979-ben kezd-
tem el Biharon, a szüleim kertjében, egy húsz-
árnyi nagyságú telken. Ennek immáron több 
mint négy évtizede. A csokalyi kertet 1999-
ben vásároltam meg. Azon a területen, mely 
magában foglalja a kertészetet is, minden 
adottság megvan a sikeres virágtermesztés-
hez. Az elmúlt években, de főleg tavaly, na-
gyon szép eredményeket értem el. Mivel 
Nagyváradon lakom, fontos volt számomra, 
hogy találjak olyan személyeket, akik segítik a 
munkámat. Szerencsére találtam két szorgos 
helybeli asszonyt, ők nagyban hozzájárulnak 
a sikeres kertészkedéshez, szívvel-lélekkel te-
szik a dolgukat, természetesen az én elképze-
léseim szerint, de már ők is otthon vannak a 
virágtermesztésben. Valamikor autóval ingáz-
tam Váradról, de jó néhány éve vonattal járok 
Csokalyra.

– Milyen az idei tavasz a virágkertész 
szempontjából?

– Bizony, nagy gondok vannak, nem is any-
nyira a kertészkedéssel, hanem ezzel a kegyet-
len járvánnyal, amely eluralkodott világszer-
te. Amikor az áru értékesítésére került volna 
a sor, a piacok hosszú ideig be voltak zárva, 
a virágrészlegek csak az ünnepek alatt mű-
ködhettek, és az nagyon kevés időt jelentett 
a termelők számára, így sajnos a termés hely-
ben maradt, nem tudtuk eladni. Az állandó fel-
vásárlóim Kolozsvárról, Nagyszebenből stb., 
akikkel évek óta kapcsolatban állok, nem tud-
tak eljönni az áruért. De a megyében lévő töb-
bi törzsvásárlóm sem tudott a tulipánjaimért 
Csokalyra utazni. Emiatt a gyönyörű áru, a 
sok színes tulipán ott maradt a nyakunkon, a 
kijárási korlátozás miatt nem tudtak jönni az 
évente megszokott látogatók sem. Nem tud-
tam részt venni a más években sikeresen meg-
tartott fesztiválokon és más rendezvényeken, 
az idén ezek mind elmaradtak. Öröm az ürüm-
ben, hogy mivel a virágokat nem vágtuk le, a 
tulipánhagymák várhatóan szebbek, nagyob-
bak, mutatósabbak és egészségesebbek lesz-
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Vannak helybeli 
segítői  

a virágkertésznek

A szárazságot is 
megsínylette a sok 
növény

nek, mint más években. Mindezeket a gondo-
kat csak tetézte, hogy nagy volt a szárazság, 
kora tavasszal két hónapig egyáltalán nem volt 
csapadék. Most úgy értesültem, hogy az este 
(április 29-én – szerk. megj.) kiadós eső volt 
Csokalyon is. Egyelőre a dolgok így állnak, 
majd meglátjuk, mit hoz a holnap.

– A tulipán mellett foglalkozik-e másfajta 
virág termesztésével is?

– Mintegy 50-60-fajta tulipánom van, de 
ezek mellett más tavaszi virágokat is termesz-
tek, többféle nárcisz van a kertemben, jácint, 
ugyancsak többfajta, és van egy kevés sáfrá-
nyom is. Egész nyáron termelem a kardvirá-
got, ezt is nyolc-tízféle színben, és van fehérli-
liom- meg tubarózsa-ültetvényem is.

– Az, hogy nem tudta értékesíteni a virá-
gait, mekkora bevételkiesést jelentett az ön 
számára?

– Mindenféleképpen nagy veszteség volt, 
hiszen ezeknek a virágoknak a termesztése 
sok pénzbe kerül. Ha azt mondom, hogy a 
megtermelt virágoknak csak nagyjából a tíz 
százalékát tudtam értékesíteni, akkor el le-
het képzelni, milyen nagy veszteség ért. Azt 
is megtapasztalhattam, hogy a baj nem jár 
egyedül. Amint már jeleztem, majd két hó-
napig nem volt eső, ennek hiányában pedig 
nem lettek olyan szépek a tulipánjaim, mint 
azt már évek óta megszoktuk. Hiába van ku-
tunk a kertészetben, a talajvíz annyira ala-
csony volt, hogy a kútban is alig volt víz. Kel-
lene fúratni egy új kutat, de azt már nem 
bánnám, ha az utódom tenné meg. Még nem 
tudom, hogy ki lesz az, várok egy ügyes, szor-
galmas valakit, aki folytatná az általam elkez-
dett munkát!

Dérer Ferenc
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Pető Dalma  
városi tanácsos

Erőt jelent,  
ha együtt vagyunk

– A kezdetek óta kik csatlakoztak az ala-
pítókhoz?

– Már az egyuttvagyunk.ro platform indí-
tásakor nagyon sok nagyváradi civil és jóté-
konysági egyesület, szervezet csatlakozott a 
kezdeményezéshez, szám szerint 12. Az eltelt 
egy hónap alatt még újabb két szervezet je-
lentkezett: a Maternet Egyesület és az Ovisuli 
Egyesület. Fontosnak tartom kiemelni azt is, 
hogy nemcsak az egyesületek és azok tagjai 
fejtenek ki hasznos munkát, hanem azok is, 
akik a kezdetektől fogva a háttérben dolgoz-

nak. Ilyen segítőnk például Botházy Nándor 
jogász, aki folyamatosan abban segít bennün-
ket, hogy minden szabályos legyen. Olyan se-
gítőnk is van, aki ingázó lévén a receptre ki-
váltható gyógyszerek beszerzésében segít: 
Magyarországról hozza naponta, kétnaponta 
az orvosságokat.

– Jelenleg hány önkéntesük és hány segí-
tettjük van?

– Április utolsó hetéig 103 önkéntes jelent-
kezett be az online platformon keresztül, kö-
zülük harmincketten az egyedülállók, magá-
nyosok számára felajánlott telefonos szolgálat 
ellátását vállalták. Ők 130 személlyel tartják 
ilyen formában a kapcsolatot Nagyváradon; 
naponta, kétnaponta felhívják őket. A többi 
önkéntes a város minden pontjáról jelentke-
zett, de van olyan is, aki Biharszentandráson 
lakik, mégis jelentkezett segíteni. Sokan bicik-
livel járják a várost, vannak olyan önkéntese-
ink, akik a segítséget kérőt autóval szállítják 
például szakorvoshoz, de akad olyan nagyvá-
radi is, aki személyautót ajánlott fel haszná-
latra.

– Hány embernek és miben segítettek?
– Most már meghaladtuk bőven a százat, 

lassan a kétszáz megoldott ügy, kapcsolat felé 
tartunk. Több helyre immár második-harma-

Március végétől működik az RMDSZ megyei  
és nagyváradi szervezete által kezdeményezett 
önkéntes hálózat, az Együtt vagyunk! A felhívásra 
jótékonysági és civil szervezetek, történelmi 
egyházak fogtak össze, hogy a koronavírus
járvány idején hatékony segítséget nyújtsanak 
a rászorulóknak. Egy hónapnyi tapasztalatairól 
Pető Dalma váradi önkormányzati képviselőt,  
az Összefogás Nagyváradért Egyesület alelnökét 
kérdeztük.
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Az önkéntes segítő 
hálózat logója

dik alkalommal kérik vissza az önkéntesein-
ket. Sok mindenben kérik a segítségünket: 
bevásárlás, gyógyszerkiváltás, szállítás orvosi 
vizsgálatra, számlák kifizetése, kijárási űrlap 
beszerzése. Vannak olyanok is, akiket meleg 
ebéddel segítünk. De bőven voltak, akik masz-
kokat igényeltek. Telefonszámunkat, elérhe-
tőségeinket kézről kézre, szomszédról szom-
szédra adják át az emberek!

– Milyen együttműködési lehetőségeik 
vannak a hatóságokkal, illetve más civil szer-
vezetekkel, egyházakkal?

– A nagyváradi Caritas Catolica és a Di-
akónia Keresztyén Alapítvány eleve partne-
rünk volt. A Caritashoz számos idősgondo-
zásra szoruló kérését továbbítottuk, valamint 
azokét is, akiknek élelmiszercsomagra van 
szükségük. Én tartom a kapcsolatot a nagyvá-
radi Szociális Ellátó Igazgatósággal (DASO) is, 
többször segítettek ők is. A Diakónia Keresz-
tyén Alapítványhoz elsősorban a meleg ebéd-
re szorulók érdekében fordulunk.

– A kezdetekhez képest bővültek-e az ön-
kéntes hálózat feladatkörei?

– Igen, bővültek. Induláskor hat szolgáltatás 
volt elérhető, az elmúlt héten sikerült bővíteni 
a palettát. A fokozott lakossági igény kielégíté-
sére kijárási űrlap is kapható tőlünk. Az önkén-
tesek maszkot varrnak, közel ezer embernek 
elegendő már össze is gyűlt, s a platformon 
az űrlap kitöltésével jelentkezhetnek azok, akik 
igényt tartanak rá. A másik újdonság a meleg 
ebéd igénylése akár pénzért, akár ingyen.

– Volt-e egyedi kérés, aminek a teljesíté-
sét nem hirdették ugyan meg, mégis talál-
koztak vele?

– A mienk egy nagyváradi projekt, en-
nek ellenére kértek tőlünk személyszállítást, 
gyógyszerbeszerzést Magyarországról. Volt, 
aki a felbontott munkaszerződése miatt kért 
tanácsot, őt a megfelelő szakemberhez irányí-

tottuk. Nagyon sokan kérnek tanácsot, meg-
próbálunk mindenkinek megfelelő választ 
adni.

– Továbbra is jelentkezhetnek önkénte-
sek, illetve segítséget kérők?

– Természetesen!
– Felidézne néhány történetet, amelyet 

munka közben megtapasztaltak?
– Nagyon sok emberi sorssal találkoztunk 

az elmúlt időszakban. Általában elmondha-
tom, mindenki nagyon hálás, de a kiszolgálta-
tottabbakon, az idősebbeken kifejezetten lát-
szik is ez. A fiatalabbaknál érződik egyfajta 
restelkedés amiatt, hogy nehéz helyzetbe ke-
rültek, de tudjuk mi is, ők is tudják, nem tehet-
nek róla, ezért bátorítjuk őket. Jó látni, hogy 
bizalommal vannak, és tényleg abban kérik 
a segítségünket, amit már nem tudnak saját 
maguk megoldani. Nem emelnék ki egyetlen 
esetet sem, de volt olyan alkalom is, amikor 
a biharkeresztesi polgármesterrel vettük fel a 
kapcsolatot, és lassan ismerik a nevemet az 
ottani gyógyszertárban is…

– Az önkéntesek nem fáradnak el?
– Nagyon jó érzés, hogy bárkit bármilyen 

gond megoldása miatt hívok/hívunk fel, min-
denkiben megvan a segítő szándék. Próbáljuk 
jól szétszórni a feladatokat, hogy mindenkinek 
jusson egy kicsi. Sok nagyváradi azt mond-
ja: fogjunk össze. Nos, mi megfogadtuk a ta-
nácsot, ez az igazi összefogás, egység. Ennek 
az együttlétnek ereje van. Ezt a tevékenysé-
get, közösségi cselekvést öröm megélni nap 
mint nap! Elfogadjuk egymást, tanítjuk, segít-
jük egymást, tiszteljük, bizalommal vagyunk 
egymás iránt. Tényleg együtt vagyunk Nagy-
váradon! A rengeteg pozitív élményből kiin-
dulva úgy gondolom, a kijárási korlátozás eny-
hítése után is valamilyen módon folytatjuk azt, 
amit elkezdtünk

Fried Noémi Lujza
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Mindannyiunk életét átformálta a Covid– 
19 világjárvány, de míg sokunknak például a 
vásárok, fesztiválok elmaradása pusztán keve-
sebb vásárlási, kikapcsolódási lehetőséget je-
lent, addig a kézművesek, őstermelők számá-
ra ez bevételkiesést okoz, a megélhetésüket 
veszélyezteti. Számukra is felértékelődött az 
online kereskedés, a vevők pedig azt is tud-
hatják, hogy amikor helyi, egészségesebb ter-
méket vesznek meg, a termelőket, kézműve-
seket is segítik abban, hogy folytathassák a 
munkát.

A http://www.yatta.ro/ oldal elindítására 
2017-ben nyertek európai uniós támogatást 
a kezdeményezők a Vidéki Beruházásokat Fi-
nanszírozó Ügynökségtől (AFIR), és körülbe-
lül egy évbe telt, míg elkészült az oldal, mivel 
úgy tervezték, hogy bármennyien is csatlakoz-
zanak, minden termékfotó feltölthető legyen. 
„Egy olyan weboldalt akartunk készíteni, ami 
a kézműveseknek és a helyi termelőknek on-
line vásárteret nyújt. Meg kell ismerniük, meg 
kell szokniuk a kézműveseknek az online vi-
lágot. Van, aki nagyon ügyes, és már Ameri-
kának, külföldnek árul, és van, aki még csak 
most kezdi” – magyarázta Herman Noémi, az 
oldal tulajdonosa.

Az oldalra bérletet lehet váltani, van féléves 
és éves bérlet, a kézműves vagy a helyi terme-
lő ennek fejében korlátlan mennyiségű termé-
ket tehet fel, az oldal tulajdonosa pedig nép-
szerűsíti ezeket a közösségi oldalakon.

Tavaly a váradi majálison megszervezték az 
első Yatta-vásárt is, mert fontosnak tartották, 
hogy személyesen is megismerjék egymást. 
Sikerült olyan kézműveseket is elhívni, akik 
eddig még nem jártak Nagyváradon. Idénre 
is terveztek vásárt, csakhogy a szükségállapot 
kihirdetése közbeszólt, ezért más megoldást 
kellett találniuk.

Vásár helyett online fesztivál

A kézművesek legtöbbje egyedi termékeket 
készít, és karácsony után már a húsvéti, nyári 
vásárokra dolgozik. Nekik ezek a vásárok je-
lentik a fő bevételi forrást, hiszen minden hét-
végén mennek valahová.

„Az egyedi termékek lassabban készülnek – 
mondta Herman Noémi –, de mostanra már 
felhalmozódott a készlet, és úgy éreztem, ez-
zel a helyzettel valamit kezdeni kell, nem 
hagyhatjuk őket cserben. Először is kinyitot-
tuk a Yattát, mindenkinek ingyenessé tettük, 
aki eddig nem próbálta ki, az most megtehe-
ti. Második lépésként pedig még hangsúlyo-
zottabban népszerűsítjük a termékeket, online 

Virtuális vásártér
Híd a hagyomány és az új között

Több éve segíti a kézműveseket és őstermelőket 
a virtuális világban egy nagyváradi 
kezdeményezés, a www.yatta.ro honlap, ahol  
az eladók és a vevők egymásra találhatnak.  
A szükségállapot bevezetése óta megnőtt  
az érdeklődés a szolgáltatás iránt, a tervezett 
vásár helyett pedig online fesztivált indítottak 
a honlap Facebookoldalán, árulta el az oldal 
tulajdonosa, Herman Noémi.

Herman Noémi indította útjára a virtuális vásárt
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Eladókat  
és vevőket hoz 
össze a honlap

fesztivált szervezünk most, addig, ameddig ez 
az őrült helyzet tart, és ameddig nem szervez-
hetők vásárok.”

A visszajelzések jók, mint mondta, eb-
ben a pár hétben sokan rájöttek, hogy na-
gyon egyszerű használni a weboldalt, nagyon 
könnyű feltölteni rá. Akiknek a román nyelv 
nehézséget jelent – a honlap magyar és ro-
mán nyelvű –, azoknak segítenek fordítani, a 
váradiaknak akár a fotózásban is tudnak se-
gíteni.

Az online fesztivált a Facebook-oldalukon 
(https://www.facebook.com/yattaromania/) 
kezdték szervezni. Azt kérték a kézművesek-
től, hogy minden elkészült termékükről küld-
jenek fotót, s a szervezők minden nap két 
kézműves tíz termékét a Facebook- és az 
Instagram-oldalukon (https://www.instagram.
com/infoyatta/) bemutatják és hangsúlyozot-
tabban reklámozzák. „Nem tudjuk, hogy nyá-
ron engedni fognak-e bármilyen fesztivált vagy 
vásárt megtartani, úgyhogy amíg szükség van 
a virtuális vásárra, igyekszünk mindent meg-
tenni a kézműves partnereinkért” – árulta el 
az oldal tulajdonosa. Hozzátette: „Ezekkel a 
kézművesekkel tudjuk megőrizni az identitá-
sunkat, kultúránkat, hidat képeznek a tradici-
onális és az új között. Abba, amit elkészítenek, 
beletesznek újat is, de a régi népi motívumok 
adják az alapot, s ez fontos a mai világban.”

A kínálat még bővíthető

A tapasztalat azt mutatja, hogy a kézmű-
ves termékek közül az ékszerek mellett a kis-
babáknak, gyermekeknek szántak a legnép-
szerűbbek. „A játékkészítésnek nagyon nagy 
hagyománya van a magyar kultúrkörben. A 
régi darabokat kicsit újragondolva modern ba-
bákat is készítenek, egyedi babák, egyedi já-
tékok születnek. Az ékszereknél rengeteg az 
ötlet, a szín, a dizájn, és ebben az időszakban 
nagyon sokan készítenek női táskákat. Talán 
a legkülönlegesebb az a kézműves, aki papír-

ból készít táskákat, újrahasznosítja a papírt, és 
csodaszép táskák születnek belőle” – mondta 
Herman Noémi.

