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Ösztöndíjpályázat
A kolozsvári székhelyű Nyilas Misi Tehetségtá
mogató Egyesület ismét meghirdeti a tehetséges
és szociálisan hátrányos helyzetű diákok
megsegítését szolgáló ösztöndíjpályázatát
a 2020/21-es tanévre.
A kolozsvári székhelyű nonprofit szervezet
2003 óta támogatja ösztöndíjprogramjával a
tehetséges, de szegény diákokat. Évente több
száz tanuló folytatja tanulmányait a világ számos pontján élő támogatók anyagi hozzájárulásának köszönhetően. Egy tanuló ösztöndíja
havonta legfeljebb 18 000 forintnak megfelelő támogatást jelent.
Olyan, a 2019/2020-as tanévben a romániai magyar közoktatásban részt vevő, VI–
X. évfolyamon tanuló diákok szülője/gyámja
nyújthat be pályázatot, akinek családjában az
egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 650 lejt, és a gyerek tanulmányi
átlageredménye legalább 8,50 volt. A szülőnek/gyámnak vállalnia kell, hogy a támogatás
megítélése esetén legalább érettségiig gondoskodik a gyermek továbbtanulásáról magyar
nyelven.
Az egyesület nyomatékosan kéri, ne pályázzanak olyanok, akik rendezett, jó körülmények között élnek, mert ezzel visszaélnek
a támogatók szándékával, és az igazán rászorulókat foszthatják meg a támogatástól. Ne
pályázzanak vállalkozók, iparosok, vagy akik
mezőgazdasági jövedelemből fenn tudják tartani a családjukat. Rájuk inkább támogatóként
számítanak.
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Ha a támogatók által felajánlott adomány
lehetővé teszi, egy tanuló ösztöndíja havonta maximum 18 000 forintnak megfelelő ös�szeg. Az ösztöndíjat magánszemélyek adják,
akik személyesen is figyelemmel követhetik a
támogatott diákok tanulmányi előmenetelét,
illetve a családok szociális helyzetét.
A támogatást az egyesület ösztöndíjbizottsága ítéli oda, a pályázókat az egyesület levélben értesíti a kuratórium döntéséről. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, ez
után az ösztöndíj folyósítása októbertől kezdődik, de szeptemberre is vonatkozik, és egy
évre szól. Ha jelentős eltérés mutatkozik a pályázati kérelemben feltüntetett összeg és a
család reális jövedelme között, a kuratórium
akár év közben is megszüntetheti az ösztöndíjat. Ha a tanuló a szerződésben foglalt tanulmányi és szociális feltételeknek eleget tesz,
a támogatási szerződés újrapályázás nélkül a
következő tanévre is meghosszabbítható.
Az egyesület törekszik folyamatosan gondoskodni a havi teljes ösztöndíjról, de az évi
ösztöndíj teljes összegéért nem tud garanciát
vállalni. Az alapösztöndíj felét (108 000 Ft/
év) azonban minden ösztöndíjas tanulónak
igyekszik előteremteni. A támogatott tanulók
munkáját, tanulmányi előmenetelét és a család anyagi helyzetét az egyesület munkatársai
családlátogatások során ellenőrzik.
A pályázat kizárólag a 2020/2021-es támogatási évre szóló pályázati adatlapon nyújtható be, ehhez mellékelni kell az adatlap végén felsorolt dokumentumokat. Hiányos
pályázatot nem fogadnak el. A pályázati csomag (felhívás, adatlap, űrlap a tanuló jellemzéséhez) letölthető a www.nyilasmisi.ro honlapról, vagy igényelhető e-mailen a nyilas_misi@
yahoo.com címen.
A pályázatokat postán kell eljuttatni az
egyesülethez legkésőbb 2020. július 31-ig
a következő címre: Asociaţia de Protejare a
celor Talentaţi „Nyilas Misi”, 400095 ClujNapoca str. Iuliu Maniu nr. 2 ap. 3 jud. Cluj.
Bővebb információk az egyesület tevékenységéről a nyilasmisi.ro honlapon olvashatók.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet
hétköznap 10–16 óra között a 0264/531–153
és a 0787/671–137 telefonszámon vagy a fenti villanypostacímen.
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Libaúsztatóból halastó
Manapság már nem jellemző az Érmellékre
a nagyobb vizes terület. A kommunista
korszak „vívmányai” közé sorolható a gazdag
növény- és madárpopuláció eltűnése, ez
egyenes következménye lett a mocsárvilág
felszámolásának. Éppen ezért példaértékű,
ha valaki a hajdani vizes élőhelyek
visszahonosításába kezd.

A jövőbeni
fejlesztéseket
magyarázza
a gazda
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A múlt század kilencvenes éveiben többen is próbálkoztak az Érmellék részleges
visszamocsarasításával, sikertelenül. Dr. Wilhelm Sándor halbiológus tanulmányban fejtette ki a madár-és halpopuláció számára ideális
feltételek megteremtésének módozatát. Véleménye szerint a térség madárállománya vetekedett a Duna-deltáéval. Sajnos a politikum
nagyobb része nem volt vevő a tudományos
munka gyakorlatba ültetésére. Közben a szántóvá minősített mocsári földeket kiosztották,
az is kérdésessé vált, hogy a régi-új gazdák
hajlandók lettek volna-e a nemes ügy mellé
állni. Az értarcsai Nagy Barna évekkel ezelőtt
egy háromhektáros területet mocsarasított
vissza, oda szépen visszahonosodtak a korábban eltűnt madarak. Szintén Wilhelm Sándortól tudjuk: a megmentésre szánt területekkel
csupán annyi az ember dolga, hogy hagyja a
természetet munkálkodni, akkor röpke két év
alatt visszatér a populáció.