A kézműves termékek mellett azonban élel-
miszereket is kínálnak, ezek közül a tartó-
sak – lekvárok, szörpök, zakuszka – nagyon 
keresettek, zakuszkát például nagyon sokan 
rendelnek külföldről is. A frissen fogyasztan-
dó árut – sajt, tejföl, tejtermék – mostanában 
merték csak feltenni az oldalra, hiszen ezek-
nek az eljuttatása a vevőhöz gondot jelent. 
Normál körülmények között a vevő és az el-
adó megegyezett a szállításról, átvevésről, 
most maradt a posta és a futárszolgálatok, de 
eddigi tapasztalatuk szerint ezek jól működ-
nek. Egy-két nap késés lehetséges, de több 
nem, a kiszállításokban nincs fennakadás.

Érdekesség, hogy a hagyományos termé-
kek mellett zero waste (hulladékmentes) me-
nüpontjuk is van, ez a marosvásárhelyi Balázsi 
Panna, ennek ez életmódnak a nagyasszonya 
kezdeményezésére jelent meg.

Az oldalon egyébként jól követhető kategó-
riákban kínálják a termékeket, de a jelenlegi 
terméklista nem végleges, ha valakinek van új 
ötlete, gondolata, bármikor létre tudnak hozni 
további kategóriákat.

Műhelytitkok

Az oldal tulajdonosa néhány műhelytitkot 
is elárult. Megtudtuk például, hogy az oldal-
nak a közvetítés a fő szerepe. Az üzemeltetők 
bevételi forrását a bérleti díjak adják, a termék 
árából nem kapnak százalékot, a kifizetett ösz-
szegeket a termelők, kézművesek kapják meg. 
Amikor egy vevő megrendel valamit, akkor  
az eladó kap egy e-mailt, és ők ketten felve-
szik egymással a kapcsolatot, megbeszélik, 
hogy juthat el a termék a legkönnyebben a vá-
sárlóhoz. „Az, hogy a kézműves mit és meny-
nyit árul, az ő dolga” – szögezte le Herman 
Noémi.

Érdekes, hogy a rendelések legtöbbje Bu-
karestből és Jászvásárról érkezik. Az olda-
lon Bihar megyéből főleg a nagyváradiak és 
a nagyszalontaiak vannak jelen, az országból 
pedig székelyudvarhelyi, csíkszeredai, temes-
vári, szebeni, medgyesi, brassói, marosvásár-
helyi helyi termelők, kézművesek jelentkeztek 
be. A www.yatta.ro oldal tehát nyitott, érde-
mes kipróbálni akár eladóként, akár vásárló-
ként a fentebb megadott linkeken.

Fried Noémi Lujza
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Tanuljuk a távoktatást
Legelsőként a romániai oktatásban érintettek  
– pedagógusok, diákok és szülők – szembesültek 
a világjárvány teremtette rendkívüli helyzet 
kihívásaival. Át kellett állni a távoktatásra, 
másfél hónap elteltével ezt kötelezővé is tette  
a minisztérium, és április végére kiderült:  
a végzősökön kívül a diákok már nem is 
térhetnek vissza az iskolapadokba.

Még a szükségállapot és a kijárási korláto-
zások bevezetése előtt a tanintézetek falai kö-
zül a virtuális osztálytermekbe került át a taní-
tás, ám a változásra nem volt idő felkészülni. 
A szülőknek át kellett szervezniük az életüket, 
hogy a kisdiákok napközben is felügyelet alatt 
legyenek. A gyerekeknek hozzá kellett szok-
niuk, hogy az iskolalátogatás elmaradása nem 
jelent vakációt. A pedagógusoknak pedig át 
kellett állniuk egy teljesen más tanítási formá-
ra, új eszközöket, módszereket, programokat 
kerestek, tanultak meg használni, és a legtöb-
ben igen kreatívnak bizonyultak. Hiszen nem 
kaptak hivatalos útmutatást, csak a feladatot.

Sokan sokféle megoldást találtak, s amint 
Kéry Hajnal Bihar megyei főtanfelügyelő-
helyettes rámutatott: nem lehetett egységes 
programokat bevezetni. Alkalmazkodtak a 
meglévő eszköztárhoz, illetve tekintettel voltak 
a diákok életkori sajátosságaira és az oktatott 
tantárgy szükségleteire. Lapunk internetes ol-
dalán annak idején háromrészes cikksorozatot 
olvashattak a távoktatásban részt vevők első 
tapasztalatairól.

Jellemzően a pedagógusok – ki könnyeb-
ben, ki nehezebben – megtalálták a számuk-
ra és diákjaik számára elfogadható programot, 
alkalmazást, aminek segítségével meg tud-
ják szólítani a gyerekeket, feladatokat tudnak 
adni, és azok teljesítéséről visszajelzést is kap-
nak. Általánosnak mondható az általunk meg-
kérdezett Bihar megyei tanítók, tanárok, isko-
lai vezetők között az a törekvés, amit Tankó 
Zita, a magyar óvodai és elemi oktatásért fele-
lős megyei szaktanfelügyelő úgy foglalt össze: 
a már meglévő tudás szinten tartására, elmé-
lyítésére törekednek, nem feltétlenül az új lec-

ke leadására. Az is fontos szempont, hogy az 
elemi osztályokban ne a szülőnek adjanak dol-
got, ne járjon költséggel a feladat elvégzése, és 
lehetőleg ne „szoktassák” a képernyő elé a ki-
csiket. A felsőbb osztályokban pedig a peda-
gógusok legyenek tekintettel arra, hogy több 
tantárgyra kell figyelnie egy diáknak, ne ter-
heljék túl őket, s mindenképpen maradjon idő 
a kikapcsolódásra is. Ahogyan Vad Márta, a 
nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceum igaz-
gatója megfogalmazta: „fényéveket ugrottak 
az okos eszközök használatában”. Általánosan 
megállapítható volt az is, hogy két-három hét 
elteltével már nagyon hiányzott a személyes 
találkozás, és örömmel fogadták a gyerekek, 
hogy legalább virtuális módon visszatérhettek 
az osztályukba.

A legkevesebb gondot talán a felsőoktatás-
ban okozta a módszerváltás. Legalábbis a Par-
tiumi Keresztény Egyetem hallgatói számára 
nem volt újdonság, hogy online hallgattak 
órákat, eddig is alkalmazták tanáraik ezt a ta-
nítási módot, de azért nekik is hiányzik bejárni 
az egyetemre. Április közepén a parlament jó-
váhagyta az egyetemi online oktatásra vonat-
kozó törvényes keretet. Ennek alapján a felső-
oktatási intézmények maguk határozzák meg 
a vizsgarendet, aztán majd a beiratkozás és a 
felvételi módját is – a szükséges óvintézkedé-
sek betartásával.

Megmutatkozott a rendkívüli helyzetben a 
szakmai közösségek összefogása is. A peda-
gógusok megosztották egymással a megtalált, 
kipróbált és bevált módszereket. Több cso-
portban együttműködtek annak érdekében, 
hogy minden érintett kolléga számára hoz-
záférhető „órákat” adjanak közre. Röviddel 
az iskolakapuk bezárulta után az I–IV. osztá-
lyos online oktatást segítő projekt vette kez-
detét megyénkben: az Ér Tv-n hozzáférhetők 
az évfolyamonként alaptantárgyakból össze-
állított videófelvételek (https://erhangja.ro/
tavoktatas). A nagyváradi Szacsvay Imre Ál-
talános Iskola pedagógusai is részesei a pro-
jektnek. Amint Pásztor Gabriella igazga-
tó elmondta, a projektben részt vevő közel 
60 pedagógusból 23 az ő iskolájában dolgo-
zik, 22 tanító és egy angoltanár. A kezdetek-
ről szólva felidézte, hogy a román közszol-
gálati televízióban elindított Teleºcoală első 
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adása után pár nappal már le is mentek az 
első felvételek, és március 23-tól kezdve ezzel 
a módszerrel dolgoznak. Azóta kiteljesedett 
a kínálat: általános és középiskolai évfolya-
moknak szóló órák is elérhetők a követke-
ző linkeken: https://www.youtube.com/…/
UCqRg1iqCBDLmkeramj6zgFQ/playlists, il-
letve https://www.rakocziszovetseg.org/…
/64-ak…/712-online-oktatas. A XII.-es és 
VIII.-os magyar diákok számára Telesuli prog-
ram indult a vizsgákra való felkészítés céljából 
a közszolgálati televízió hármas csatornáján 
(TVR 3), a https://telesuli.rmdsz.ro oldalon 
pedig elérhető minden ilyen tananyag.

A jó példák ellenére nem nevezhetjük si-
kertörténetnek a hazai távoktatás elindítá-
sát, hiszen olyan akadályok mutatkoztak meg, 
amelyeket pusztán kreativitással nem lehet 
megoldani. Országszerte sok ugyanis az olyan 
tanuló, akinek nincs internet-hozzáférése és/
vagy megfelelő eszköze (számítógép, tábla-
gép, okostelefon) a folyamatba bekapcsolódni. 
Ezért is keltett felháborodást a tanügyminisz-
ter április 21-i rendelete, amelyben kötelezővé 
tette a diákoknak a részvételt a távoktatásban, 
a szülőket, az iskolákat és az önkormányza-
tokat pedig felelőssé tette ennek elősegíté-
séért. A feladat teljesítéséhez azonban pénzt 
nem adott. A pedagógusok munkaköri leírá-
sába belefoglalta az online oktatást, ilyen irá-
nyú képzésen való részvételt írt elő, az iskolá-
kat pedig ellenőrzéssel bízta meg.

A Bihar Megyei Tanfelügyelőség pár nap 
alatt felmérte, megyénkben hány diáknak van 
szüksége számítástechnikai eszközökre és 
hozzáférésre. Annál is inkább gyors intézke-
dés kellene, mert nem sokkal később eldőlt: 
ebben a tanévben – a végzős évfolyamok ki-
vételével – már nem térhetnek vissza a diákok 
az iskolapadba. A vizsgák időpontján egyelőre 
nem változtattak.

Kéry Hajnaltól megtudtuk, hogy Biharban 
megközelítőleg 8000 tanuló maradt ki eddig 
a digitális távoktatásból. (Nekik postán, eset-
leg személyesen igyekeztek eljuttatni a felada-
tokat a tanítók, osztályfőnökök, már akit el-
értek, de ez nagyon körülményes módszer.) 
A magyar tannyelvű vagy magyar tagozatos 
iskolákba járók közül 2327 diáknak nincs al-
kalmas eszköze, 2380-nak internet-hozzáféré-
se sem. Az élesdi Constantin ªerban Elméle-
ti Líceumhoz tartozó elemi iskolákban például 
271-en vannak ilyenek, a kiskereki, érkeserűi 
és asszonyvásári iskolában 158-an, Diósze-
gen 130-an, az Alsólugas önkormányzatához 
tartozó tanintézetekben 160-an, a Székelyhí-
di Petőfi Sándor Elméleti Líceumhoz tartozó 
csokalyi és érolaszi elemi iskolákban 280-an, 
az érmihályfalvi Zelk Zoltán Általános Iskolá-
ban 84-en – a felsorolás nem teljes.

Az eszközvásárlásra a tanfelügyelőség nem 
kapott pénzt, április végén kezdte felmérni, 
hogy az illetékes önkormányzatok tudják-e 
vállalni a költségeket. A megyei tanács pél-
dául saját költségvetéséből 185 ezer lejt adott 
185 táblagépre a speciális iskolák tanulói szá-
mára, a Nagyvárad önkormányzatától érkező 
80 ezer euróból pedig 388 diáknak vehetnek  
táblagépeket. Kérdés, hogy az internet-szol-
gáltatás díját rá lehet-e terhelni az érintett szü-
lőkre, hiszen jellemzően a hátrányos helyzetű, 
vidéki tanulók családjának nem jutott eddig a 
digitális technikára.

Ezen a gondon talán enyhíthet a Telekom-
mal megkötött szerződés, amelynek értelmé-
ben a vállalat minden diáknak felajánlott egy 
SIM-kártyát, amelyet augusztus 31-ig ingyen 
használhat. A tanfelügyelőség az iskolaigazga-
tóknak adja át a kártyákat, és ők juttatják el a 
tanulókhoz. Ki kell dolgozni annak a módszer-
tanát is, hogy a távoktatásból eddig kimaradt 
gyerekek bepótolják az ismereteket a követke-
ző tanévben, ha már újra visszatér az oktatás 
a tantermekbe.

A tanügyminiszteri rendelet szerint az ed-
dig meglévő jegyek alapján kell lezárni a 
2019/20-as tanév végén a diákokat. Kéry 
Hajnal rámutatott: nincs szabályozva, mi lesz 
azokkal, akiknek nincs két jegyük, vagy akik 
bukásra állnak. Lehet ugyan online is jegyet 
adni, de csak akkor, ha az osztályzatot a diák 
és a szülő is elfogadja. „Remélem, minden pe-
dagógusban lesz annyi empátia, hogy megold-
ja az ilyen és hasonló helyzeteket” – jegyezte 
meg Kéry Hajnal.

Máté Zsófia
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Ki mit gyárt, azon játszik

A pontos méret 
garancia a jó 
hangzásra

Bertalan Attila Asszonyvásárán született 
valamivel több mint hat évtizeddel ezelőtt. 
Meglehetősen sokáig sikerült elnyomnia ma-
gában prímás édesapjától öröklött zenei hajla-
mát. Harmincéves kora tájékán Kiskerekiben 
lakott feleségével, amikor az egyik utcabeli fi-
atal azzal fordult hozzá, hogy szeretne megta-
nulni valamilyen hangszeren játszani. Segített 
is neki, beajánlotta egy margittai zenészhez. 
Valahogyan ő is ott ragadt, sőt még egy har-
madik fiatal is társult hozzájuk. Megtanult gi-
tározni. Majd egyre többet gyakorolt, később 
kislányát, Hajnalt is megtanította a húrok pen-
getésére.

Bár örömét lelte a gitározgatásban, még-
is hiányérzete volt. Valójában mindig a nép-
zene vonzotta, éppen ezért olyan hangszer-
re vágyott, amellyel hitelesebben lehetne azt 
megszólaltatni. Időközben visszaköltözött szü-
lőfalujába, és megismerkedett Tempfli Ádám 
nagyváradi tanárral, akinek hétvégi háza volt 
ott. A tanár úr több hangszeren is játszott, a 
Talentum keresztény zenei együttes tagjait 

még diákkorukban ő tanította hangszerisme-
retre. Lassacskán Tempfli és Bertalan össze-
barátkoztak. Egyszer ez utóbbi rácsodálkozott 
a tanár szobájának falán csüngő citerára. A 
tapasztalt pedagógus azonnal felismerte a só-
várgó tekintetet, mondta is Attilának, hogy vi-
gye el, próbálgasson előcsalogatni valami ér-
telmes dallamot a fadobozból. A szomszédok 
„örömére” vége-hossza nem volt a pengetés-
nek, mígnem kellemes dallammá álltak össze 
a hangok. Onnantól nem volt megállás, a gitár 
hosszú időre a sutba került, időnként a lánya, 
Hajnal gyakorolt rajta.

Tempfli Ádámmal együtt Érmihályfalván 
a Nyíló Akác Napokon pengették először 
közönség előtt a citerát. Aztán meghívták 
Szalacsra fiatalokat oktatni, Bertalan Attila ci-
terán, lánya gitáron és furulyán tanította ját-
szani az érdeklődőket.

A kölcsönbe kapott dolgokat illik visszaad-
ni, s egyszer elérkezett az ideje annak is, hogy 
Bertalan Attilának meg kellett válnia a citerá-
tól. De mielőtt visszavitte volna a hangszert a 
tanár úrnak, lemérte, lerajzolta annak minden 
porcikáját. Szegény ember vízzel főz alapon 

Az asszonyvásári dallamcsalogató, Bertalan 
Attila citerakészítő autodidakta módon tanulta 
meg a mesterséget. Romániában nem is oktatnak 
effélét. Tudomása szerint Bihar megyében,  
de még a távolabbi megyékben is ő az egyetlen 
készítője ennek az évszázados hagyományra 
visszatekintő zeneszerszámnak.

A pácolást a lakkréteg felvitele követi
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nekilátott elkészíteni saját citeráját. Az első 
nem sikerült, még a második, sőt a harmadik 
sem. Mindegyiken javított egy kicsit, kereste, 
hogy mit is hibázott, míg egyszer már hang-
szernek nevezhette a fenyődobozt. Ennek jó 
tíz éve is van immár – mesélte a történteket 
Bertalan.

A műhelyébe is bekukkantottunk. Egyszerű 
szerszámai vannak, kézügyességével pótolja a 
felszerelés hiányosságát. A munkaórákat ösz-
szeadva három teljes napot vesz igénybe egy 
citera elkészítése. Régi, kiselejtezett fenyőbú-
torok anyagát használja fel, illetve ahol kell, 
ott keményfát használ. Nagyon precíz mun-
ka, számítgatás szükséges a jó hangzáshoz, 
hasonlóképpen az elemek összeragasztása, 
szegecselése is odafigyelést igényel. Aztán kö-
vetkezik a hangszer pácolása, ez adja az alap-
színt, végül lakkréteggel vonja be. A készítő 
egyénisége is megjelenik a hangszereken, az 
alapszabályok betartása mellett fantáziájának 
tért engedve alakítja a formát.

Egyszer megkérdezték tőle, mi a szándé-
ka, távolabbi célja a citerakészítéssel, hisz eb-
ből aligha lehet megélni. Akkor azt válaszolta, 
nem feltétlenül az anyagiak miatt csinálja, azt 

A kedvünkért 
eljátszott népdalt 
a kutyája is 
hallgatja az ablak 
alatt

Különböző méretű 
hangszereket 
készít Bertalan

szeretné, ha ezt a kommunizmus idején halál-
ra ítélt hangszert egyre többen megismernék, 
mert egyszerűségében is nagyszerű. Éppen 
ezért olcsón kótyavetyéli portékáját, a kisebb 
méretűek 150, a nagyobbak 350 lejt kóstál-
nak.