2020. június

Majdan hűs lombot adó fák lesznek ezekből
a csemetékből – mutatja Szabó Zoltán

Immár az érkeserűi Szabó Zoltán is tavas
gazdának mondhatja magát, igaz, még horgászni nem lehet nála, de kacsahápogásból,
libagágogásból, kakaskukorékolásból nincs hiány a birtokán. Ő nem feltétlenül a természetvédelem okán vágott bele a tóépítésbe, de
amint mutatta, már két vadruca is a vízparti
zöldben rakta le tojásait. A faluból rég elszármazott, egykori földtulajdonos gyermeke áruba bocsátotta ősei szántóit, s egy ottani gazda
vásárolta meg. A birtokhoz tartozott a helyiek
által libaúsztatónak nevezett másfél hektáros
terület is. Az újsütetű „pocsolyatulajdonos”
nem tudta, mit kezdjen vele, bár a falu belterületén, könnyen megközelíthető helyen található. Egyik alkalommal épp Szabó Zoltánnak,
Kiskereki község alpolgármesterének vetette
fel, hogy miért nem kezd az önkormányzat valami hasznosat a mezőgazdasági szempontból
alkalmatlan területtel. A megkérdezett vakart
egyet az üstökén, és úgy gondolta, ha már a
községnek nincs pénze efféle beruházásra,
hát megvásárolja ő maga. Ajánlatot is tett, így
lett tulajdonosa a „libaúsztatónak”.
Időközben rájött, hogy meglehetősen nagy
fába vágta a fejszéjét. Elsősorban biztonságossá kellett tennie a területet, ami éppen a
Számadó Ernő költő, mesemondó nevét viselő iskolával szemben található. Bekerítette, nehogy valamelyik nebuló fürdőzésre adja a fejét, aztán bekövetkezzen a baj.

agrárvilág

Vadkacsafészek a tóparton

A jókora gödör – némi jóindulattal tavacska – nem természetes képződmény, még a
múlt század ’70-es éveiben vájták ki víztározónak, tűzvédelmi célból. Mivel a faluban
nem volt vezetékes vízhálózat, jó szolgálatot
tett több alkalommal is. A piacokon meg híres volt az érkeserűi liba, hisz a gazdasszonyok
reggelente kicsapták a vízre a szárnyasokat,
s azok a természetes közegben szépen növekedtek. A ’80-as években ismét kikotorták a
medret, mélyítették, így hosszú éveken át nyaranta sem apadt le a víz. Szabó Zoltán még

Itt az ebéd ideje,
Szabó Zoltán maga
szolgálja fel
az eledelt

Most itt tartunk, de
lesz ez még szebb
is – bizakodik
a tavasgazda

Tyúkanyó csak
a partig
merészkedik

gyermekkorából arra is jól emlékezett, hogy
mindig volt hal a vízben, a többi lurkóval gyakran oda jártak horgászni. Gyermekkori emlékeire alapozva ezért úgy gondolta, hogy halastóként hasznosítja új birtokát.
Az alig két éve vásárolt terület arculata jócskán megváltozott. Kezdetben heteken át dolgozott a kotrógép, mélyítették, alakították a
tó formáját, a félszigetnyúlvány révén még tetszetősebbé vált a környezet. Több mint 300
vízkedvelő facsemetét ültettek el a part mentén, ezek négy-öt év múlva válnak környezetszépítő árnyékadókká. Jókora mennyiségű
pontyot és amurt hoztak a tóba, meg néhány
csukát is. Ez utóbbi feladata a gyengébb egyedek kiselejtezése.
Addig sem áll kihasználatlanul a tó, amíg
a halak megnőnek, illetve elszaporodnak. Kacsák és libák sokasága úszkál a vízfelületen,
a füvesített parton pedig tyúkok csipegetnek.
Szabó mutatja is, hogy milyen jól megszokták
a halak a kacsák jelenlétét, csapatostul úszkálnak köröttük. Ez a nagy „vonzalom” nem
véletlen, a szárnyasok ürüléke táplálékul szolgál nekik. Betolakodók is megjelentek a területen: a gazda kamerafelvételen nézte vissza,
miként lopják kacsáit a rókák. A nemkívánatos vendégeket villanypásztorral sikerült elrettentenie.
A cél nem a halmennyiség mesterséges
növelése, a tápokkal való etetés. Szabó Zoltán természetes élőhelyet és táplálkozást akar
megteremteni a pikkelyeseknek, hogy majd
jó ízük legyen. Az sem elhanyagolható szempont, hogy amiként a vadkacsák és a rókák
megjelentek, más vadon élő állat- és madárfaj
is otthont keres majd a víz közelében.