Időközben egyre több falunapra meghívták, 
2008-ban a székelyhídi Búzavirág Asszonykó-
rus is felkérte, hogy citerával kísérje fellépé-
sein. Ezzel egy időben az érmelléki városban 
beindította a citeraoktatást. Nemrég pedig 
Bihardiószegről érkezett a felkérés, hogy ta-
nítsa a hangszeren játszani a diákokat. Még a 
tanítónők is beálltak tanulni.

A hangszer, a népdal népszerűsítésének 
jegyében 2013-ban először szervezte meg a 
Húrnyűvő Citerafesztivált. Onnantól minden 
évben összegyűlnek közös zenélésre a hang-
szer tudorai. Különböző helyszíneken tartják 
a citerások találkozóját, Nagyváradon a báb-
színház és a filharmónia termében is felléptek.

Rendszeresen meghívják Szatmárnémeti-
be a Partiumi Napokra, Nagyváradon hagyo-
mányőrző rendezvényeken, vásárokon mindig 
jelen van. Az egyik ilyen vásáron összeis-
merkedett a neves magyarországi zenésszel, 
Bródy Jánossal, s az elmondta, hogy legelő-
ször ő is citerázni tanult meg. Még dedikálta is 
emlékül Bertalan hangszerét.

A Szatmár megyei avasújvárosi népzenei 
táborba harmadik éve folyamatosan meghív-
ják. Ott ismerkedett meg Benedek Árpád ze-
nepedagógussal, s a tanár ajánlására a nagy-
váradi Partiumi Keresztény Egyetem diákjai 
tőle vásárolják a képzésükhöz szükséges cite-
rát.

Bertalan elmondta, nagyon örül annak, 
hogy távoli országokban is fellelhetők a mun-
kái. Furcsamód több román könnyűzenei 
együttes is vásárolt már tőle. Ezek tagjai el-
mondták, hogy kísérletezni fognak a hangszer 
zenekarban való használatával. A hangszerké-
szítő büszkén mutatta meg, hogy a napokban 
Bukarestből keresték meg a világhálón keresz-
tül, s a román ajkú hölgy rendelt is egy Berta-
lan-féle citerát.

Pontos számot nem tud, de legalább négy-
száz hangszert készített eddig. Ez megelége-
déssel tölti el, de az már kevésbé, hogy a köz-
vetlen környezetében sem fellépésekre, sem 
pedig hangszeroktatásra nem kérik fel. De hát 
senki sem lehet próféta a maga hazájában – 
idézte búcsúzóul kényszeredett mosollyal a 
közismert mondást.

D. Mészáros Elek
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A Fenntarthatósági Témahetet első alka-
lommal 2016-ban szervezték meg diákok 
számára Magyarországon. Célja a Föld nap-
ja üzenetének közvetítése a diákokhoz, illet-
ve általuk terjeszteni azt széles körben. Ily 
módon válik szemléletformálóvá a kezdemé-
nyezés a természetvédelem érdekében. A klí-
maváltozás, a globális felmelegedés, a pusz-
tuló természeti környezet belátható időn belül 
nagy veszélyt okoz az emberiség számára. Ép-
pen ezért fontos a Fenntarthatósági Témahét. 
A kezdeményezés 1500 iskola mintegy 350 
ezer diákját vonta be a tudatos természetvéde-
lem népszerűsítésébe.

Ennek részeként a témakörhöz igazodó 
több verseny zajlik. Ilyen például a Teszedd 
szemétszedő akció, a szelektív hulladékgyűjtő 
verseny vagy a faültetési program és a fenn-
tarthatóságról szóló tudásverseny, a ZöldOkos 
Kupa, amelyre ettől az évtől határon túli V–
VIII. osztályos magyar diákok is jelentkezhet-
tek. Ez szükségessé tette, hogy a külhonból je-
lentkezők irányítására képzőket „neveljenek”. 
Romániából nyolc személy jelentkezését fo-
gadták el, köztük Cservid Levente székely-

hídi biológiatanárét is. Az irányítók fő feladata 
a program népszerűsítése a tanintézetekben.

Január 20-tól március 13-ig három online 
ZöldOkos versenyforduló zajlott le. Az egész 
idei versenysorozat az energia, a klímavéde-
lem és az egészség témája köré szerveződött. 
Míg Magyarországon megyék szerint cso-
portosították a jelentkező csapatokat, addig 
a jelenlegi államhatáron túliak régiók szerint 
versengenek. A három romániai régióban ösz-
szesen 161 háromfős csapat mérte össze tu-
dását. A székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti 
Líceum két csapata, a 3 Muskétás és a Szé-
kelyhíd Team sikeresen vette a kezdeti akadá-
lyokat, s bekerült a legjobb 27-be.

A negyedik forduló március 27-én zaj-
lott le, és ebből a 3 Muskétás csapatot alko-
tó Kovács Mátyás, Rácz Dávid Ottó és Ráko-

Határtalan verseny  
a környezetvédelemért
Székelyhídi diákok is beneveztek az Áder 
János magyar államelnök fővédnöksége alatt, 
projektgazdaként az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma részvételével megrendezett 
környezetvédelmi versenyre.

Cservid Levente,  
a 3 Muskétás 

csapat felkészítő 
tanára

Kovács Mátyás Rácz Dávid Ottó Rákosi Jenő Ferencz

Ø
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A kellemetlen, fájdalmas események és 
jelenségek élének tompítására hasz-
náljuk a legegyszerűbb köznyelvben is 

a megszépítést, stilisztikai szakszóval az eufe-
mizmust. A legáltalánosabb példa a haláleset, 
amikor gyakran csak annyit mondunk: elment 
Pista bácsi is. Mindenki érti, mit akarunk kö-
zölni, nem igényel magyarázatot.

Költészetünkből az egyik legcsodálatosabb 
példa Ady Endrének A Halál rokona című ver-
se, melyben egy sor eufemizmussal magyaráz-
za meg a címet. Példaként az első két szakaszt 
idézném: „Én a Halál rokona vagyok, / Szere-
tem a tűnő szerelmet, / Szeretem megcsókolni 
azt, / Aki elmegy. // Szeretem a beteg rózsá-
kat, / Hervadva, ha vágynak, a nőket, / A su-
garas, a bánatos / Őszidőket.” Milyen másként 
szólnak ezek a kijelentések, mintha azt vágná 
durván az olvasó arcába, hogy én csak a fony-
nyadt virágot szeretem és az öregasszonyokat!

Azért hoztam ezt a költői példát, mert a fer-
dítgetéstől óvó sorozatunkhoz is találtam pél-
dát, amit a fentiek segítségével könnyebben 
meg lehet érteni. A mi nyelvünkben nem a 
„beadta a kulcsot” és különösen nem a „fel-
dobta a talpát” útszéli, közönséges halálmeg-
fogalmazására gondolok, hanem a „fűbe hara-
pott” szófordulatra. A hétköznapi beszédben 
egyre kevésbé használjuk, lévén az egyik leg-
régebbi eufemizmusunk, még talán a száguldó 
lovon nyilazók kalandozásai korából maradt 
ránk. Akit ugyanis meglőnek, leesik a lóról, és 
talán utolsó mozdulataként beleharap a fűbe.

Attól viszont mindenkit óvok, nehogy ak-
kurátusan „lefordítva” közölje a román anya-
nyelvű szomszédasszonnyal, hogy közös 
ismerősük „a muºcat din iarbă”, mert a szom-
szédasszony semmiképpen sem fog rájönni, 
mit is akarnak vele közölni. Ha viszont a kö-
zös ismerőssel kapcsolatban azt mondja, hogy 

FERDÍTÉSEK

Szóljon szebben!
„a dat ortul popii”, akkor a szomszédasszony-
nak rögtön leesik a tantusz. Nem véletlenül 
használtam ezt az utóbbi kifejezést sem, ami 
viszont lefordítva is ugyanígy szól – i-a căzut 
fisa – azokra a nyilvános telefonokra utalva, 
amelyek pénzérmét pótló tantusszal – romá-
nul fisă – működtek, amíg el nem járt fölöttük 
a digitális idő.

A nyelvhasználat is űz velünk sokszor érde-
kes tréfákat, a fentebbi „ortul popii” is ilyen: 
több évezredes szokásnak az átvétele. Az óko-
ri görög mitológiából tudjuk, hogy földi vilá-
gunkból a túlvilágra a Sztüksz folyón át ve-
zetett az út, konkrétan Kháron ladikjával. 
Kháron ebből az állandó fuvarozásból élt, az 
utasnak ki kellett fizetnie tehát a viteldíjat, az 
egy obulust. Temetéskor a halott szemére tet-
ték az obulust, nehogy pénz híján kényte-
len legyen „hontalanul” bolyongani ahelyett, 
hogy a túlvilágiak közt gyorsan megtalálná a 
helyét. Ezt a szemlezárási módot vette át az 
ortodox (keleti) kereszténység, és innen a ro-
mán kifejezés, az „a dat ortul popii”. Vannak 
vidékek, ahol a temetési költséget értik rajta, 
máshol a temetésig nyitott koporsó lezárása 
előtt a halott szemhéjára helyezett modernebb 
obulust.

Szükségesnek tartottam ezt az érdekessé-
get is elmondani, félreértések elkerülése vé-
gett, vagyis biztos, ami biztos alapon. S ha már 
szóba került, ez utóbbi fordulatot se igyekez-
zék senki a sigur – siguranþă alakváltozataival 
megmagyarázni, hisz a szólás értelmes román 
megfelelője a „Ce-i în mână, nu-i minciună”. 
Kétségtelenül gyakorlatiasabb megfogalma-
zás, nekünk viszont azt volna furcsa hallani, 
hogy ami a kezünkben van, az nem hazugság. 
Mert miért is volna az?! Érdekes, gondolatéb-
resztő a nyelvi sokszínűség!

Molnár Judit

si Jenő Ferencz másik három erdélyi gárdával 
továbbjutott a Magyarországon megtartandó 
középdöntőbe. Hajszál választotta el a tovább-
jutástól a Székelyhíd Team három versenyző-
jét, Hegyessy Zsombort, Árus Hunort és Kiss 
Nándort is. Április 23-án lett volna a közép-

döntő, május 15-én a döntő, de a koronavírus-
járvány miatt őszre halasztották mindkettőt. 
Összesen 34 csapat maradt versenyben, kö-
zöttük kell bizonyítania a Cservid Levente fel-
készítő tanár vezette székelyhídi hármasnak.

D. M. E.

Ø
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SMS-ben is lehet 
adakozni Noelnek

A család elvonultabban élt a járványveszély 
miatt, és mint Fodor Hildától, Noel édes-
anyjától megtudtuk, a Zolgensma génterápiá-
ra eddig 1 226 957 dollár gyűlt össze, a keze-
lés árának több mint fele. Közben a budapesti 
Bethesda kórházzal is kapcsolatba léptek, tart 
az egyeztetés az esetleges ottani kezelésről.

Aki támogatná Noel kezelését, Romániá-
ban immár SMS-küldéssel is megteheti. Ehhez 
a 8828-as számra küldjenek SMS-t, amelybe 
a NOEL nevet írják. Ezzel minden SMS kül-
dője 2 euróval támogatja a kisfiú gyógyulását.

Noel Youtube-csatornáján (https://
w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UC7hHklAd0JSKWautgC6OlXA) már 8000 
órányi megtekintésnél tartanak, a cégtől a né-
zettség után kapnak támogatást.

A különféle facebookos megosztások to-
vábbra is nagyon sokat számítanak, árulta el 
az édesanya, hiszen a jótékonysági vásárok, 

fesztiválok megszervezése egyelőre bizonyta-
lan. A Facebookon legújabban a jótékonysági, 
saját alapítványt is működtető Csoda Csoport 
és annak németországi társcsoportja, vala-
mint az Angyalok Jótékonysági Licit nevű cso-
port állt melléjük. Tart még Noel születésnapi 
akciója is: akik július 12-ig, a kisfiú első szü-
letésnapjáig ezen a linken https://noelsma1.
ro/index.php/noel?fbclid=IwAR1ISQWUVqF
jVCoY15s2vpmXEB_nBvmsKycm06jFOQBk
batS_3CQVpiY5DI keresztül támogatják Noel 
kezelését, sorsoláson vesznek részt.

Noel kezelését az alábbi módokon is támo-
gathatják:

https://noelsma1.ro/index.php/doneaza
BTPay: 0756 383 575 Hilda Fodor
Revolut: 0756 383 575
Hilda Fodor Facebook-gyűjtés: https:// 

w w w . f a c e b o o k . c o m / d o n a t e / 
2 5 9 8 3 0 2 9 3 3 8 2 3 6 7 9 / 
2607840476203258/

Paypal: https://www.paypal.me/HelpNoel 
SMA1

GoFundMe: gf.me/u/wfyvjv
Banki átutalás esetén: a kedvezményezett 

neve: Olyus Noel Robert; nemzetközi számla-
számok: a valutát kiválasztva a 24 karakterből 
álló számlaszámot lehet használni. További 
banki infók: a bank neve: Banca Transilvania; 
a bank címe: Agenþia Valea lui Mihai, Str. 
Marton Aron Nr. 14., Valea lui Mihai, Bihor, 
Romania;

EUR: RO74BTRLEURCRT0527455101;
HUF: RO87BTRLHUFCRT0527455101;
RON: RO27BTRLRONCRT0527455101;
SWIFT/BIC Kód: BTRLRO22.
Az Asociaþia Pentru Micuþul Noel egye-

sületnek ugyancsak a Transilvania Bank 
érmihályfalvi fiókjánál nyitott számlájára le-
het pénzt utalni: Cod fiscal: 42065170; Cod 
SWIFT: BTRLRO22,

Cont IBAN RON: RO33BTRLRONCRT 
0532233601;

Cont IBAN EUR: RO80BTRLEURCRT 
0532233601.

F. N. L.

A szükségállapot alatt is találékonyan 
működtek az érkörtvélyesi Ölyüs Noel Róbert 
megsegítésére létrejött licitcsoportok. Az SMA1
gyel diagnosztizált kisfiú gyógykezelését immár 
SMSküldéssel is lehet támogatni.
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Cigánytelepről indult, 
rákkutató lett

Horváth József 32 éves. Karcagon született 
és nevelkedett egy cigánytelepen, nagy sze-
génységben, három testvérével (két nővér és 
egy báty). Már gyermekként elhatározta, hogy 
valami olyat ér el, amit cigány ember Magyar-
országon még nem. Szerette volna megmu-
tatni, hogy cigányként is el lehet érni bár-
mit, mert nagyon zavarta a cigányságot érintő 
diszkrimináció. Tudtam, hogy karcagi, ezért is 
ért nagy meglepetésként, amikor néhány éve 
felkértem kiállításom megnyitására, és elárul-
ta, hogy sok időt töltött gyerekkorában Nagy-
rábén. Ez olyan jó „ajánlólevél” volt, hogy az-
óta is beszélünk minden esztendőben, bár egy 
kicsit messze került szülőföldjéről; néhány éve 
Vas megyében él. A járvány miatt most csak 
telefonon tudtunk értekezni.

– Mennyit kellett azért küzdeni, hogy te-
lepi gyerekként te legyél a legjobb az isko-
lában?

– Ha felkerülsz a telepről, és beülsz az isko-
lapadba cigányként, akkor már mínusz 3-ról 
indulsz. Ezt nem érti, aki magyarként beleszü-
letik a világba, mert ilyen hátrányok nem érik. 
„Ha cigány vagy, úgysem fogsz kitörni on-
nan” – ez az egyik alaptétel, a legnehezebb, és 
ezt magadban kell leküzdened. Nekem azért 
nem volt nehéz, mert nagyon könnyen tanul-

tam, és már óvodás koromban írtam, olvas-
tam. Megtanultam a testvéreimtől. A peda-
gógusoknak köszönhető, hogy megtanítottak 
tanulni. Mind az általános, mind a középisko-
lában a legjobb tanulók közé számítottak, hi-
szen mindig kitűnő voltam. Jogász szerettem 
volna lenni, de Kolostyák Zsuzsanna megsze-
rettette velem a biológiát. Középiskolában már 
tudományos munkát végeztem a tanárnő se-
gítségével, őt nyugodtan nevezhetem második 
anyámnak. Az ő felkészítésének köszönhető-
en Tudok-versenyen (Tudományos Diákkörök 
Országos Konferenciája) nagydíjat nyertem az 
élettudományi szekcióban. A témám a ma-
rihuána és idegélettani hatásmechanizmusa 
volt. Ez a siker ösztönzött arra, hogy biológus 
legyek, tovább szerettem volna tanulni a ne-
héz anyagi helyzetem ellenére.

– Hogyan teltek a nagyrábéi napok, meny-
nyi időt töltöttél ebben a kis bihari faluban?

– A nagymamám lakott Nagyrábén, Is-
ten nyugosztalja. Sokat jártam hozzá gyer-
mekkoromban. Minden nyarat ott töltöttem, 
mert a szüleim ilyenkor keresték meg a tan-

„Vallom és vállalom, hogy homlokomon két 
aranypánt van: az egyik a cigány kultúra,  
a másik a magyarságom. Egyikről sem óhajtok 
lemondani.” – Kovács József Hontalan költő sokat 
idézett gondolata alapján nevezte el közéleti 
díját a Roma Sajtóközpont 2015ben. Azóta  
az Aranypánt díjat minden évben a nemzetközi 
romanapon adják át olyan hétköznapi roma 
hősöknek, akik munkájukkal megbecsülést vívtak 
ki a környezetükben. Az első kitüntetett Horváth 
József molekuláris genetikus, rákkutató volt.