D. Mészáros Elek
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Pénzt kaptak májusban
az önkormányzatok
A Bihar Megyei Tanács májusi, online megtartott
ülésén 27 316 000 lejt osztottak szét
a települések között a Nemzeti Liberális Párt
frakciójának javaslatai alapján. A határozatot
az NLP mellett az RMDSZ frakciója és a
Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE)
egyetlen megmaradt tanácsosa támogatta, a
szociáldemokraták ellenezték, az ALDE-ból kizárt
megyei tanácsi alelnök pedig tartózkodott.
A 23 igen vokssal, 9 ellenében és egy tartózkodással elfogadott határozat értelmében
a Bihar megyei helyi önkormányzatok a jövedelemadóból visszaosztott pénzből nekik jutó
összegeket célirányosan használhatják fel.
Nagyvárad ez alkalommal kimaradt a kedvezményezettek köréből. A városok összesen valamivel több mint 2,5 millió, a megyei jogú
városok – a megyeszékhely kivételével – 1,7
millió lejt kaptak, a községeknek pedig 23,7
millió lej jutott.
A margittai önkormányzat például 567,5
ezer lejt kapott, legnagyobb részét, 350 ezer
lejt a Bălcescu és a Caragiale utca felújítására
fordíthatja, 95 ezer lej jut rágcsáló- és rovarirtásra. Belényes 765 ezer lejt kapott, ebből
15 ezer lej a református parókia kistermének
felszerelésére jár, a többi pénzt a város utcáinak korszerűsítésére fordíthatja. Nagyszalonta 389,5 ezer lejben részesült, ebből 240 ezer
lejt a közutak felújítására fordíthat, 50 ezer lej
jut a református parókiára, 10 ezer a katolikus

plébániára, ortodox parókiákra pedig kétszer
23 ezer lej.
Székelyhíd 346,7 ezer lejt kapott: 235 ezer
lejből aszfaltozhatnak, a kultúrotthon felújítására pedig 80 ezer lejt kaptak. Érmihályfalvának
ez alkalommal 344,7 ezer lejt különítettek el,
ebből 315 ezer lej irattár építésére költhető
el. Élesd 840 ezer lejben részesült, 760 ezer
lejt az ipari övezethez vezető híd építésére, 30
ezer lejt a Kajántó Mária Gyermekotthon felújítására fordíthat. Vaskohsziklás a kiutalt 620
ezer lejből 400 ezret a vízvezeték-rendszerre
és csatornázásra költhet.
A községek között Bihar 204 ezer lejt kapott, ebből például százezer lejt a községháza, 80 ezer lejt pedig egy napközis óvoda építésére fordíthat. Kiskerekei 201,7 ezer
lejt kapott, a községháza felújítására ott is
80 ezer lejt fordítható, útjavításra százezer
lej jut. Hegyközcsatár 256,7 ezer lejben részesült, 140 ezer lejt az utcák aszfaltozására,
70 ezret pedig az after schoolra fordíthatnak.
Bihardiószeg 226,7 ezer lejt kapott, százezer
útjavításra, 80 ezer lej pedig a község templomainak és kápolnáinak felújítására fordítható.
Hegyközpályi 291,7 ezer lejt kapott, ebből
185 ezer lejt az Orizont II. lakónegyed vízellátására, 50 ezer lejt a hegyközújlaki parókiára
fordíthat, 44 ezer a járdák rendbetételére jut.
Szalárd 206,7 ezer lejben részesült, 133 ezer
lejt a községháza külső felújítására, 50 ezret
a hegyközszentimrei református templomra
költhet. Szentjobb 356,7 ezer lejt kapott, 150
ezer lejt a 17-es számú községi útra, százezret a járdák felújítására fordíthat, a Szent István Általános Iskolára pedig összesen 90 ezer
lejt költhet.
Paptamási 201,7 ezer lejt kapott, 110 ezer
lejt az iskolai és szociális infrastruktúra javítására, 70 ezer lejt pedig nyüvedi és pelbárthidai
utcák felújítására fordíthat. Tótiba 244,2 ezer
lej került, ebből például 120 ezer lej a tóti és
a cséhteleki vízhálózat felújítására jut, 50 ezer
lejből pedig a községhez tartozó falvak kápolnáiban alakíthatnak ki mosdókat.

Fried Noémi Lujza
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faluról falura

A járvány sem állította
meg a fejlődés útján
Vedresábrány községet, melynek köztudottan
a legnagyobb és legfejlettebb települése
Monospetri, a koronavírus-járvány sem
tudta megállítani a fejlődés útján. A község
lakói és vezetői egyaránt dolgos és derűlátó
emberek, az elmúlt hónapokban a szükséges
védekezési előírásokat betartva, ahol
csak lehetett, folytatták a beruházásokat.
Fegyelmezettségüknek köszönhetően
a községben eddig nem volt egyetlen fertőzött
sem, pedig a fejlesztések haladtak,
és a mezőgazdasági munkálatokat is rendben
elvégezték a helyi gazdák.
Barcui Barna polgármestert kértem meg,
hogy számoljon be tavalyi és idei eredményeikről.
– Több, általunk elindított pályázat „ért be”
tavaly és ez év elején. A pályázatokat már az
előző években elindítottuk, hiszen az EU-s
projektek lefolyása akár négy-öt év is lehet,
sokszor megtörténik, hogy egy mandátum
alatt nem zárulnak le. Jelenleg két pályáza-