(folytatás a következõ oldalon)

Ø

A portré 2016ban Gáborjánban készült, abban a kis 
bihari faluban, ahol Tóth József a református lelkész
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Cigánytelepről indult, rákkutató lett

Az a bizonyos 
kisebbségek napja 

Nagyrábén 2016 
decemberében, 

a szerző 
portréfotóiból 

összeállított 
kiállítás 

megnyitóján

Előadás közben

szerre valót. Felhőtlen nyarak voltak ezek, de 
ahogy mama elkerült onnan, már ritkán jár-
tam vissza. Az egyetemi évek alatt talán csak 
a kisebbségek napjára mentem el, és rendha-
gyó módon kiállítást kellett megnyitnom. Ami 
azért nem esett nehezemre, mert cigány port-
rékról volt szó, olyan emberekről, akik vit-
ték valamire az életben, mint Daróczi Ágnes, 
aki az 1972-es Ki mit tud?-on tűnt fel, vagy 
Rostás-Farkas György és Choli Daróczi József 
költők, Tóth József lelkész vagy a rábéi Ba-
logh Gyula, aki sokáig tanított a falujában. A 
kiállításmegnyitón szembesültem azzal, hogy 
akivel rendszeresen kávézom és nagyon jó-
kat beszélgetek Istenről és a világ dolgairól, az 
nemcsak jó ember, hanem elismert festőmű-
vész, David Beri.

– Hogyan alakultak a tanulmányaid?
– Sikeresen felvételt nyertem a Debreceni 

Egyetem Természettudományi és Technológi-
ai Karára. Az első három esztendő olyan volt, 
mintha sohasem tanultam volna biológiát, ka-
paszkodnom kellett, hogy lépést tudjak tartani 
a magammal szemben állított követelmények-
kel. Első diplomámat biológiából, a másodi-
kat pedig molekuláris genetikából szereztem. 
Ezután jelentkeztem PhD képzésre. A dok-
tori disszertációm központi témája a szájüre-
gi daganatok korai diagnózisa volt nyál alapú 
biomarkerekkel. Ennek a megvédése van hát-
ra, de a vírushelyzet miatt szinte minden ügy-
intézés leállt. Úgy néz ki, ez későbbre tolódik. 
Remélem, azért el fogok jutni odáig, ha már 
ennyi energiát belefektettem.

– Milyen volt az első találkozásod Isten-
nel?

– Hatesztendős lehettem, amikor volt egy 
álmom. Talán a jó és a rossz harca volt ez, 
és megérintett a jóság. Jártam én a katoli-
kus templomban is, de az igazi belső válto-
zás akkor érintett meg, amikor Debrecenbe 
kerültem. Nagy segítséget jelentett nekem a 
Wáli István Református Cigány Szakkollégi-
um, amelynek az volt a célja, hogy elősegítse 
a cigány származású vagy hátrányos helyze-
tű tehetséges fiatalok felfedezését, tehetségük 
kibontakoztatását, a keresztyén református 
cigány értelmiség képzését. Számomra na-
gyon sokat jelent a szakkollégium. Elsősorban 
azért, mert Isten közbenjárásával és nagytisz-
teletű Tóth József református cigány lelkész 
prédikációjának hatására ott tértem meg.

– Mennyire kell félni az új típusú korona-
vírustól?

– Nem szabad bagatellizálni, de kerüljük a 
pánikkeltést. A vírus felső légúti megbetege-
dést okoz, ami a tüdőt is érinti. Megelőzésként 
magasabb dózisban lehet alkalmazni a vitami-
nokat (főleg C és D3), naponta legyen legalább 
15-20 perc torna, illetve a gyulladáscsökkentő 
és antioxidáns hatású gyógynövénykivonatok 
is hasznosak, mint a csipkebogyó, a kurkuma, 
az aloe vera, a homoktövis, a csalánlevél, a 
máriatövis stb.. Nagyon fontos most, hogy 
az immunrendszerünk stabil legyen. A meg-
előzés a legfontosabb. A legyengült szervezet 
nehezen birkózik meg bármilyen fertőzéssel. 
Mondhat nekem bárki bármit: a mai felgyor-
sult világban a legnagyobb ajándék, amit kap-

(folytatás az előző oldalról)
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Munkában

hatunk, az egészség. Erre is rávilágít a kiala-
kult rendkívüli helyzet.

– Hogy kerültél az ország másik szegleté-
be?

– Elsősorban az ausztriai munkám miatt. 
Persze dolgozom itthon is, de rengeteg időt 
takarít meg az ember, ha nem utazásokkal te-

lik el a fél élete. Azonkívül, hogy nyakig va-
gyok az építkezésben – ami azt jelenti, hogy 
komolyak a szándékaim –, a cannabis növény-
ből származó különböző cannabidiol moleku-
lák daganatellenes hatásait vizsgálom. Ezzel is 
egy új, lehetséges és elérhető alternatív terápi-
át szeretnék megteremteni Magyarországon. 
Kutatóként azon dolgozom, hogy egy-egy be-
tegnek személyre szólóan tudjam beállítani a 
megfelelő kezelést. Nem panaszkodhatom, hi-
szen a munkámat számos díjjal ismerték el. 
2015-ben elsőként kaptam meg a Roma Saj-
tóközpont által létrehozott Aranypánt díjat, il-
letve 2016 áprilisában szintén elsőként kap-
tam meg a Gergely Alexandra Emlékdíjat. 
Mindkettő hétköznapi hősöknek járó elisme-
rés. Igazából azonban nem is a díjakra vagyok 
a legbüszkébb, hanem arra, hogy rengeteg 
embernek tudtam segíteni.

Kocsis Csaba
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Újabb érdekes fordulatokhoz értünk fer-
dítgetéseink útján, melyek remélhető-
leg ugyanolyan szórakoztatóak, ám 

egyúttal maradandóan hasznosak is lesznek, 
mint az eddigiek. Például rég nem látott, eset-
leg rég várt ismerős keres fel, akivel nagyon 
jó viszonyban vagyunk ugyan, de mégsem a 
legmélyebb puszipajtásságban, úgyhogy örö-
münkben azzal fogadjuk, hogy „Isten hozta 
(hozott)!” Nincs erre bevett, általánosan köte-
lező válaszunk, ahogy például a „Bine aþi (ai) 
venit”-re az obligát válasz a „Bine te-am (v-am) 
găsit”. Úgy hallottam, hogy kezd elterjedni a 
mi nyelvünkön is egyfajta válasz. Én egyelő-
re csibészkedésnek mondanám az Isten ho-
zottra azt válaszolni, hogy „Én is igyekeztem”. 
(Ahogy ismerem magam, egy-két év múlva 
már betéve fogom használni én is!)

Egyébként érdekes, európai környezetünk-
ben mennyire általános ez az üdvözlés: az ola-
szoknál keresztnévvé is átalakult Benvenuto, a 
franciák Soyez le (la, les) bienvenu(-e, -es) kö-
szönése, illetve az angol welcome és a német 
Willkommen. Mi ájtatosabbak volnánk, az Is-
ten emlegetésével? Lehet.

A román és magyar köznyelv kifejezései 
közt vannak olyanok, amelyek hasonlítanak, 
illetve a köztük lévő eltérés esetleg a néplé-
lekkel magyarázható. Mi például a groteszket 
úgy fejezzük ki, hogy sírva nevetünk, a román 
megfordítja: „Face haz de necaz” (kigúnyolja 
a bajt), illetve valami konkrét eseményre, sze-
mélyre vagy tulajdonságra azt mondják, hogy 
„E de râsul-plânsul” (nevetve siratható). És van 
még egy érdekes példám erre az eltérő hason-
lóságra, ezúttal a pénzzel kapcsolatban: ami-
kor nem bankkártyával, csekkel, pénzpótló 
tárggyal, hanem bankjegyekkel fizetünk, azt 
mi készpénznek mondjuk. Sőt rövidített alak-
ja is van: kápé. Románul viszont mindez „bani 
gheaþă”, feltehetőleg jégkemény pénz, nem 
holmi papirosok. De óvakodjunk kifizetések-
kor a mi készpénzünket bani gata-ra fordíta-
ni, mert az egészen mást jelent. „Om/femeie/
fată/băiat de bani gata” ugyanis azt jelenti, 
hogy jó házból, konkrétan jó gazdag házból-
családból származik. Vagyis egy hamisítatlan 
„valaki”, nemcsak egyik napról a másikra va-
lahogy elélő!

Molnár Judit

FERDÍTÉSEK

Leleményes fordulatok

Ø
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A görögkatolikusok 
katedrálisa

Itt már fiatornyos 
sátortető borítja 
a görögkatolikus 
székesegyház 
tornyát

Idén 210 éves a görögkatolikus püspökség 
nagyváradi katedrálisa. Ezen a helyen már 
1739től állt egy imaházuk Csáky Miklós római 
katolikus püspök jóvoltából.

A görögkatolikus püspökség katedrálisa a 
Beöthy Ödön (ma Iuliu Maniu) utca 1. szám 
alatti sarki telken található. A korábbi temp-
lomkertet tavaly felszámolták, egybekapcsol-
va így a területet a Szent László térrel, s az 
impériumváltás centenáriumi ünnepe alkal-
mából két szobrot is felállítottak a katedrá-
lis közelében. Az első, Iuliu Maniut ábrázo-
ló, egész alakos alkotás 2019. április 18-án a 
székesegyház mellékhomlokzata elé, a máso-
dik, Demetriu Radu unitus püspök egész ala-
kos szobra pedig két nappal később a szentély 
előtti térségre került.

Az unitus egyház klasszicizáló barokk stílu-
sú váradi katedrálisa 1800–1810 között épült, 
tornyát 1803-ban emelték. Forgách Pál még 
a római katolikus egyházmegye kanonokja-
ként 1733-ban a Várad piacán levő saját há-
zát adta a görögkatolikusoknak imaházként. 
Hogy pontosan hol lehetett ez a ház, azt ma 
már nem lehet tudni. Csáky Miklós püspök 
adománya ellenben már pontosan lokalizálha-
tó: „Szent László terének ugyanazon oldalán, 
hova püspöki lakát építé, csakhogy a másik, 
délnyugati szögletén, még 1739-ben szintén a 
várostól házat vett, és annak helyén, a nagy-
váradi piacnak legszebb szegletén, saját költ-

ségén az egyesült görögöknek egyházat épí-
tett.”

Nem maradt fenn egyéb írás arról, hogy 
milyen is lehetett ez a templom. Valószínűleg 
nem volt megfelelő építmény, főleg 1777-től, a 
görögkatolikus püspökség megalakulása után, 
amikortól székesegyházi feladatokat is el kel-
lett látnia. Alkalmatlansága miatt, de talán az 
időközben vele szemben felépült impozáns or-
todox templom hatására is, Ignatie Darabant 
görögkatolikus püspök (1789–1805) lebon-
tatta, és 1800-ban egy új székesegyház épí-
téséhez kezdett. A torony már 1803-ra elké-
szült, de a templom befejezése Samuil Vulcan 
püspökre (1806–1839) maradt. A Petre Dejeu 
által leírtakra hagyatkozó Biró József szerint 
1806-ban lett kész. Hügel Ottó szerint viszont 
a templom tíz év alatt épült fel, tehát 1810-re. 
Ez utóbbi véleményt látszik igazolni Kiss Sá-
muel egykori utazó 1808-as levele, melyben a 
Szent László téren látottakat is megörökítette: 
„Ez itt, ez a cifra, templom nélkül való torony a 
görögöké, amaz nem éppen oly cifra, de a má-
siknál szebb torony a rácoké…” Rác templom-
nak a Holdas templomot nevezte Kiss, míg a 
magában álló torony a jövendő görögkatolikus 
székesegyházé volt. A hajó tehát 1808-ban 
még nem készült el, így az akár 1810-re is fel-
épülhetett, ahogy azt Hügel Ottó állította.

A görögkatolikus székesegyházból az egy-
ház megszüntetése nyomán 1948-tól Sf. 
Ierarh Nicolae ortodox templom lett. Majd 
csak 2006-ban kapta vissza az unitus egy-
ház az egykori székesegyházát annak ellené-
re, hogy a felekezet már 1990-től törvényes 
keretek között működhetett.

A templom tornyának eredeti sisakjáról 
nem sokat tudunk, csak Schüzt József 1817-
ben készített metszetéből következtethetünk 
arra, hogy némi hasonlóságot mutatott a 
szemben levő Holdas templom toronysisakjá-
val. Az 1836-os tűzvész alatt elpusztult, akkor 
a templom fedele is leégett. Egész 1870-ig – 
ahogy Hügel írja – „közönséges négyszögle-
tű cserépzsindellyel fedett, lapos teteje volt”. 
Ekkor építtette Iosif Papp Szilágyi püspök 
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(1863–1873) saját költségén az új, barokkos 
bizantizáló stílusú tornyot, amely a horizon-
tális terjeszkedésű hajóhoz viszonyítva arány-
talanul magas. A nyolc fiatornyos toronysi-
sak rézfedele állítólag „2356 darab arannyal 
czifráztatott ki”.

Ez a toronysisak is leégett 1907-ben, ami-
kor az elkorhadt fedélszékét cserélték. A tor-
nyot ideiglenesen – a premontrei templom tor-
nyához hasonlóan – sátortetővel látták el, és 
majd csak 1910–1912 között újíttatta meg a 
sisakot Demetrie Radu püspök (1902–1920). 
Ez látható ma is.

A szakirodalom – így Petre Dejeura hivat-
kozva Biró József, de Constantin Olariu is 
– Giovani Quai építész munkájának tartja a 
toronysisakot. A valóság viszont más, még ak-
kor is, ha eredetileg valóban rá gondolt a püs-
pök. Amint a Nagyváradi Napló egyik kora-
beli számában olvasható: a belényesi Giovani 
Quai idegen hangzású neve ellenére egysze-
rű falusi kontár volt, még kőművessegédi vég-
zettsége sem volt, ezért nem kapta meg a 
munkát. A lap szerint ifj. Rimanóczy Kálmán-
ra bízták a toronysisak helyreállítását. A temp-
lom tervezője, kivitelezője máig ismeretlen.

A görögkatolikus székesegyház szentélyé-
vel a térnek fordul. Nem a legszerencsésebb 
megoldás. Talán ezért is gondoltak az 1930-
as évek végén arra, hogy két tornyot építenek 

a szentély két oldalára, de végül ezt nem való-
sították meg. A templom 64 méter hosszú, 22 
méter széles, a torony 60 méter magas. „Kül-
ső tagozása a barokk mozgalmasság és orna-
mentika hanyatlásáról beszél – fogalmazott 
Biró József diktori értekezésében. – Az egész 
templom jellegének megfelelő, széles, nehéz-
kes és mégis erőtlen dórfejes pilaszterpárok 
tagolják mind a fő-, mind a mellékhomlokza-
tokat, melyeken trigliphsoros képszékkel bíró 
koronázópárkány fut körül, s ad a székesegy-
háznak erősen klasszicizáló jelleget.”

A templom alaprajza latin keresztet formáz. 
Tágas hosszanti hajójának az inkább széles, 
mint magas páros hevederei kompozitfejezetes 
félpillérpárokon nyugvó párkányvállakon pi-
hennek. Kereszthajójának karzatokkal beépí-
tett, rövid szárnyai a századfordulón mind-
inkább erősödő centrális irányt árulják el. 

Központi négyzetes tere fölött csehboltozású, 
pendentifek nélküli függőkupola emelkedik.

A katedrális díszítése elsősorban Mihai 
Pavel püspök érdeme. Az ő megrendelé-
sére készítette el a díszes keretezésű freskó-
kat 1892-ben Szirmai Antal festőművész. A 
hajó boltszakaszaira a következő képek ke-
rültek: Jézus a gyermekek között; A hegyi 
beszéd; Pavel püspök felajánlja Máriának a 
székesegyházat. Az orgonakarzat fölötti fa-
lon éneklő angyalkórus látható. Szintén Szir-
mai festette a pazar aranyozású, barokkos ar-
chitektúrájú, 34 képből álló ikonosztázt, azaz 
azt a magas képfalat, amely a keleti hagyo-
mányok szerint elválasztja a szentélyt a hajó-
tól mind a görögkatolikus, mind a görögkeleti 
(ortodox) templomokban.

A váradi görögkatolikus székesegyház sze-
repel a műemlékek lajstromában. Sor- és kód-
száma: 213. BH-II-m-B-01058.

Péter I. Zoltán

1907–1910 között 
sátortetővel fedték 
a tornyot

Az unitusok 
székesegyháza  

a mára eltüntetett 
templomkertben

A díszes  
ikonosztáz
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Munkavállalók (10.)
Nátha és nem várt találkozások

Alig enyhült az ágyi poloskával vívott csa-
tározásom, egy esős délelőttön sikerült meg-
fáznom. Vederben termesztett szedertöveket 
hordtunk csomóba az enyhén dombos terü-
letről. A kaptatón való le-fel járkálástól egy-
hamar kimelegedtünk, a hideg esőpermet áz-
tatta a ruhánkat, felhevült hátunkig hatolt. A 
vedrek gyökérrel teleszőtt tartalmát fagyasztó-
házakba vitték, hogy aztán majd szeletekre fű-
részelve, szaporítóanyagként hasznosítsák. Mi 
tagadás, nehezen bírtam az iramot a huszon-
éves fiatalokkal, délutánra nemcsak átázott 
ruhámmal gyűlt meg a bajom, de lábaimban 
is égő fájdalmat éreztem a fáradtságtól.

Ennél csupán egyetlenegy dolog volt nehe-
zebb: a földieper palántázása. Ezt többnyire a 
nőkre bízzák, ők ügyesebbek, gyorsabb kezű-
ek a férfiaknál. És mi tagadás, teherbíróbbak 
is. Kora tavasz lévén viszonylag kevesen vol-
tunk a farmon, így minket férfiakat is befog-
tak palántát ültetni. A zöld mellényes megál-
lás nélkül sündörgött közöttünk, ellenőrizte, 
hogy szakszerűen végezzük-e a műveletet. Mi 
pedig a fejünket sem mertük felemelni, ne-
hogy azzal is időt veszítsünk. Néha azért egy-
másra sandítottunk, lássuk, ki hogyan halad, 
senki sem akart a kullogók közé kerülni. Ir-
tózatosan kiállt a derekam, de összeszorított 
ajakkal igyekeztem tartani a tempót. Elégedet-
tem nyugtáztam, hogy a középmezőny elején 
haladok. Közben a munka minőségét ellenőri-
zendő, megérkezett a menedzser felesége, és 
már messziről kiszúrt. No, nem a végzett mun-
kámmal volt a bibi, hanem deres szakállam-
mal és ősz hajzatommal vontam magamra a 
figyelmet. Odajött hozzám, valamit mondott 
angolul, de szerencsémre a mellettem dolgo-
zó Arnold már fordított is: azt kérdezi, bírod-e 
a munkát, nem fáj-e a hátad. De igen, bólo-
gattam, de nem jobban, mint másnak – tol-
dottam meg lassan tovaillanó büszkeséggel. A 
fiatalasszony azonnal intézkedett, a zöld mel-
lényest egykettőre leteremtette, hogy korom-
ra való tekintettel miért tesz ilyen munkára. 
Azonnal másmilyen feladatot kaptam, ládákat 
kellett fertőtlenítenem, átmosnom egy böhöm 
nagy gépezettel. Ez volt aztán az aranyélet. Bő 

egy hétig tartott. Amikor „jótevőm” arra jött, 
megkérdezte, hogy elégedett vagyok-e a mun-
kámmal. Felkészültem a remélt találkozásra, 
így addigra néhány köszönő szót megtanultam 
lengyelül, mert hát az ember az anyanyelvén 
még a köszönömöt is nagyobb örömmel veszi.

Éjszaka arra ébredtem, hogy vizes alattam a 
lepedő. No, nem kell „arra” gondolni! A meg-
fázást követően erősen izzadni kezdtem. Ab-
ban bíztam, hogy ez jó jel, édesanyám mindig 
azt mondta, így izzadjuk ki a hűlést. Egész éj-
szaka forgolódtam az ágyban, éreztem, hogy 
lázam van. A nemzedékek tapasztalatából fa-
kadó anyai jóslat nem vált be, hajnali óra-
csörgéskor sem éreztem magam jobban. Arra 
gondoltam, hogy aznap nem megyek munká-
ba, de egy forró tea elfogyasztása után már 
nem kapart annyira a torkom, és a tisztesség 
kötelez alapon mégiscsak nekiveselkedtem, és 
elindultam dolgozni.

Mielőtt idejöttem volna, listát készítettem 
arról, hogy mit is rakjak cókmókjaim közé. 
Zsófia lányom intelmére nem hallgatva anti-
biotikumok nélkül veselkedtem neki az utazás-
nak. Most pedig mit nem adtam volna akár 
néhány szem aszpirinért is! Nehezen vészel-
tem át a napot, mondhatni, kínkeservesen: az 
aznapi munka sem a legkönnyebbek közé volt 
sorolható, emellett zúgott a fejem, az orromat 
pedig alig győztem törölgetni.

A már említett Arnold barátom felesége,  
Elissza munka után bekopogott hozzám, mar-
kában forró vízben oldódó gyógyszert hozott. 
Beindult a pszichológia, már a tudattól, hogy 
van gyógyszerem, jobban éreztem magam. 
Így eldöntöttem, nem fogok beteget jelenteni. 
Néhány napi krákogás, tüszkölés után sikerült 
felülkerekednem a hűlésen.

A megígért bér kifizetésével sosem késtek. 
Mivel mindig az előző heti járandóságot fizet-
ték ki, így hazajövetelem után még érkezett 
pénz a számlámra. Hiánytalanul! A pontos és 
időbeni elszámolás végett viszont azt kérték, 
hogy a hazautazási szándékot a kitűzött idő-
pont előtt legalább tíz nappal jelentsük be.

Lassan elközelgett a hazautazásom ideje. 
Ahogyan sorkatonai szolgálatom alatt, elkezd-
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tem visszaszámlálni a napokat. Idejében ne-
kifogtam pakolgatni a táskákba a ruháimat, 
a családnak szánt vásárfiát. Kétszer is átgon-
doltam, nehogy kimaradjon valaki szeretteim 
közül. Az utolsó nap végeztével kissé érzelgő-
sen búcsút vettem kollégáimtól, a hozzám kö-
zelebb álló lengyelekkel megöleltük egymást, 
tekintetünk beszélt helyettünk.

Délutánra vártam Lehelt, hogy felvigyen 
a reptérre. Addig kitakarítottam a szobámat, 
majd leadtam a kulcsot a bolgárnak. Fene tud-
ja, de valahogy szimpatikussá váltunk egy-
másnak, jól megölelgetett, majd kézzel-lábbal 
magyarázta, hogy jövőre visszavár.

A reptér indulási oldalán összehasonlítha-
tatlanul kulturáltabb körülmények vártak, mint 
érkezésemkor. Vendéglők, falatozók, kávézók, 
butikok, szuvenírboltok szinte egymást érték. 
Közben Lehel igyekezett a számomra megle-
hetősen bonyolultnak tűnő felszállási procedú-
rát elmagyarázni. Ez bizony nem a debreceni 
reptér, itt hárompercenként érkeznek és száll-
nak fel a gépek. Elsőként a csomagokat kell 
leméretni és ellenőriztetni – mondta Lehel –, 
aztán egy biztonsági kapunk kell átmennem 
egy újabb váróterembe, ahová ő már nem jö-
het velem. És tovább magyarázott, és magya-
rázott. Én viszont vajmi keveset értettem meg 
a mondottakból. „Segíthetek? Magyarország-
ra utazik?” – szólított meg kedvesen egy fia-
tal lány. „Igen, segíthet – mondtam meglepet-
ten –, de csalódást kell okoznom, mert nem 
a mellettem álló jóképű srác, hanem én uta-
zom”. „Sejtettem” – jött egy mosoly kíséreté-
ben a válasz.

A gondviselés ezúttal is működött, Petra is a 
debreceni járatra várt. Mert közben bemutat-
koztunk egymásnak. Kerekes Petrának tarto-
zom köszönettel a nagylelkű segítségért. Utó-
lag visszagondolva, nem vagyok biztos benne, 
hogy nyelvtudás híján sikerült volna egyedül 
eljutnom a gépig. Petra végig „vigyázott” rám, 
közben beszédbe is elegyedtünk. Elmondta, 
hogy kíváncsiságból ruccant ki Angliába, a 
nyelvet jól ismeri, keresete is szépen alakult. 
Felszolgálóként, szállodai recepciósként dol-
gozott, egyre feljebb lépett a ranglétrán.

A várakozás hosszadalmas, lassan kifo-
gyunk a szóból, könyvet vesz elő, angol nyel-
vűt. Mindig is szeretett olvasni, de újabban fő-
ként angolul. Nem lepődöm meg ezen, inkább 
elszomorodom, így szakadnak el a gyökerek, 
felejtődik el lassacskán az anyanyelv. Gondo-
latban korholni kezdem magam, mit siránko-
zom itt ennyit, hisz az emberség a fontos, az 
nem nyelvfüggő. Itt van ez a lány a sokat kri-
tizált fiatal nemzedékből, aki segítőkészségből 
jelesre vizsgázott. Petra gyakran utazik haza, 
két világ tépi, cibálja, magáénak akarja a lel-
két. Ő sem tudja, milyen jövőt választ, én vi-
szont sejtem.

Még a csomagellenőrzés és -mérésnél áll-
tam sorban, amikor egy ismerős hang rám kö-
szönt. Hű, de kicsi a világ, hüledezem. Törő 
Attila Miklós teológushallgató és szintén papi 
hivatásra készülő felesége, Nikolett álltak mö-
göttem a sorban. A fiatal egyházi ember szé-
kelyhídi, mondhatni, földim. Angliában vállal-
tak missziói munkát. Úgy gondolták, hogy a 
jó cselekedet mellett nyelvtudásukat is gyara-
pítják.

A repülőgép nagy robajjal emelkedett a le-
vegőbe. Ismerőseim a gép távolabbi részében 
kaptak helyet. Elvagyok gondolataimmal. A 
hazaérkezés pillanata, a szeretteimmel való 
találkozás izgalma lüktet minden porcikám-
ban, de egyúttal valami édes keserűség vesz 
erőt rajtam az Angliában töltött időre gon-
dolva. Sokféle habitusú emberrel találkoztam 
az utóbbi időben, elbeszélt sorsok pillanatké-
pei villannak fel előttem. Majd ha elszunnyad-
nak bennem az érzelmek, hideg fejjel megírok 
mindent. Nem egyszerre, szépen sorjában. 
Aztán abbahagyom, hogy ismét újrakezdhes-
sem. Mert az újrakezdés mindig szebb, iga-
zabb, sokatmondóbb, lélekmélyben érlelődő 
valóság.

(Vége)

D. Mészáros Elek

Két jóbarátom, Arnold és Elissza
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Kijárási korlátozásokkal nehezített időben, 
a személyes találkozást nélkülözve beszél-
gettem Miklós Erzsébettel. Gyulafehérváron 
született kisiparoscsaládban. „Apám bádo-
gosmester volt, anyám a háztartást vezette, 
engem és négy évvel idősebb nővéremet ne-
velt. Később apám igyekezett a kisebbik lá-
nyából – mármint belőlem – fiút faragni, hogy 
legyen segítsége a munkához; ez nagyjából si-
került is. Mindenféle könnyebb, a koromnak 
megfelelő munkát adott, s én, ha duzzogva 
is, de elvégeztem, és későbben ennek hasznát 
is vettem. Gyulafehérvárott végeztem, az ele-
mit magyar, majd a többit már román nyelven, 
mivel városunkban a felsőbb osztályokban 

csak ezen a nyelven volt oktatás. A gimnázi-
um után a helybeli népiskolai oktatás kereté-
ben elvégeztem a festészeti szakot. Mindig is 
szerettem rajzolni, festeni. Nagyanyám roko-
nai között volt egy festő, lehet, onnan vándo-
roltak át a gének. Kolozsváron a hároméves 
Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola rajz 
szakára felvételiztem, nem sok eséllyel – ab-
ban az időben ide nagyon nehéz volt bejutni. 
Így dolgozni kezdtem a Gyulafehérváron ak-
koriban induló porcelángyárban. A gyár ve-
zetősége ügyes embereket toborzott, meste-
reket, akik értenek a szakmához. Köztük volt 
egy Tordáról, az üveggyárból hozott házaspár, 
őket a kézi festő részleg megszervezésével bíz-
ták meg. Itt egyedi holmikat – étkészletet, ká-
vés, teás szervizt, díszvázákat stb. – terveztek 
mind belföldi, mind külföldi eladásra. A gyár-
ban szinte mind fiatalok voltunk, néhány szá-
zan, és köztünk keresték azokat, akik tudnak 
festeni és rajzolni. Én is erre a részlegre kerül-
tem, szebbnél szebb dolgokat festettünk a por-
celán tányérokra, vázákra.”

Szívvel alkot,  
szívből adja tovább

Ha Belényesben vagy a környékén jártam, ritka 
volt, hogy ne keressem fel a Miklós családot. 
Jánost, a nemzetközileg is elismert festőművészt 
jó barátomnak mondhattam – sajnos már majd 
hat éve nincs közöttünk. Miklós Erzsébet üveg 
és porcelánfestő munkáját is mindig nagyra 
értékeltem, de részletesebb bemutatása eddig 
elmaradt. Most ezt szeretném pótolni.

Számos kiállításon 
is bemutathatta 
munkáit

Miklós Erzsébet belényesi otthonában, háttérben  
a falat munkái díszítik
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Alkotó társ

Beszélgetőtársam még egyszer megpróbált 
bejutni a kolozsvári főiskolára.

„Újfent felvételiztem, ekkor ismerkedtem 
meg leendő párommal, Miklós Jánossal. Ő 
is felvételizett, egyikünknek sem sikerült. Én 
tovább dolgoztam, ő, mivel volt pedagógi-
ai képesítése, tovább tanított. Aztán a követ-
kező évben őt felvették a főiskolára – mond-
tam neki viccesen, hogy elfoglalta a helyemet. 
1973-ban összeházasodtunk, majd Gyulafe-
hérváron 1974-ben megszületett a fiunk, Já-
nos Dénes. Ezután, 1975-ben Belényesbe köl-
töztünk, végül is mondhatom, ott alapítottunk 
otthont és családot. Azután 1978-ban meg-
született a lányunk, Annamária. Sohasem 
bántam meg, hogy Belényesbe kerültem, ha-
bár 200 kilométerre a szülőhelyemtől, egy 
számomra teljesen idegen közegbe. Csak a 
férjemet ismertem, sem barát, sem ismerős 
nem volt itt, idegen világ, de az lassan befo-
gadott. Sikerült beilleszkednem; hosszú éve-
ken át kirakatrendezőként dolgoztam. Szeret-

tem a szakmámat, hiszen festeni és rajzolni 
kellett, na meg a fantáziámat használni. Pró-
báltam mindig valami különlegeset felmutatni, 
néha rá is koppintottak az orromra, nem tud-
ták megérteni és felfogni a változást.

Hogy milyen volt a művész férjem mellett 
élni? Jó! Szép! Kiegyensúlyozott, harmoni-
kus, csendes, igazi emberszerető, jó emberis-
merő volt, kicsit tréfás, ironikus, igazmondó 
és igazat kereső. És nagy művész, aki imádat-
tal csinálta mindazt, ami neki tetszett. Szívvel-
lélekkel alkotott, beleadott mindent. Voltak 
borús napjai, mint mindenkinek, próbált se-
gíteni, ha tudott jót tenni. Soha nem tett rosz-
szat senkinek, néha-néha még engem is csil-
lapított, ha mérges voltam valamire. Mindig 
mondogatta, hogy a kerék forog, és ebből sok 
mindent lehetett érteni. Megérttette magát az 
emberekkel, ha nem tetszett neki valami, tré-
fásan-ironikusan odamondott. Sokat tanultam 
tőle, s amikor először festettem akvarelljeimet, 
elfogadtam a tanácsait.”

Sokoldalú kreativitás

„Ha elgondolom, hova is tegyem az alkotá-
saimat, nehéz eldöntenem – töprengett el sa-
ját alkotómunkájának meghatározásán Miklós 
Erzsébet. – Mindig azt mondtam, hogy jóked-
vében teremtett a Jóisten. Túl sok mindent 
adott, és sok mindenhez értek. Az én alkotá-
saim: egy kicsi szecesszió, egy kicsi népművé-
szet, népi iparművészet, a fantázia szülötte, a 
természet szeretete egybeolvadva. A népi kul-
túra lehetőség hasznos és szép dolgokat alkot-
ni. A szín, annak közvetítő ereje és melegsé-
ge adja meg a hangot, hogy mit festek milyen 
anyagra és mikor. Az egyik nap porcelántá-

A porcelán és üvegfestés aprólékos foglalatosság

(folytatás a 36. oldalon)
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A tánc mindenkié
Nem új a nap alatt az, hogy az embernek nagyon 
nagy szüksége van a testilelki egyensúlyra, 
harmóniára. Ezekben az aggályos, idegőrlő, 
karanténos időkben még inkább kell a harmónia. 
A mozgás, a tánc ebben rengeteget segíthet. 
Szabó Andrea nagyváradi Niatáncoktató útjára 
indított egy online táncprogramot, amelybe bárki 
bekapcsolódhat, s amely a „szobafogság” idején 
is megmozgat, bátorít, derűt ad.

Tánc a Szent László 
téren a női  
szolidaritás 
jegyében

Jelenleg olyan helyzetben élünk, amely hat-
ványozottan próbára teszi tűrőképességünket, 
fogalmazott Szabó Andrea (vagy egyszerűen 
csak Szabó Andi, ahogy táncos tanítványai, 
barátai, ismerősei hívják). Fontos, hogy vá-
laszthatunk, merre fordítjuk az arcunkat, dönt-
hetünk, milyen érzésnek adunk energiát. A 
többféle stílust ötvözö Nia-tánc egyúttal életér-
zés, életmód is. A NiaTÁNC aLIVE! elnevezé-
sű csoport pedig azért jött létre az interneten, 
hogy vesztegzár idején is lehessen külön-kü-
lön is „együtt” táncolni, ily módon könnyeb-
ben átlendülni ezen a mindenkinek nehéz idő-
szakon. Ahányan, annyifélék vagyunk, ám a 
tánc szeretete, az öröm, a közösség megtar-
tó ereje összehoz, összetart, és átsegít min-
ket a jelenlegi helyzeten. A NiaTÁNC aLIVE! 
csoportnak jelenleg (április 15-én) 434 tagja 

van, ám ez a szám egyre gyarapszik, változik. 
Szabó Andit arra kértük, meséljen arról, mi is 
voltaképpen ez a Nia, mi a tánc lényege, mi-
ért jó stb.

– Mi a Nia-tánc története, jelentése, mi-
benléte?

– A Nia-tánc története a ’80-as évek Ame-
rikájából indult, ahol egy jól menő, a szakmá-
jában mindent elért aerobikoktató páros be-
leunt a „no pain no gain” (szenvedés nélkül 
nincs fejlődés) jelmondatba, felfogásba, és el-
kezdte a test útját követni, érzékelni azt, kom-
munikálni vele. Szándékkal mondom azt, 
hogy vele, mert a Niában a testemet nem 
uralmam alá hajtom és kizsákmányolom. A 
testem a partnerem, a testem az otthonom. 
Ahol élek, akivel élek, akire figyelek, akit táp-
lálok és szeretek. Akit szeretek, azzal tánco-
lok (dzsessz, Duncan, modern tánc stílusje-
gyei), akit szeretek, azt táplálom és megvédem 
(aikido, tékvandó, tajcsi), akit szeretek, azt 
gyógyítom (jóga, Feldenkrais-módszer, Ale-
xander-technika). Ez a Nia kilenc mozgásfor-
mája három ágban, Debbie és Carlos Rosas 
álmodta és alapította meg. A Nia szókép rö-
vidítés: Neuromuscular Integrative Action 
(neuromuszkuláris integratív cselekvés).