Barcui Barna vedresábrányi polgármester

tunk munkálatai folynak: a délutáni iskola építése és az utak aszfaltozása, az Északnyugati
Közösségközi Fejlesztési Egyesület programja.
A délutáni iskola a községközpontban, Ved
resábrányban épül meg, az önkormányzat
saját területén, a községháza udvarán. Több
mint 1000 négyzetméter alapterületű, komplex épületről van szó, tantermeket, konyhát,
ebédlőt, vizesblokkokat és raktárhelyiségeket foglal magában. A diákokat fogja kiszolgálni délutáni iskolaként, de közösségi ház-

Ø

(folytatás a következõ oldalon)

Épül a délutáni
iskola
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A járvány sem állította meg a fejlődés útján
(folytatás az előző oldalról)

Ø

ként is működik majd, falubeli közérdekű és
családi események helyszíneként. Erre a célra a több mint 400 négyzetméter alapterületű
nagyterme lesz a legalkalmasabb. Az építés és
az anyagbeszerzés a járvány idején is tartott, a
falak már állnak, riportunk készítésekor megérkezett a tetőszerkezet fémanyaga is, és lapunk megjelenésekor már bizonyára fel is lesz
szerelve. A beruházás költségvetése több mint
félmillió euró.
– Az is jó ebben a pályázatban – tette hozzá a polgármester –, hogy önrészt nem kellett
adnunk hozzá. A pályázatban el nem számolható költségeket – villanyáram és ivóvíz bevezetése, csatornázás – az önkormányzat fedezi.
Szerencsére ez nem okoz nagyobb megterhelést, a kivitelezést pedig a saját szakembereink
el tudják végezni.
– Kérem, beszéljen egy kicsit részletesebben az aszfaltozást lehetővé tevő pályázatukról!
– Ezt a pályázatot Kiskerekivel és Érbo
gyoszlóval közösen adtuk be. Ebben az esetben sem kell önrészt fizetnünk. A kapott ös�szeg községenként több mint egymillió euró.
Ebből mi 5200 méter utat aszfaltozunk le, és
ahol kell, a vízelvezetést is megoldjuk. A másik
két község is hasonló hosszúságú aszfaltutat
készít. Ha nálunk befejeződnek a munkálatok, kijelenthetjük, hogy a község valamennyi
útja aszfaltos lesz, beleértve a pincesori utakat és a romatelepeket is a község valamen�nyi településén. A kivitelezők tartják az ütemtervet, így novemberben átadhatjuk az utakat.
Ennek a programnak a részeként készül el a
Vedresábrányt Érbogyoszlóval összekötő út is.

A romos épület
helyén park
és játszótér készül
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Ez lesz
a mosóház

Ez nagyban javítani fogja a két település közötti gazdasági és személyes kapcsolatokat.
– Ahhoz, hogy haladjanak a munkálatokkal, a polgármesteri hivatalnak a járvány
idején, a korlátozások között is működnie
kellett. Hogyan, milyen intézkedések alkalmazásával oldották meg ezt?
– Hogy megőrizzük egymás egészségét,
a szükségállapot ideje alatt a munkatársakat
két csoportra osztottuk, így másodnaponként kellett munkába jönniük. Ezt május 15ig alkalmaztuk. Természetesen a védőmaszk
és kesztyű viselete nem maradt el, és a bejáratnál kézfertőtlenítőt is elhelyeztünk. Az
ügyfelek kérvényeiket az ajtóban elhelyezett
asztalra tették le, aztán az iratokat munkatársaink behozták a megfelelő irodába. A válaszokat szintén visszavitték a bejárati ajtóig. Így
az ügyfeleknek nem kellett bejönniük a hivatalba. Szerencsére meg tudtuk védeni az al-
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kalmazottakat és a lakosságot is. A gazdasági
életünket egy kicsit negatívan befolyásolta a
járvány, de remélem, hogy ki fogjuk heverni.
– Említette, hogy a pályázataikhoz nem
kellett önrészt adniuk, így a saját költségvetésük ezzel nem terhelődött. Mit tudtak önerőből megvalósítani?
– Vedresábrány központi részén megvásároltuk a volt szövetkezeti boltot. Nagyon lepusztult állapotban volt, rontotta a község
képét, sőt már veszélyessé is vált. Ezért lebontottuk, s a helyére parkot és játszóteret építünk. Monospetriben az idősek otthona mellett egy mosóházat építünk. Ennek az alapját
a volt szabadtéri színpad adta, az épület már
el is készült. 100 négyzetméter az alapterülete, négy helyiségre osztottuk. Így lesz mosókonyha, szárító és vasaló rész is. Következik a
felszerelések megvásárlása és beszerelése. Az
otthon számára lehet majd itt mosni, ezt eddig nem kis költséggel Margittán végeztettünk
el. Szintén Monospetriben megvásárolunk
egy telket, s egy közösséget kiszolgáló épületet emelünk rajta. Ennyire futja az idén, de
ezek mellett természetesen biztosítanunk kell
a tanács és az iskolák működését is. Utóbbiakat fel kell készítenünk az új tanévre: festetni
kell, a javításokat elvégeztetni és fertőtleníteni.
– A község lakosai mennyire voltak fegyelmezettek a korlátozások idején? Betartották az előírásokat? A helyi üzletek megoldották az ellátást?
– Nem voltak nagyobb gondok. Eleinte
nem vette mindenki elég komolyan, de sikerült meggyőzni az embereket az óvintézkedések fontosságáról. Megértették, gondolom,
ezért sikerült fertőzésmentes községnek megmaradni. A külföldről hazatérő mintegy 80
személy betartotta a házi karantént, és szerencsére nem volt közöttük fertőzött. Meghatározott árú, élelmet és a tisztítószereket tartal-

Épülnek
a vízelvezető árkok
az aszfaltozandó
utak mentén

mazó csomagot kaptak az önkormányzattól.
Kapcsolataim révén sikerült nagyon jutányos
áron (1,6 lej/kg) egy kamionnyi (26 tonna)
holland burgonyát szerezni, ebből mindenkinek a kért mennyiséget házhoz szállítottuk.
Ezzel is segítettük a lakosságot a korlátozások
ideje alatt. Nagy volt rá a kereslet, ezért megpróbálok még egy szállítmányt szervezni. Az
üzletekben az első napokban volt egy kis hiány a felhalmozók miatt, de aztán helyreállt
a rend. Mindvégig lehetett minden alapvető
élelmiszert kapni. Ennek érdekében folyamatosan egyeztettem a kereskedőkkel.
– Ön többszörösen „visszatapsolt” polgárKözösségi házként
is működik majd mester Vedresábrányban. Úgy látom, most
a délutáni iskola is igen aktív és közkedvelt személyiség. Belevág még egy mandátumba?
– Ha a község lakosai úgy akarják és megtisztelnek bizalmukkal, akkor igen. Vannak
még befejezetlen terveim, amiket mindenki javára meg szeretnék valósítani. Jelenleg
öt pályázatunk van leadva. Közülük hármat
már kedvezően elbíráltak: az iskolások szociális étkezdéjének létrehozását, a monospetri
iskola bővítését négy tanteremmel és a
vedresábrányi művelődési ház felújítását. Kettőre még várjuk a választ. Terveim között szerepel a községi orvosi rendelő teljes felújítása
és a vedresábrányi régi iskola renoválása is.

Szőke Ferenc
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egészség

Margittán is végeznek
koronavírustesztet
A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház Bihar
megye északnyugati részének meghatározó
egészségügyi intézménye. Jó hírű és jól ellátott
kórház műszaki felszereltség és humán erőforrás
szempontjából egyaránt, és több mint százezer
lakos egészségügyi ellátásáért felelős. Nem lett
kijelölt Covid–19-kórház, mégis kiveszi a részét
a vírus elleni harcból.

Az egészségügyi
intézmény
vezetősége
és a polgármester
a tesztelő
rendszer központi
egységének
átvételekor
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Cseke Attila szenátor, az RMDSZ Bihar
megyei szervezetének elnöke gondolt egy nagyot: legyen szülővárosában is koronavírustesztelő rendszer. Az ötletet nagyra értékelték
mind a margittai önkormányzati képviselők,
mind a Dr. Pop Mircea Városi Kórház vezetőségének tagjai. Pocsaly Zoltán polgármester
és Bradács Alíz kórházmenedzser egyenesen szívügyüknek tekintették az ötlet valóra váltását. A saját vizsgálórendszer ugyanis
nagyban megkönnyíti a helyi és környékbeli fertőzésgyanús emberek életét, hiszen nem
kell őket tesztelésre a megyeszékhelyre szállítani.
Soron kívül tanácsülést tartottak, és döntöttek arról, hogy átcsoportosítással előteremtik
a rendszer anyagi fedezetét. Az önkormány-
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Az ötletgazda, Cseke Attila szenátor,
korábbi egészségügyi miniszter

zati képviselők a javaslatot egyhangúlag megszavazták, a kórház vezetősége elindíthatta a
beszerzést. Real-time PCR zárt rendszerű koronavírus-tesztelő rendszer mellett döntöttek.
Alapos tanulmányozás után találtak az eredetileg elképzeltnél modernebb berendezést, de
ez valamivel drágább volt. A különbözetet a
Rotary Club adta, adományokból szedte össze.
A kórházban elő kellett készíteni a rendszer
befogadásához szükséges helyiségeket. Úgy
döntöttek, hogy a laboratórium területén helyezik el, jól elkülönítve a többi laborhelyiségtől, hiszen azoknak is zavartalanul működniük
kell. Három helyiséget alakítottak ki meghatározott ki- és bejárattal, szigorú szabályok
követésével. A továbbiakban szükség szerint
még bővíteni fogják. A második emeleten helyet kapó koronavírus-labor megközelítése az
egyik lépcsőházon át lehetséges, és ott más
célból nem közlekedhet senki.
Beszerezték a szükséges védőöltözékeket,
és a laboratóriumi dolgozók közül kijelölték a
kezelőszemélyzetet, egyelőre nem vettek fel új
alkalmazottakat. Négy felsőfokú végzettségű
szakember vállalta a feladatot: két laboratóri-
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umi szakorvos, egy biológus és egy kémikus.
Ők munkaidőn túl, szabadidejüket feláldozva
tanulták meg a rendszer kezelését.
Május elején kezdte el a szállító cég a gépek
beszerelését és próbaüzemét. A próbaüzem ellenőrzésébe a nagyváradi Dr. Gavril Curteanu
Kórház tesztrészlege is bekapcsolódott. Mintákat cseréltek, és igazolódott mindkét rendszer pontos működése. Május 21-re minden
készen állt, és elsőként azokon az alkalmazottakon végezték el a teszteket, akik az első vonalban dolgoznak. Szerencsére valamennyiük
tesztje negatív lett.
Margitta város vezetősége és lakosai első
perctől komolyan vették a fertőzésveszélyt, és
betartották az elővigyázatossági szabályokat.
Ennek köszönhetően a cikk megírásának időpontjáig a város vírusmentes.
Május 22-től már fogadóképes a margittai
koronavírus-laboratórium. Egyelőre egy váltásban működik, később áttérnek a két váltásra, és akkor már napi 96-100 tesztet végezhet el. Ehhez bővíteni kell a szakemberek
körét. Az Egészségügyi Világszervezet eljárásrendje szerint, szakorvosi javallatra tesztelik