Szabó Andrea
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Villámcsődület 
és nagykabátos 
örömtánc a 
Bunyitay ligetben

– Hogyan ismerkedett meg evvel a tánc-
cal? Mi ragadta meg benne leginkább?

– A Nia 2010 óta az életem része. Mária-
halmon, egy női táborban fogadalmat tettem 
a testemnek, miután meghallottam a „hang-
ját”. A tánc az a nyelv, amin keresztül kom-
munikálok vele. 2016-ban egy képzés során 
megkaptam azt a tudást, ami által megoszt-
hatom másokkal is azt az érzést, amit a Nia 
ad nekem.

– Kérem, mutassa be a váradi csoportot 
és a Padlást, a Nia-órák színhelyét!

– A Padlás története tavaly kezdődött, ren-
geteg munkával, s nyár végére az édes meg-
érkezés érzése kísérte. Azóta ez a táncaink 
szentséges otthona mindenekfelett… A lá-
nyok… – hát nem tudok róluk elfogultság nél-
kül beszélni. Több, mint csoport. Több, mint 
társaság. Van egy angol szó rá: sisterhood. 
Ennek a női testvériségnek talán nincs is igazi 
magyar megfelelője.

– Utcai, szabadtéri akcióik is szoktak len-
ni. Legutóbb március 8-án a Szent László té-
ren volt Nia-táncos villámcsődület. Mi volt 
ennek az üzenete?

– Flashmobjaink a tánc szépségére, sokszí-
nűségére hívják fel a figyelmet, akár önisme-
reti út bejárására is megadják a lehetőséget. 
Az idei nőnapi villámcsődület témája a nők 
felemelése volt. Főleg azoké a nőké, lányo-
ké, hölgyeké, fiatal, középkorú és idős asszo-
nyoké, akik valamilyen atrocitást, agressziót 
szenvednek el, akár családon belül is. Mind-
annyiunk felelőssége, hogy nyitott szemmel 
járjunk, hogy mindenki tudja, mindig van vá-
lasztás, mindig dönthet másképp, és amikor 
valaki felénk nyújtja a kezét, segítsünk. Lé-
nyeges, hogy tudjuk, hová, kihez fordulhatunk 
és kire számíthatunk. Ez nem az én ötletem. 
Utánaolvastam évekkel ezelőtt Eve Ensler 
One Billion Rising (Egymilliárd nő ébredése) 
nevezetű mozgalmának, és az idén állt össze 
minden ahhoz, hogy létrejöjjön Nagyváradon 
is ez a kampány a tánc tükrében. Nagyon so-
kan vettek, vállaltak részt a szervezésben és 
támogatásban, amit ezúton ismét hálásan kö-
szönök.

– Hogyan jött létre az online tánccsoport, 
és milyen új kihívásokat hozott?

– Az online táncot soha nem indítványoz-
tam volna, ha ez a mostani változás az éle-
tünkben nem köszönt be. De jött. És én nem 
akartam tánc nélkül maradni, és a lányok 
iránt is felelősséggel tartoztam. El kellett in-
dulni egy úton, nem torpanhattam meg. Így 

fejest ugrottam bele. Próbálkozom, figyelem 
a reakciókat, inspirálódom a „nagyoktól”, és 
hogy úgy mondjam, beleteszem önmagam. 
Meglátjuk, mit hoz a jövő.

– Ki mindenkinek javasolja a Nia-táncot 
és miért?

– A tánc mindenkié. Akinek teste van, az 
táncolni is tud. A Nia olyan tánc, amiben az 
köszön vissza, amit beleteszel. A tested elin-
dul, és ha figyelsz, a lelked válaszol…

– Hogyan, milyen program szerint követ-
hetők a foglalkozások?

– A „foglalkozások” online történnek a 
NiaTÁNC aLIVE! csoportban. Hétfőn, szer-
dán és pénteken este 7-től van táncóra, és 
minden nap tartok egy-egy tízperces, úgy-
nevezett hotspot foglalkozást. Olyan nevet 
szerettem volna adni a csoportnak, ami tük-
rözi a mostani lelkületünket. Ez az élő tánc-
ra vonatkozó szójáték telitalálat volt, úgy ér-
zem. Hogy hogyan tovább? Nehéz időszak ez 
mindannyiunknak. Sokan a munkánkat veszí-
tettük el. Ez a túlélés időszaka. De együtt és 
egymást segítve túl leszünk rajta, s mint a fő-
nixmadár, újjászületünk, ezzel új utat nyitva 
testünk s lelkünk irányába.

A NiaTÁNC aLIVE! Facebook-csoportban 
minden további információ megtalálható. Az 
online órák ingyenesek. A veszély, a bajok 
után pedig a meghitt tánctérben, a Padláson 
folytatódhatnak majd a „táncórák idősebbek-
nek és haladóknak”, fiataloknak és örökifjak-
nak, mindenkinek, aki úgy érzi, hogy jót tesz 
neki a tánc, a zene, a mozgás, az összhang, 
és mindez felszabadítja, megnyugtatja, örö-
mét leli benne.

Tóth Hajnal
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Szívvel alkot, szívből adja tovább

nyérra mintát, másnap üvegre vagy akrillal 
fára népi motívumot. Vagy egyszerűen félbe-
hagyva mindent, napokig semmit. Munká-
im vannak Magyarország, Franciaország, Né-
metország több városában, de Bukarestben és 
más romániai városokban is. Imádok festeni, 
és szeretem látni, hogy jön létre a semmiből 
valami különleges, érdekes, szép alkotás.

Férjemnek, Jánosnak, aki a belényesi isko-
lában tanított, volt egy tanítványa, ügyes, te-
hetséges kislány. 2005-ben IX.-es volt, ami-
kor eljött hozzánk, és kétségbeesve kérdezte, 
tudok-e neki segíteni. A PRO Tv-n Doina 
Levintza divattervező az UNICEF égisze alatt 
rendezett egy versenyt, a témája az volt, ki ké-
szíti el a legszebb babát. Életemben nem varr-
tam babát, de sajnáltam a leánykát, és kihívás-
nak is vettem a feladatot. Így hát nekifogtunk 
varrni egy 60 cm magas bohóc babát. Min-
dent kézzel varrtunk, hajat, ruhát, na meg egy 
harmonikát is készítettünk neki. Így jött lét-
re Toto bohóc harmonikával a kezében. Mire 
kész lett, annyi munka után már sajnáltuk el-
küldeni Bukarestbe, de aztán csak eljuttattuk. 
Toto bohóc első lett, és bemutatták a tévében. 
Ne mondjam, milyen boldogok voltunk.

2006 januárjában, unalomból, nekifogtam 
akvarellel képeket festeni, inkább csendéle-
tet, virágokat, népművészeti tárgyakat. Mond-
tam Jánosnak: márciusban lesz kiállításom. 
Hitetlenkedve nézett rám, és azt mondta, raj-
ta. Nézte, hogyan festek, irányított, igazgatott 
erős kritikákkal, amiért néha fellázadtam, de 
elfogadtam, és március 8-ra meglett a kiállítás 
Belényesben, a helyi múzeum munkatársai-
nak rendezésében. Aztán követte több tárlat. 

Miután megnyertük a díjat Totóval, bátorságot 
nyertem, több babát készítettem, boszorkányt, 
egeret, macit, Kati babát (60 cm). Elhatároz-
tam, hogy divatbemutatót is rendezek a ma-
gam tervezte ruhákból. Egész napi szabás-var-
rással sikerült, segített a fent említett kislány 
is. Így kész voltam bemutatni, mit tudok készí-
teni, de valahol saját magamnak akartam be-
bizonyítani, mire vagyok képes.”

A kaposvári művésznő

A már eddig is változatos alkotási módok, 
anyagok és eszközök mellé új kifejezési formá-
kat is keresett a művésznő.

„Férjem 2006-ban ismerkedett meg Ko-
vács Valéria kaposvári képzőművésszel. Mind 
a ketten művészeti vezetőként dolgoztak a Kö-
tegyáni Baráti Kör Egyesületben, az Ungvá-
ri Mihály festőművész, szobrász vezetésével 
működő nemzetközi művésztelepen. Amikor 
János hazajött az alkotótáborból, hozott ma-
gával két gyönyörű üvegfestményt, melyeket 
Kovács Valéria a férjem munkáiról festett. 
Azonnal beléjük szerettem, és mondtam Já-
nosnak, hogy nagyon szeretném megtanulni 
ezt a csodálatos technikát, mert ilyesmit addig 

(folytatás a 33. oldalról)
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még nem láttam. Férjem megkérte a művész-
nőt, jöjjön el hozzánk Belényesbe. Eljött, talál-
koztunk, azóta nagyon jó barátnők vagyunk. 
Megmutatta, hogyan kell kezelni az üvegfesté-
ket és a munka folyamatát. De azt is megma-
gyarázta, hogy lassan, idővel rájövök a tech-
nika titkára. Igaza lett. 2006 decemberében 
részt vettem a Magyar Kézművességért Ala-
pítvány által kiírt pályázaton, s ennek nyo-
mán egy üvegre festett képemet bemutatták a 
13. Betlehemi jászol kiállításon. Hadd mond-
jak pár szót barátnőmről, Kovács Valériáról, 
akinek köszönhettem műveim létrejöttét. Hi-
vatalosan 1998-ban a Képző- és Iparművésze-
ti Lektorátus által zsűrizett kiállításon mutatta 
be szecessziós stílusú alkotásait. Tanulmányait 
Olaszországban végezte, és Magyarországon 
elsőként mutatta be az olasz gyártótól szár-
mazó speciális üvegfestékekkel készített mun-
káit. 2005-től tagja a Körös Art művészeti 
társaságnak és a kétegyházai Békés Megyei 
Képzőművészeti Szabadiskola Egyesületnek.

Tárlatok és elismerések

A sokoldalú alkotót további kiállításairól is 
faggattam.

„Sikereimen felbuzdulva, miután kezdtem 
belejönni az üveg- és porcelántárgyak, üveg-
képek festésébe, kiállításokat rendeztem. Új 
stílus volt, mindenki csodálta az alkotásaimat, 
ez erőt adott. Tudtam, éreztem, ezt kell csi-
nálnom. 2008-ban Magyarországon részt vet-
tem három üvegfestménnyel a XVI. Országos 

vadászati, halászati és természetvédelmi kép-
zőművészeti kiállításon Kötegyánon. Ugyan-
abban az évben átvehettem a fennállásának 
745. évfordulóját ünneplő Belényes váro-
sának Pro Meritis oklevelét, és kiállítottam 
munkáimat a helyi múzeum tavaszi és őszi tár-
latán. 2011-ben újabb kiállításom volt a Belé-
nyesi Múzeumban. 2013-ban részt vettem a 
népművészek kiállításán a nagyváradi várban, 
aztán a belényesi kirakodóvásáron, ahol min-
den tárgy a helyi tradicionális kézművesség 
szépségét mutatta be. Az év decemberében 
két üvegfestményem a Magyar Kézművessé-
gért Alapítvány által rendezett jubileumi, 20. 
Betlehemi jászol kiállításon szerepelt, és okle-
velet kaptam. 2018-ban a belényesi városhá-
za dísztermében állítottam ki a természetből, 
népművészeti mintákból ihletett, egyedi min-
tákkal díszített porcelánvázákat, tányérokat, 
üvegképeket, dekoratív képeket.”

Amikor beszélgetésünk végéhez közeled-
tünk, rákérdeztem, hogyan tovább.

„Szeretek festeni, hiszen ez a kikapcsoló-
dásom, wellnessem, meditációs elmélyülés, 
amit abbahagyni nehéz. Az üvegfestés pedig 
az egyik legkedvesebb elfoglaltságom. Csodá-
latosak a színek és az is, ahogy a fény hatásá-
ra örökké változnak. Ugyanaz a kép teljesen 
máshogy ragyog a reggeli fényben, mint este. 
Elrontani szinte lehetetlen. Nyugdíjas lévén én 
ezt a megoldást találtam a hosszú téli estéim 
betöltésére. Hiszen nyáron a kertben, az ud-
varon tevékenykedek. Nagy szeretettel és gon-
doskodással ápolom virágaimat, veteményese-
met. A festéshez szükséges kellékeket általában 
hobbiboltokból szerzem be, de nagyon sokszor 
ismerősök, családtagok lepnek meg egy-egy 
szép üveg-, porcelán- vagy kerámiatárggyal, 
amiben ezer lehetőség rejlik. Nem mondom, 
hogy olcsó hobbi ez egy nyugdíjasnak, hiszen 
a jó minőségű üvegfestéket meg kell fizetni, de 
öröm látni, hogy a hozzátartozók, barátok, is-
merősök szeme felcsillan, amikor megajándé-
kozom őket egy-egy alkotásommal. Hiszen er-
ről szól az egész: szívvel, szeretettel csinálni, és 
szívből, szeretettel adni tovább.”

Dérer Ferenc
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Elölről olyan vagy, mint markáns arcú spor-
toló, hátulról, mint külföldi turista. Kulcs-
ra zárod kényelmes összkomfortodat, 

aztán felpréseled magad egy zsúfolt vonatra.
Pár órai fullasztó álldogálás után leszállsz, 

melleden egy idegen profiljának, hátadon a 
vécé kilincsének lenyomatával.

Többórás keserves kínlódás után sikerül le-
verned apró sátradat, távol a civilizációtól, kö-
zel az erdőhöz, patakhoz.

A kullancs legnemesebb testrészedbe fúrja 
kíváncsi fejét, a böglyök, szúnyogok dagadt-
ra csípnek, éjszakánként füledbe fülbemászók 
másznak, mezei egerek cincognak, szúnyogok 
zümmögnek, tücskök cirpelnek, majd békák 
kuruttyolnak, és idegen madarak csikognak-
huhognak, míg frászt nem kapsz.

Éjjel minimum ötször fújod fel a gumimat-
racodat, és hajnali ötig kábultan keresed a ti-
tokzatos rést, ahol ereszt, aztán máris indulsz 
halászni. Este nyolcra végre sikerül ebédet 
főznöd abból az egy szem meredt szemű ke-
szegből, amit délután négyig fogtál ki.

A szálka a torkodon akad, a nadrágod üle-
pe szétreped, a szederágak összekarmolnak, a 
vihar rád dönti a sátrat. A gyufád elázik, elem-
lámpádból kifogy az elem, egy korhadt ág a 
fejedre szakad.

Tenyereden hólyag, körmöd alatt szálka. A 
fogad beletörik a somba, a bicskád a tönkbe. 

Természetbarát

Cipőd talpa levált, horgászbotodat elsodorta a 
megáradt patak.

Szádon zabola, szemeden árpa, fejeden 
korpa. Az órádat akkor tapostad össze, ami-
kor még nem jártál négykézláb a kiújult lum-
bágód miatt. Örömmel veted rá magad a ko-
nyakos üvegre, és meglepetten iszod ki belőle 
az ecetet. Utána savanyúan pakolsz össze.

Elölről olyan vagy, mint részeges favágó, 
hátulról, mint fáradt vándorárus.

Felpréseled magad egy zsúfolt vonatra. Pár 
órai álldogálás után leszállsz, két oldaladon 
egy-egy utas könyökének, hasadon a vécé ki-
lincsének lenyomatával, aztán hónapokig öm-
lengsz fűnek-fának a természet lágy ölén töl-
tött, felejthetetlen, szép napokról.

Tudtuk, hogy festetni kellene, de sajnál-
tuk azt a hét kaszáspókot és azt a száz-
tizenhárom vörösbarna pöttyöt, ami a 

szúnyogok feletti győzelmünket hirdette.
Mindent elkövettünk, hogy becsületes és jó 

szakembert találjunk. Több szomszéd is aján-
lotta Mátét, mert nagyon jól húzza a csíkot. 
Ez be is igazolódott, mert az előleg felvétele 
után örökre elhúzta a csíkot. Józsi már sokkal 
rende sebb volt. Meg is hatódtunk, mert ő nem 
kért előleget, csak egy biciklit, hogy budaiföl-
det hozzon. Azóta már Budán kerékpározhat…

Amikor két hónap múlva beállított Jan-
kó bácsi, aki szemüveg helyett két szódás-
üveg alját viselte keretben, igen megörültünk.  
Eleinte gyanús volt, mert nem kért előle-
get, sőt kerékpárt sem. Becsületes neve Gor-
donka János volt. Ebből rengeteg bonyoda-
lom kerekedett, mert nagyanyám, akinek 
már kissé megromlott a memóriája, Hege-
dűs úrra vagy Dobos kartársra cserélte a ne-
vét, és Jankó bácsi az agyvérzés határán elli- 
lulva üvöltötte, hogy csak Dobost ne mond-
jon, mert az a cukrászsüteményre emlékezteti.

Kritikus lelkiállapot

Ø
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Vendégszeretet
A fiatalember hátrahajtott fejjel ült, sze-

mével szinte falta a tovasuhanó tájat. 
Nem lehetett több húszévesnél. Fekete 

hajú, barna szemű, erős állú, csontos orrú srác 
volt, sűrű, sötét szemöldökkel. Olyan, mint a 
legtöbb székely legény. Felette a hátizsákja 
úgy feküdt a csomagtartóban, akár egy össze-
gömbölyödött gyerek a függőágyban.

A vonat kerekei csattogva falták a végtelen-
nek tűnő sínpárt, és lassan álomba ringatták 
az utasokat. Én is fáradt voltam, de nem bír-
tam aludni. Zavart a folytonos kattogás, a fo-
lyosóról beszűrődő cigarettafüst, a részeg gaj-
dolás, az illemhelyről idáig szivárgó orrfacsaró 
vizeletszag és a sűrűn benyitogató koldusok 
óbégatása. Szóvá is tettem, mire a fiú nagyot 
nevetett.

– Ha a helyemben lenne, hölgyem, akkor 
most nem elégedetlenkedne. Én ugyanis vég-
telenül örülök, hogy ilyen balkániak a körül-
mények, mert ez azt jelenti, hogy újra itthon 

vagyok. És esküszöm az élő Istenre, hogy egy-
hamar nem megyek külföldre vendégségbe. 
Alig várom, hogy újra a csíkszeredai ágyam-
ban alhassak!

Nagyokat bólogatott mintegy nyomatékul 
az elhangzottakra, aztán harsányat tüsszen-
tett. Látva érdeklődő tekintetemet, előkotort 
a farzsebéből egy fényképet, melyen az Eiffel-
torony előtt áll, nyúzott képpel, egy tarka ru-
hás, középkorú házaspár társaságában.

– Hűha! – mondtam. – Szóval Franciaor-
szágban járt. Ez nagyszerű! De mi volt a prob-
léma?

– Cserenyaraláson voltam Párizsban. A hét 
nap alatt megevett a fene. Esős időt fogtam 
ki, és nagyon meghűltem. Olyan rosszul vol-
tam, hogy alig bírtam megállni a lábamon. De 
ezek a hülye franciák le se tojtak. Csak az át-
kozott macskájukkal voltak elfoglalva, aki fel-
zabálta az asztalon felejtett sült májat, és meg-
rontotta a gyomrát. Mindent összehányt. Még 
azt az egy pár bőrcipőmet is, ami még egy-
szer sem volt a lábamon, mert csak különleges 
alkalomra tartogattam. És miközben én har-
minckilenc fokos lázzal kókadoztam, és úgy 
éreztem, nem érem meg a másnapot, ők csak 
a büdös kandúrjukat féltették, és rohantak 
vele az állatorvoshoz, nekem meg egy aszpi-
rint sem hoztak. Arról nem is beszélve, hogy 
miközben az egész család kényelmes ágyak-
ban aludt, nekem a földre tettek egy matra-
cot meg egy plédet. Azon nyomorogtam egy 
álló héten át. Az Isten se érti ezt! Mert ha hoz-
zánk jön valaki látogatóba, akkor mi épp for-
dítva csinálunk mindent. Mi alszunk a földön, 
és a vendéget fektetjük a jó puha ágyba. Még 
a szélfúvástól is óvjuk, nehogy baja essék. A 
macskát meg kivágjuk az udvarra, ne teke-
regjen a lába körül. Hát ezért örülök annyira, 
hogy újra itthon vagyok. Megérti, ugye?

Először akkor esett le a létráról, amikor az 
öreglány Rigó Jancsinak szólította, másod-
szor meg akkor, amikor egy ottfelejtett szap-
panra állította a létrát. Miután le akart gipszel-
ni két legyet, amelyek azonnal elrepültek, a 
„k… anyád” felkiáltással agyoncsapott egy ki-
álló szeget a tenyerével, ezt újabb káromkodás 
követte. Naponta egy liter tejet vettünk a fes-

tékbe, három tojást az enyvbe, és negyed liter 
pálinkát a festőbe. Három nap kellett, hogy 
rábeszéljen minket a zöld színre, mert a pszi-
chológusok szerint nyugtatja az idegeket, és 
öt nap kellett, hogy végül kékre fesse! Így az-
tán érthetővé vált az elkövetkező években csa-
ládunk kritikus lelkiállapota.

Tóth Ágnes

Ø
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Egy cseppnyi jóga  
a jobb közérzetért

Biológusból lett jógaoktató Csepregi Janka 
Zsófia, a nagyváradi Csepp Jógastúdió vezetője.  
A stúdió most nem működhet, ám az oktató  
nem tétlenkedik: online jógaórákat tart  
a szükségállapot idején.

Csepregi Janka 
Zsófia online 

jógaórákat is tart

Mindannyiunk élete megváltozott az elmúlt 
hetekben, közben eltűntek a megszokott lehe-
tőségek a testmozgásra, sokkal többet ülünk. 
Erre is kínál azonban megoldást az online vi-
lág, hiszen a szükségállapot idején egy közös-
ségi oldalon tart ingyenes jógaórákat Csepregi 
Janka Zsófia. Csatlakozott az Együtt vagyunk! 
önkéntes platformhoz is, hogy a mostani hely-
zetben minél többeknek teremtsen lehetősé-
get a mozgásra.

Csepregi Janka Zsófia biológusnak tanult és 
a szakterületén is dolgozott, így, mint mond-
ta, van szaktudása, másként viszonyul az em-
beri test működéséhez, mint azok, akik más 
területről váltottak át a jógára. Nagyváradon 
2018 őszén kezdett jógaórákat tartani, akkor 
még nem szervezett formában, hanem ingye-
nes rendezvényeken, szabadtéren. Tavaly ok-
tóberben kezdték el a nagyváradi jógastúdió 
kialakítását, majd idén januárban megnyitot-
ták a stúdiót, január 20. óta ott heti tíz alka-

lommal tartott órákat, míg be nem jelentették 
a kijárási korlátozást.

Most online, ingyenes jógaórákat tart he-
tente kétszer, illetve vannak rövidebb bejelent-
kezései. Babás jógát is tartott a kétéves kislá-
nyával – mesélte. Nagyon sok kisgyermekes 
anyuka jár hozzá, őket is próbálta megszólíta-
ni, hogy legalább 15-20 percet mozogjanak, 
és ezalatt kilépjenek a mostani mókuskerék-
ből.

Bárki csatlakozhat

Az órákat élő bejelentkezésekkel tartja, a 
Csepp Jóga oldalon lehet elérni őt. Az oldal-
hoz négy Facebook-csoport tartozik, mivel kü-
lönböző embereket szólít meg. Van egy női jó-
gás, egy gerincjógás, egy kismamás csoport 
és egy babás és gyerekjóga csoport. Ezeket 
a fenti linken Csepp gerincjóga kör, Nagyvá-
rad; Csepp babás- és gyerekjóga kör, Nagyvá-
rad; Csepp nőijóga kör, Nagyvárad és Csepp 
kismamák csoportja néven találják meg az ér-
deklődők. A csoportokban megy az élő videó, 
és közösen is szoktak gyakorolni. A csoportok 
mindenki számára nyitottak, a női jóga kör-
ben már túllépték az ötszáz főt, a gerincjóga 
körben is már több mint 250-en vannak, elég 
nagy a közösség.

Arra is kíváncsiak voltunk, mire van szük-
ség az otthoni jógázáshoz. „Az lenne az ide-
ális, ha egy jóga- vagy Pilates-matracon gya-
korolnának, de mivel ez elég nagy befektetés, 
az is tökéletes, ha valaki elővesz egy polifómot 
vagy a saját szőnyegén gyakorol. A lényeg, 
hogy valami viszonylag puha dolog legyen 
alatta, ami nem csúszik. Vannak gyakorlatok, 
amelyeket térdelésben végzünk, ezért ha va-
lakinek érzékeny a térdízülete, tehet alá egy 
pokrócot. Nem végzünk haladó, akrobatikus 
gyakorlatokat, nincs fejenállás, kézenállás, ha-
sonlók. Arra törekszem, hogy jól átmozgassák 
magukat az emberek, legyen kellemes élmé-
nyük a testükkel kapcsolatban a saját határa-
ikon belül, tehát nehogy túlhúzzuk, túlnyújt-
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Babás jóga

suk magunkat, csak egy kicsit mozogjunk, és 
érezzük magunkat jól a bőrünkben” – magya-
rázta Csepregi Janka Zsófia. Hozzátette: kü-
lönleges ruházat sem kell, bármilyen otthoni 
kényelmes ruhában lehet gyakorolni.

A közösségi oldalon keddenként 18 órától 
női jóga, csütörtökönként 18 órától a gerinc-
jóga követhető, és a csoportokban is egyeztet-
nek a bejelentkezésekről.

Mivel ezeket az órákat ingyen tartja, arra 
gondolt, hogy a lehetőséget felajánlja széle-
sebb közönségnek is, hogy mindenkihez eljut-
hasson, akinek szüksége van rá – mondta az 
oktató az Együtt vagyunk! önkéntes hálózat-
hoz való csatlakozásáról. „Hiába van minden-
ki otthon a saját szobájában, mégis van egy 
varázsa annak, amikor együtt gyakorlunk, mi-
kor látom, hogy még 25 ember belép, és ez 
nekem is sokat ad. Ez így közösségi élmény, 
hiszen látjuk, hogy bejelentkeznek az ismerő-
sök, és tudjuk, hogy X. vagy Y. barátom/ba-
rátnőm most velem együtt jógázik.”

Másokhoz hasonlóan ő is nehéz anyagi 
helyzetbe került, hiszen mindössze héthétnyi 
munkáig jutott a stúdióban, de ezzel együtt 
úgy tartja helyesnek, ha most nem kér pénzt 
az órákért. „Remélem, mihamarabb vissza fo-
gunk térni a rendes kerékvágásba. Aki még-
is szeretne anyagilag támogatni, az majd úgy 
teheti meg, hogy amikor újra kinyit a stúdió, 
vesz egy ajándékbérletet egy barátjának eze-
kért az órákért, amiket most kapott. Ez is csak 
egy ajánlat. Amit most teszek, az részemről 
önkéntesség” – fejtette ki.

Mozgás és stresszoldás

Mind a női-, mind a gerincjóga-órák pre-
venciós, egészségmegőrző csoportos gyakor-
lások, nem egyéni terápiák. Ha tehát valaki-
nek gerincferdülése vagy gerincsérve, egyéb 
elváltozása van, csak gyógytornásszal való 
egyeztetés után csatlakozzék. „Aki tudja, 
hogy gerincsérve van, és ismeri az ellenjaval-

lott mozdulatokat, gyakorolhat velünk, külö-
nösen figyelve a határaira, és kihagyva azokat 
a gyakorlatokat, amelyeket neki nem szabad 
elvégeznie” – figyelmeztet az oktató.

Nem javallott ez a mozgásforma annak, 
akinek csípőprotézise van. Sok olyan gya-
korlat van, főleg a női jógában, amely a csí-
pővel dolgozik, és az veszélyes lehet  – tette 
hozzá. A kismamáknak főleg a kismamabarát 
gyakorlatokat javasolja, a keddi női jóga épp 
ilyen. Azoknak is oda kell figyelniük, akiknek 
kezeletlen magas vagy alacsony vérnyomásuk 
van. Külön szokta jelezni az oktató, ha vala-
milyen gyakorlattal vigyázni kell ezekben az 
esetekben.

A gerincjóga a férfiak számára is nyitott. 
Tévhit, hogy a jóga csak nőknek való, hiszen 
ezt a rendszert férfiak dolgozták ki – emlékez-
tet az oktató. Ha egy férfi megérzi azokat a 
mélyizmokat, amelyekkel dolgoznak, akkor 
rájön, hogy ez nem feltétlenül nőies mozgás-
forma.

A gyerekek nagyjából hatéves kortól kap-
csolódhatnak be a felnőtt gyakorlásba, de en-
gedjük meg nekik azt a szabadságot, hogy csak 
azokat a gyakorlatokat végezzék el, amelyeket 
akarnak, és csak addig, amíg jólesik nekik.

„A jógaórák alatt légzőgyakorlatokat is vég-
zünk, továbbá sok stresszoldó gyakorlatot. 
Ezekben az időkben életünk része egy más 
típusú stressz, mint az eddigi hétköznapok-
ban, ezért mindannyian feszültebbek vagyunk 
mostanában” – mondta Csepregi Janka Zsó-
fia. Rámutatott: a jógagyakorlatok javítják az 
általános közérzetet, erősítik, nyújtják és la-
zítják az izmokat, a gerincjóga nagyon jó a 
testtartás javítására, mert megerősíti a mély 
hát- és hasizmokat. Végeznek úgynevezett 
mellkasnyitó és csípőnyitó gyakorlatokat is, a 
női jógában pedig kifejezetten a medence kör-
nyékével dolgoznak aktívan, és ez sok kórkép-
re, betegségre akár egy-két gyakorlással ked-
vező hatással lehet.

A jóga mindenkié, kortól és nemtől függet-
lenül, a rendszeres gyakorlás nagyon kedve-
zően hat a testi, lelki és szellemi egyensúlyra.

Fried Noémi Lujza

A jógastúdió
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A nyári időszámítás történetét vizsgálva 
energetikai, csillagászati, de még hadtörténeti 
érdekességeket is találunk. Az első világháború 
időszakában energiatakarékosság miatt vezet-
ték be az úgynevezett alternatív időszámítást, 
1916-ban az Amerikai Egyesült Államokban. 
Ezt az akkori Magyarország is átvette.

A nyári időszámítás lényegében egy olyan 
megoldás, hogy a helyi időt 1 órával előre állít-
ják az adott időzónához képest. Maga az elne-
vezés azért alakult át, mert ez az időszámítás 
nagyrészt nyárra esik a Föld északi félteké-
jén. Érdemes felidézni, hogy az arab országok 
1973-ban a kőolajat mint létfontosságú ener-
giahordozót fegyverként vetették be, ugyanis 
kőolajexportjukat embargó alá vonták. Ezzel 
olajválság keletkezett a nyugati világban. Az 
energiaínség rákényszerítette a (túl)fogyasz-
tói társadalmakat arra, hogy a villamos ener-
giával (is) takarékoskodjanak. Az olajválság 
kapcsán kialakult „energiahiány-sokk” első-
ként Franciaországot ösztönözte arra, hogy az 
1973-as olajválság tanulsága után bevezesse 
az energiatakarékossági célú nyári időszámí-
tást (1976-ban).

Magyarországon is hosszú évtizedek óta al-
kalmazták és alkalmazzák a nyári időszámítást, 

bár voltak évek, amikor ez szünetelt. Az ’50-
es években még az áramtermelésben mutat-
kozó akkori kapacitási hiányok enyhítésének 
reményében alkalmazták, míg a későbbi idők-
ben már villamosenergia-megtakarítási célja 
lett. Magyarországon energetikával kapcso-
latos célból 1954–57 között alkalmazták elő-
ször a nyári időszámítást. Ennek a megoldás-
nak akkor elsősorban az volt a célja, hogy az 
akkori villamosenergia-rendszer szűkös teljesí-
tőképessége miatt jelentkező gondot enyhítse. 
Akkor arra törekedtek, hogy ne kényszerül-
jenek az egykori áramszolgáltató vállalatok a 
fogyasztás korlátozására. (Elsősorban a mun-
kanapok esti csúcsterhelésekor jelentkeztek 
teljesítőképesség-gondok.) Magyarországon 
1958 és 1979 között a nyári időszámítás hasz-
nálata szünetelt, villamosenergia-megtakarítá-
si célból 1980-ban vezették be.

A természetes világítás 
kihasználása

A nyári időszámítás megvalósításának 
módját az a csillagászattal összefüggő jelenség 
adta és adja, hogy Földünk északi féltekéjén a 
tavaszi napéjegyenlőségtől (általában március 
21.) az ősziig (általában szeptember 23.) hosz-
szabbak a nappalok, és rövidebbek az éjsza-
kák. Ebből a tényből az a kézenfekvő előny 
származhat, hogy ha a napfény által adott in-
gyenes „világítás” nagyjából egybeesik a la-
kosság ébrenlétével (reggel 7 és este 10 óra 
között), akkor kevesebb lehet a mesterséges 
fényre elhasznált villamos energia mennyisé-
ge. Tehát jelentős mennyiségű villamosener-
gia-megtakarítás érhető el. Ez a felismerés ve-
zetett oda, hogy a kronométereket az utóbbi 
évtizedekben tavasszal egy órával előre vitték, 
mégpedig március utolsó vasárnapjának haj-
nalán, majd aztán ősszel (régebben szeptem-
berben) egy órával „visszatekerték”.

A nyári időszámítás 
érdekességei és jövője
Energetikai, hadtörténeti és csillagászati vonatkozások

Idén március 29én, vasárnap hajnalban 
kezdődött, és október 25én ér majd véget  
a nyári időszámítás. A világ számos országában 
a március utolsó vasárnapja és október utolsó 
vasárnapja közötti időszakban alkalmazzák  
a nyári időszámítást. Az időszámításba  
– egyben az élőlények biológiai ritmusába – 
való mesterséges beavatkozásnak bizonyára 
vannak energiatakarékossági hatásai, de vannak 
negatívumai is.
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Természetesen ennek a megoldásnak a be-
vezetésekor a menetrendeket is harmonizálni 
kellett. Az 1990-es évek közepéig Magyaror-
szágon még az előzőekben említett, szeptem-
ber utolsó szombatjáról vasárnapra virradó 
éjjelen történő óravisszaállást alkalmazták. 
Azonban térségünkben is célszerű volt átáll-
niuk a környező országoknak a Nyugat-Euró-
pában alkalmazott megoldásra – főleg a nem-
zetközi menetrendek harmonizációja miatt. 
Így 1996-ban Magyarországon is megnyújtot-
ták egy hónappal a nyári időszámítás időtar-
tamát.

Októberben már nincs 
megtakarítás

Magyarországon tehát 1996-tól kezdődően 
október utolsó vasárnapjának hajnalán állunk 
vissza a „rendes” (más néven a téli) időszámí-
tásra. Bár ez a gyakorlat, vagyis az egy hónap-
pal későbbi visszaállás, illeszkedik az európai 
országok gyakorlatához, célszerű megjegyez-
ni, hogy ez október hónapban már nem jár 
villamosenergia-megtakarítással! Ennek oka 
az, hogy az esti 1 órával későbbi időpontban 
jelentkező világítási célú villamosenergia-meg-
takarítást ekkor már kompenzálja a kora reg-
geli órákban (egy órával korábbi) szintén már 
szükséges, világítási célú többletfelhasználás. 
Októberben ugyanis már egy hónappal utána 
vagyunk a csillagászati őszi napéjegyenlőség-
nek, tehát az éjszakák időtartama nő, míg a 
nappalok hossza csökken…

Egy érdekes izraeli eset

Érdekesség, hogy 1999 szeptemberében 
Ciszjordániában még nyári időszámítás volt, 
míg Izraelben akkor álltak vissza a szokásos 
időzónára. A ciszjordániai terroristák időzített 

bombákat készítettek és Izraelben lévő társa-
iknak juttattak el. A társak azonban félreértet-
ték a bombák óraszerkezetében beállított időt, 
így a bombák a tervezettnél egy órával koráb-
ban robbantak fel, megölve három terroristát, 
de így kétbusznyi utas megmenekülhetett…

Lehetnek hátrányok

Az utóbbi években egyre több szakem-
ber veti fel, hogy érdemes-e megbolygatni az 
életritmusunkat a mesterséges óraátállítással 
évente kétszer is. A természetet ugyanis, az 
emberek és az állatok bioritmusát nem lehet 
parancsszóra átállítani!