Munka közben

A tesztelést végző
csapat

A rendszer egyik
eleme

majd a fertőzésgyanús pácienseket. Az ötletgazda közbenjárására beveszik az intézményt
a nemzeti tesztelő programba, ezáltal utólagos támogatásban fog részesülni a kórház. A
program keretében román állampolgárokat,
romániai lakhelyű személyeket és tranzit utasokat is tesztelnek.
Folyamatosan tesztelik majd a rendszer kezelőszemélyzetét és az idősotthon dolgozóit,
akik a fertőzésveszély elkerülése végett kéthetes turnusokban váltják egymást. Bradács Alíz
kórházmenedzser elmondta, hogy szándékukban áll nagyobb mennyiségű tesztanyagot beszerezni, s ha meglesz, kérésre is elvégeznek
majd tesztvizsgálatokat, térítés ellenében. Ennek a konkrét formáját és költségét ezután
dolgozzák ki. Kiképeznek mobil mintavevő
csoportot is, hogy annak tagjai – természetesen megfelelő védőöltözékben – az esetleges
gócpontokban vehessenek orr- és torokváladék-mintákat, hogy ne kelljen az érintetteket
kórházi elkülönítőbe szállítani.
A margittai laboratórium el tudja végezni a
koronavírus-gyorstesztet is, mely adott esetben szintén iránymutató lehet, ha nem is 100
százalékos biztonsággal.
A szükségállapotnak készültségre cserélése
nyomán egyébként teljes kapacitással újraindult a kórházban a szakrendelői ellátás, és ez
újabb kihívást jelent szervezés szempontjából,
mivel csak szűréssel lehet beengedni a pácienseket. Ez újabb erőforrásokat von el, de jó
szervezéssel megoldják. Mostantól a nem nagyon sürgős eseteket is kezelni fogják. A beutalásokról az ügyeletes orvos dönt. A rehabilitációs részleg egyelőre nem működik.
A kórházmenedzser ezúton is köszönetet
mond mindenkinek, aki bármilyen módon
hozzájárult ahhoz, hogy a tesztelő rendszer
működjön Margittán. Külön köszönet illeti a
laboratóriumi csapat tagjait, amiért elfogadták ezt a nagy kihívást.

Szőke Ferenc
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Nincs, aki folytassa
ezt a mesterséget
Főző Lajos vésnök alkotásaira leányom hívta
fel a figyelmemet majd tíz évvel ezelőtt. Mivel
szinte szomszédok vagyunk, jó öt évvel ezelőtt ő
is invitált, látogassam meg: elbeszélgethetnénk,
mondta, no és megtekinteném mindazt,
amit gravírozással létrehozott. Mégis csak
a közelmúltban került sor a találkozásra, illetve
beszélgetésre.

Művészileg
megformált érmek,
plakettek

12

Biharország

Világjárvány lévén, a szabadban, a Pecepatak melletti sétány egyik padján folytattunk
hosszú, tartalmas eszmecserét egy szép napsütéses délelőtt Főző Lajossal. Alig néhány
percig, néhány fotó készítésére alkalmam volt
bepillantani az egyik szobájába is, melyet kisebb képzőművészeti múzeumnak is nevezhetnék a festményekkel, más képzőművészeti
alkotásokkal, barokk bútorokkal.
Mivel szinte semmi ismeretem nincs a gravírozásról, a Wikipédiához „fordultam”. Ezek
szerint: „A gravírozás az a gyakorlat, amikor
a művész vagy iparos egy mintát, rajzolatot
vág vagy vés kemény, általában sima felületre kézzel vagy egy speciális vésőszerszámmal,
vagy manapság gépi segítséggel, gravírtűvel.
… Az eredmény önmagában is díszített tárgy
lehet, például amikor ezüstre, aranyra, acélra vagy üvegre gravíroznak, illetve rézből vagy
más fémből, esetleg régebben fából készült
nyomólapot képeznek ki, a képek papírra
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Főző Lajos egy évszázados hagyományokra
visszatekintő, rangos szakma művelője volt