Kimutatták, hogy az állattenyésztésben je-
lentős károkat okozott az óraátállítás. Példá-
ul a szarvasmarhák tejhozama csökkent, mivel 
megzavarták a fejési időpontot. Kimutatták, 
hogy az óraátállások miatt növekedett a köz-
lekedési balesetek száma. Ezenfelül jelentős 
megterhelést jelent az emberek, főleg a gye-
rekek számára a megszokott életritmus meg-
törése, és számos káros hatása lehet. Ezért is 
vetődött fel az utóbbi időben, hogy megszün-
tetnék az óraátállítást.

Jövőre megszüntethetik

A nyári időszámítás megszüntetéséről az 
Európai Parlament már 2019 márciusában 
döntést hozott, vagyis arról, hogy 2021 lesz 
az utolsó év, amikor még valamilyen válto-
zatban lesz majd óraátállítás. Országonként 
több megoldással is át lehet majd állnunk, sőt 
akár úgy is, hogy egy adott ország választhat-
na másik időzónát is, mint amelyikhez jelen-
leg tartozik. Ha ez bekövetkezne, akkor példá-
ul Magyarország esetében jelenleg még nem 
dőlt el a lényeg, vagyis az, hogy a greenwichi 
világidőtől (angol rövidítése és jele UTC) egy 
vagy két órával fog majd eltérni az itteni idő 
az „óratekergetés” megszüntetését követően. 
Vagyis lehet, hogy a nyári időszámítás meg-
szűntével Magyarország átlépne a jelenlegi 
közép-európai időzónából (UTC+1 óra) a ke-
let-európai (UTC+2 óra) időzónába, amely te-
hát két órával eltér a világidőtől. Akkor ugyan-
azt az időt mutatják majd a magyarországi és 
például a romániai órák.

Szoboszlai Endre  
csillagász-ismeretterjesztő,

Debrecen

tudomány



Legközelebb a csíkos jácintorchideát és a csíkos kardvirágot mutatjuk be.

53.  Csíkolt lándzsarózsa 
(Aechmea fasciata)

Brazíliából származó, szár nélküli, örök-
zöld broméliaféle. Természetes környezetében 
többnyire fákon él, nálunk szobanövényként 
tartják, 70-90 cm magasra nő meg.

Szürkészöld levelei merevek, enyhén ível-
tek, szélük tüskés, és tőlevélrózsát alkotnak. 
Ennek közepéből emelkedik ki a murvaleve-
lek alkotta, élénk rózsaszín virágzat. Ez körbe-
fogja a jelentéktelen, liláskék virágokat. Hóna-
pokig is elél a virág, ám a növény a virágzás 
után elpusztul. Még előtte azonban utódnö-
vényt nevel. Ezt leválasztva új dísze lesz a cse-
répnek.

Világos, de közvetlen napsütéstől mentes 
helyet és nedves, laza, tőzeges talajt igényel, 
továbbá magas páratartalmat. A tőlevélrózsa 
közepén is legyen mindig kevés víz, ezt cserél-
ni kell időnként. A leveleiről ajánlatos nedves 
ruhával letörölni a port.

A fagyra nagyon érzékeny, ezért télen ke-
vesebbet kell öntözni, és 15 Celsius-foknál 
alacsonyabb hőmérsékletnek ne tegyük ki. 
A hideg vagy a túl száraz talaj a levélcsúcsok 
megbarnulását okozhatja, túl nedves talajban 
viszont megrothad a gyökere.

A legalább 15 cm-es sarjnövények leválasz-
tásával szaporítható.

54.  Csíkos ibolya (Viola sororia)

Amerikai ibolyának is nevezik, az ibolyafé-
lék családjába tartozó, rizómás, évelő virág. 
Észak-Amerikából származik, talajtakaróként 
alkalmazható, sziklakertek dísze lehet.

Április-májusban hozza apró, ötszirmú, lilá-
tól a fehérig terjedő színű virágait, melyeknek 
szirma csíkos vagy pettyes is lehet. A virágok 
ehetők! Egyenesen a gyöktörzsből nőnek ki, 
akárcsak a szív alakú, fogazott szélű, sötétzöld 
levelek.

Félárnyékos helyen, jó vízelvezetésű, szer-
ves tápanyagban gazdag, kevéssé meszes ta-
lajban gyorsan terjed. Szinte igénytelen, a 

kártevők és a betegségek alig károsítják. Nö-
vekedési időszakában magasabb a vízigénye, 
a nyári tűző melegben a levélzete visszahú-
zódhat.

Magjának elvetésével vagy gyöktörzsének 
osztásával szaporítható.

zöldövezet
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Beültettem kiskertemet

Csíkolt 
lándzsarózsa

A csíkos ibolya 
virága ehető
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Friss alapanyagokból
Tárkonyos csirkeleves

Hozzávalók: 6 csirkeszárny, 4 sárgarépa, 
2 petrezselyemgyökér, 1 kisebb brokkoli, 1 fej 
vöröshagyma, 1 teáskanál szemes bors, só, 1 
evőkanál tárkony, 2 evőkanál tejföl.

Elkészítés: A csirkeszárnyat ízekre szed-
jük, és 1,5 liter vízben feltesszük főni. Ha fel-
forrt, leszedjük a habot, beletesszük a hagymát 
és a karikára vágott répát és petrezselyem-
gyökeret a borssal együtt. Ha újra felforrt, tar-
talék lángon, félig lefedve 45 percig főzzük, 
majd hozzáadjuk a rózsáira szedett brokkolit 
és a tárkonyt, megsózzuk, és készre főzzük. 
Tálaláskor belekeverjük a tejfölt.

Kolbászos, zöldséges tortilla

Hozzávalók: (4 adaghoz) fél kilogramm 
krumpli, 10 dkg paprikás kolbász, 1 piros 
húsú paprika, 1 fej lila hagyma, 2 evőkanál 
olívaolaj, 10 dkg zöldborsó, 1 dl tej, 6 tojás, 2 
teáskanál zöldséglevespor, só, bors.

Elkészítés: A megmosott krumplit sós 
vízben héjában megfőzzük kb. 10 perc alatt. 
Szűrjük le, hűtsük ki, majd hámozzuk meg, 
és vágjuk szeletekre. A kolbászt és a hagymát 
karikázzuk fel, a paprikát is vágjuk kockák-
ra. Serpenyőben a felforrósított olajon pirít-
suk meg a hagymát és a paprikát, adjuk hozzá 
a krumplit, a kolbászt, végül a borsót is. Ke-
verjük össze a tejet a tojásokkal, adjuk hoz-
zá a fűszereket, és öntsük a krumplis keverék-
re. Hagyjuk, hogy egy kicsit megszívja magát, 

majd fóliával letakarva sütőben, magas hő-
mérsékleten süssük 15 percig, aztán fordítsuk 
meg a serpenyőben, és a másik oldalán is süs-
sük 10 percig.

Epres túrógombóc 
mandulabundában

Hozzávalók: (4 adaghoz) 40 dkg tehéntú-
ró, 5 csapott evőkanál gríz, 1 citrom reszelt 
héja, 3 evőkanál porcukor, fél vaníliarúd, 0,5 
dl habtejszín, 20 dkg eper, 1 csomag szeletelt 
mandula.

Elkészítés: A túrót összetörjük, hozzáad-
juk a vanília kikapart belsejét, a reszelt citrom-
héjat, a tejszínt, a grízt, a cukrot, és jól ösz-
szedolgozzuk, majd 3 órára tegyük hűtőbe. 
Közben megmossuk és kicsumázzuk az ep-
ret. A túrós masszából gombócnyi adagokat 
veszünk, mindegyik közepébe egy epret te-
szünk, és golyókat formálunk belőle. A kész 
töltött gombócokat újra a hűtőbe rakjuk egy 
félórára, és tálalás előtt a mandulába forgat-
juk.



Áprilisi rejtvényünk (A szeretetről) helyes megfejtése: „… szimbóluma a 
Nap, amely minden energiáját elégeti és átadja nekünk.” Az egyik zárt 
betű téves feltüntetéséért elnézésüket kérjük. Könyvjutalmat nyert: 
Hasznosi Csaba (Margitta), Katona Vilmos (Nagyszalonta) és Ladányi 
László (Szatmárnémeti).

A helyes megfejtést szerkesztőségünkbe 

eljuttatók kö  zött könyvjutalmat sorsolunk 

ki. Beküldési határidő: május 30. 
Postacím: Biharország, 410068 – Oradea, 

Piaţa 1  Decembrie nr. 12.;  

email: biharmegye@gmail.com.

üdítő
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A sóvárgás okáról

VÍZSZINTES: 13. Gépkocsimárka. 14. 
Savanykás bogyós gyümölcs. 15. Kelet-ázsi-
ai fa. 16. Gyümölcsös – névelővel. 18. Oszt-
rák költő, író (1875–1926). 20. Az erbium és 
a kálium vegyjele. 21. Szülőföld (rég.). 22. Ja-
pán spirituális gyakorlat. 24. Páratlan lőpor! 
26. Folt közepe! 27. Osztrák és izraeli autó-
jel. 28. Joskar-… – orosz város, Mariföld fő-
városa. 29. Állóvíz. 30. Franciaországi stílus 
(fonetikusan). 31. Iskolai helyiség. 33. Az itt-
rium és a bór vegyjele. 35. Becézett Ilona. 
36. A Tisza bal oldali mellékfolyója Márama-
rosban. 37. Zavaros Rima! 38. A skandináv 

mitológia Sors istennője (NORNA). 40. Én – 
latinul. 41. Afrikában veszélyes vírus (ék. f.). 
42. Ritka férfinév. 43. Török tiszti rang. 44. 
Alkotó ember. 45. Ókori római pénzegység. 
46. A mészkő csiszolható változata. 48. Egy 
személy művészi előadása. 49. Világvégek! 
50. Menyasszony. 52. Szaladni kezd! 53. A 
-re párja. 54. A hidrogén, a nitrogén és a va-
nádium vegyjele. 55. Gleccser vájta tó Észak-
Olaszországban. 57. Kazahsztán NOB-jele. 
58. Gramofon része! 60. Becézett szülő. 62. 
Kisdedóvó. 65. Egyetem az USA-ban. 67. 
Hitszegő ember. 69. Villamos energia.

FÜGGŐLEGES: 1. Feladat része! 2. Bűn-
hődik. 3. Paradicsom. 4. Vissza: igevégződés. 
5. Ellenben. 6. Bikavér jelzője. 7. Vékony pa-
mut textilanyag. 8. Találja. 9. Freskódarab! 
10. Község Vas megyében. 11. Könnyen fel-
riadó. 12. Németország NOB-jele. 17. Há-
romszoros. 19. Francia női magazin. 23. Az 
Oscar-díjas amerikai rendező, Kazan személy-
neve. 25. A matematikában bizonyos nyílt 
görbe vonal. 28. Voznyeszenszkij verseskö-
tete. 29. Ülőbútor része. 31. Beszéd része. 
32. Előtag, kénatom jelenlétére utal. 34. Sző-
lővessző (rég.). 36. Járom. 39. Paríroz a kö-
zepén! 40. Névelő. 41. A folyóvíz pusztító 
munkája. 43. Egyenlő részben. 44. Magyar 
szobrász (Miklós, 1831–1875). 47. … Bethlen 
Kata – írónő, erdélyi nagyasszony. 51. Erdei 
rágcsáló. 53. Rádiólokátor. 54. Csendes. 55. 
José … – argentin operaénekes, zeneszerző, 
karmester. 56. Via … – John Knittel regénye. 
57. …muzsika – Sütő András novellája. 59. 
Kuroszava filmje. 61. Több római pápa neve. 
63. Tartószerkezet. 64. Hivatal – Berlinben. 
66. Bosszúságot kifejező szó. 68. Indíték.

Barabás Zsuzsa

Daniel Defoe (1660–1731) az első angol regényíró, 
újságíró volt, több mint 500 könyvet írt. Egyik 
gondolatát idézzük a rejtvényben a vízszintes 1., 
a függőleges 21. és 27. alatt.
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A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
(BBTE) véglegesítette a felvételi és a tanul
mányzáró vizsgák alternatív (online) lehetőségét 
a világjárvány keretei között. Az erről szóló 
közleményt alább olvashatják.

Vizsgarend a BBTE-n

Annak érdekében, hogy a kolozsvári Ba-
beº–Bolyai Tudományegyetemre jelentkezők 
és a végzős hallgatók szakmai életútja aka-
dálymentes lehessen, a BBTE Szenátusának 
2020. április 16-án, csütörtökön elfogadott 
határozata szerint a felvételire jelentkezők-
nek lehetőségük lesz online felvételi vizsgá-
ra, a végzős hallgatók pedig az alapképzési és 
a magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgáikat 
szintén online tehetik le.

„Ebben a különleges időszakban, amelyet 
mindannyian átélünk, megpróbálunk eleget 
tenni a felvételire jelentkezők és a végzős hall-
gatóink igényeinek, és olyan alternatív meg-
oldásokat igyekszünk biztosítani, amelyek 
hozzájárulnak a tanulmányi és szakmai életpá-
lyájuk folytatásához, hogy a kialakult helyzet 
ne hiúsítsa meg életterveiket. Mihelyt vissza-
térünk a megszokott keretek közé, elemezni 
fogjuk, hogy szükség lesz-e a felvételi vagy a 
tanulmányzáró vizsgák lebonyolításának ala-
pos újragondolására, és akár be is építhetünk 
pozitív tapasztalatokat a most kipróbált új gya-

korlatokból” – jelentette ki dr. Daniel David 
egyetemi tanár, a BBTE rektora.

Dr. Soós Anna egyetemi docens, tanul-
mányi rektorhelyettes hozzátette: „Az alter-
natív lehetőségek kidolgozása a közösség és 
a hallgatói képviselet széles körű bevonásával 
történt, az egyetemi autonómia keretei között, 
a vonatkozó országos szintű szabályozások fi-
gyelembevételével.”

A BBTE által meghozott határozatok értel-
mében az alapképzési felvételire egy új felvé-
teli naptár szerint kerülhet sor a közoktatás 
végzős évfolyamainak tevékenységét lezáró 
időszak és az érettségi vizsgák időpontjának 
függvényében, míg a magiszteri és a doktori 
képzésre a felvételi vizsgák az eredeti naptár 
szerint zajlanak. Kizárólag online iratkozhat-
nak be a jelentkezők, akik felelősséggel tar-
toznak a szükséges okiratok pontos beküldé-
séért, valamint a közölt adatok valódiságáért. 
A vizsgáztatás módját a karok vagy a doktori 
iskolák határozzák meg és közlik ezt, a helyek 
visszaigazolása pedig a tanulmányi szerződé-
sek elektronikus aláírásával és beküldésével 
történik. Az eredeti dokumentumokat majd az 
egyetemi tanév kezdetén kell benyújtani. Ha 
a szükséges dokumentumokat nem sikerül to-
vábbítani vagy feltölteni a megfelelő felületre, 
illetve eredeti változatban bemutatni a meg-
szabott határidőre, akkor a jelentkező elveszíti 
a verseny révén megszerzett helyét.

Ami az alapképzési és a magiszteri tanul-
mányokat lezáró vizsgákat illeti, ezeket meg 
lehet szervezni az egyetemi tanév kezdetén le-
szögezett időszakban; az alapismereteket és 
szakismereteket felmérő vizsgákra, valamint a 
szakdolgozat és magiszteri dolgozat bemuta-
tására és megvédésére online módon kerül-
het sor valós időben, a vizsgáztató bizottság 
előtt egy olyan internetes felület segítségével, 
amely lehetővé teszi a párbeszédet, valamint 
az audio- és videótartalom rögzítését.

Valamennyi szükséges információ megta-
lálható a Babeº–Bolyai Tudományegyetem 
honlapján (www.ubbcluj.ro/hu), a Felvételi ol-
dalon (https://admitere.ubbcluj.ro/hu/), vala-
mint a karok honlapján is. Ugyanitt találhatók 
a kari elérhetőségek is azok számára, akik bő-
vebb tájékoztatást igényelnek.

BBTE Sajtóiroda



Vásári forgatagot kapott lencsevégre a váradi Kispiacon – a későbbi Szent László téren – egy ism
eretlen fotográfus. Hogy m

ikor? M
indenképpen 1903 

előtt, hiszen m
ég nem

 kezdték bontani a régebbi görögkatolikus püspöki lakot, hogy helyet adjon a m
a is látható, ifj. Rim

anóczy Kálm
án által terve-

zett újabb palotának. Nyom
uk sincs m

ég a villam
osoknak, de m

ég a villanyvilágításnak sem
. A Kováts-féle ház ism

erős lehet a m
ai váradiaknak is, hi-

szen az nem
 sokat változott külsejében az elm

últ évszázad alatt. M
ögötte látható a görögkatolikus székesegyház tornya a fiatornyos sisakjával. Ez 

utóbbi 1870 és 1907 között fedte a tornyot. M
inderről részletesebben lapszám

unk A régi Várad rovatában olvashatnak