nyomtatására nyomtatványként vagy illusztrációként. Ezeket a képeket metszeteknek is nevezik. A vésés, gravírozás az egyik legrégebbi és legfontosabb technika a nyomtatásban.”
Főző Lajos a maga alkotásait vésnöki munkáknak nevezte, ezért a továbbiakban én is ezt
az elnevezést használom.
Beszélgetésünk elején a családtörténetre is
kitértünk. A Főző család a Felvidékről származik, Borsiból, II. Rákóczi Ferenc szülőhelyéről.
Amikor Lajos felkereste a települést, megismert több Főző nevű személyt, de Sátoraljaújhelyen is volt alkalma névrokonaival találkozni. „A család nagyon szétszóródott. Egy Főző
Lajos nevű nagybátyám – akinek köszönhetem, hogy engem Lajosnak neveztek – Szabó István neves filmrendező sógora lett, mivel ennek a húgát vette feleségül. Ő volt apám
legkedvesebb testvére, Budapesten élt, és műkereskedő volt.” Akkoriban az iparoscsaládokban nem volt ritka a gyermekek szétszéledése
az országban; Főzőék ősei Debrecenbe, Nagyváradra, Margittára is eljutottak.
„Az én felmenőim Nagyváradra kerültek,
nagyapámnak nyolc gyereke volt. Én 1938.
január 5-én születtem Váradon, iskoláimat a
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A szerszámok még megvannak – valakire várnak, aki
folytatná a munkát

Teleki utcán, a korábbi református püspökség
helyén állt elemi iskolában kezdtem el. Ötödik osztálytól a Szent László Gimnáziumban
folytattam tanulmányait. Mivel akkor az Ősi
negyedben éltünk, mindennap gyalog tettem
meg az utat hazulról az iskoláig, általában én
voltam az első, aki reggel megérkezett.”
Tanulmányait a volt Premontrei gimnáziumban folytatta, 1954-ben érettségizett – akkoriban ezt tíz osztály elvégzése után tehették meg. Arról is szólt, hogy abban az időben
is volt egy súlyos járvány: a gyermekbénulás;
gyerekként megélte a második világháborút,
és a tüzelő hiányában elrendelt iskolaszüneteket is megtapasztalta. Érettségi után a Művészeti Népiskolába iratkozott be, ott Mottl
Román Pál – a festőművész Mottl Roman
édesapja – karolta fel, és sikerült érvényesítenie művészeti, alkotó készségeit. Sorkatonai
szolgálata alatt is sikerült kamatoztatnia ilyen
irányú tudását.
Leszerelés után bekerült a vésnökök közé
egy váradi műhelybe. Csak néhányan voltak:
két ezüstműves, két gravírozó és – Főző Lajos szavaival élve – egy irodistából lett vésnök.
Utóbbinak sok mindent köszönhet, egy életre szóló barátság alakult ki közöttük. A munkatársaktól nagyon sokat tanult: „Ők bevittek
egy olyan társadalmi rétegbe, amelyről addig fogalmam sem volt, mondhatni, elit váradi
iparosokat ismertem meg. A vésnökség nagyon nehéz és különleges szakma, rendkívüli
rajztudást, szobrászati készséget is megkíván
az embertől. Hiszen a középkortól kezdve a
pénzérméket a vésnökök állították elő.” Amint
kifejtette, a vésnökséget lehet ipari jellegűnek
tekinteni, a pénzérmék verőtömegét a vésnökök készítik. „Ezt meg is tudnám mutatni,
ha most a házi műhelyemben volnánk – jegyezte meg beszélgetőtársam. – Én mindezt
aranyban, ezüstben, bronzban, acélban valósítottam meg. Általában ezek a munkák megrendelésre készültek, de a saját magam ötletére is készítettem egyet-egyet.”

A legtöbb munkáját
elosztogatta

Az évek folyamán munkáiból nem állított
össze kiállítást; amint ő fogalmazott: „Dicsőségre nem törekedtem. Érettségi találkozóinkon Pápay Zolihoz jártunk a Góbé csárdába, s
mivel ott a magyar címerekből volt egy tárlata, felvetettem az ötletet, hogy az én munkáimból is csinálhatnánk egy ilyen vitrines állandó kiállítást. Végül aztán ez nem jött össze, én
meg közben ide-oda elajándékoztam a bronzból, ezüstből készült munkáimat barátoknak,
ismerősöknek. Nagyon sok ezüstmunkám
volt, ugyanis egy időben dolgoztam egy cipőgyárnak, amely rengeteg ezüsttel dolgozott,
és munkabérként ezüstöt adott. Ezt feldolgoztam, ékszereket készítettem belőle, ezeket is
mind elajándékoztam. Medálok meg más ékszerek még vannak, a feleségem szobáit díszítik, amik megmaradtak.” Sajnáltam, hogy
ezeket nem tudtuk megtekinteni.
Főző Lajos 55 évesen, korkedvezménnyel
vonult nyugdíjba. A Viitorul műanyaggyárban
harminc évet dolgozott. Elmondta, hogy tíz
évig kisiparosként is működött, a Hármas –
ma Sulyok István – utcában volt saját műhelye, de mivel nagyok voltak a különböző adók,
abbahagyta. Ebben az időben is acélba, ezüstbe, aranyba vésett. „Legtöbbet ezüstben dolgoztam, barátoknak meg olyan embereknek,
akik, hogy úgy mondjam, rászolgáltak. Jelenleg már nem dolgozom, nem alkotok, nyolcvanéves koromban azt mondta a feleségem:
elég volt, ne dolgozz már semmit”.
Arról szomorúan beszélt, hogy nincs, aki
folytassa ezt a mesterséget. Nincs utódja, a
családjában sem vállalta senki ezt a munkát,
véleménye szerint a fiatalok másfelé tekintenek. „Igaz, volt két váradi vésnök, de mind a
ketten elköltöztek, ma Magyarországon élnek.
Én volnék az utolsó mohikán, de ma már én
sem dolgozom. A szerszámaim még megvannak, a tömbházlakásom erkélyén tartom őket.
Sajnálom, hogy nincs, akinek továbbadjam
ezt a szép mesterséget.”

Dérer Ferenc
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„Mérges” emberek
Székelyhídon
A koronavírus-járvány jelenléte egyre gyakoribb
fertőtlenítést követel meg a közintézmények,
önkormányzatok részéről. Bihar megyében
és azon belül Székelyhídon több alkalommal
vették már igénybe erre a célre a szatmárnémeti
székhelyű Mixt Service magáncég szolgáltatásait.

Csokalyon is jártak
a „vírusirtók”

Az elmúlt hónapban két platós kisteherautó
parkolt le a székelyhídi városháza előtt. Béres
Csaba polgármester és Csuka József alpolgármester megbeszélésre, a munkafolyamat
egyeztetésére visszavonult Balog Józseffel,
a Mixt Service tulajdonosával. Régi ismerősök ők, az érmelléki városban több alkalommal igénybe vették már a szatmárnémeti cég
szolgáltatásait. A vírusfertőzés-veszély megjelenésekor már lépett a városvezetés, Guba
József polgári védelmi felügyelő irányításával hattagú akciócsoportot hoztak létre. Háti
motoros permetezőkkel rendszeresen fertőtlenítették a köztereket, a közintézmények belső
és külső tereit, az üzlethelyiségek környékét.
A fertőzésveszély visszaszorítása végett megalakult a közel száz tagot számláló önkéntes
polgárőrség is, Hegyessy Zsolt városmenedzser és Nagy Botond önkormányzati alkalmazott szervező munkájának köszönhetően.

Balog József, a Mixt Service tulajdonosa

Feladatuk a rendőrséggel együttműködve az
éjszakai járőrözés a városban és a közigazgatásilag hozzá tartozó öt faluban.
A fertőtlenítésre vonatkozó eligazítás után
felkéredzkedtem Balog József és Papp Ottó
mellé az egyik autóra. Miután vízzel megtöltötték a 400 literes tartályt, kimérték a megfelelő keverékhez szükséges szermennyiséget.

A cég emblémája
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Papp Ottó feltölti
a berendezést

Csokalyon kezdtük a vírus elleni „támadást”.
Jó kis gépezet ez, állapítottam meg, hisz bentről lehet irányítani a műveletet, meghatározva
a szórási irányt és a hatótávolságot.
Ezek a legjobb gépek, és a legdrágábbak is
a piacon, Olaszországig mentek értük. Akár
huszonöt méter magasságig is felviszik vele a
permetszert, míg vízszintesen harmincöt métert terítenek – ismertette a gép paramétereit
Balog József.
A falu bejáratától kezdődően az utcák mindkét oldalát permetfelhőbe borították a szakik.
Körülbelül egy óra alatt ürült ki az első tartály.
Közben Papp Ottó, aki a gépjárművet vezette, elmondta, hogy az emberek gyakorta ös�szemossák az általuk nyújtott szolgáltatásokat.
Pedig a rágcsálóirtás nem azonos a fertőtle-

nítéssel, a szúnyogirtással, ahogyan a vírus
elleni védekezés is másmilyen beavatkozást
igényel. Sokan azt képzelik, hogy a hagyományos klór mindenre jó, holott a vírusokra semmilyen hatást nem gyakorol.
Balog Józsefet a vállalkozásáról kérdeztük. 1992-ben alapította a mostani cégét, addig éveken át a Szatmárnémeti Fogyasztási
Szövetkezetben dolgozott hasonló munkakörben. Mostanra huszonöt alkalmazottat foglalkoztat, Szatmár, Bihar, Szilágy és Kolozs megyéből kapja a legtöbb megbízatást, de jártak
már az ország déli megyéiben is. Székelyhíd
mellett már több alkalommal Bihardiószegen,
Nagyszalontán és Margittán is voltak „bevetésen”.

D. Mészáros Elek

A kiemelten
veszélyes
gócpontokra külön
odafigyeltek

2020. június
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Átépítik a várad-velencei
katolikus kultúrházat
Uniós pénzből hoz létre modern kulturális
központot a Bihar Megyei Tanács és a Várad
Kulturális Folyóirat Várad-Velencén a római
katolikus kultúrház átalakításával. A terepet
május elején átadták a kivitelezőnek.

A kultúrház
díszterme

A Bihar Megyei Tanács alárendeltségében
működő Várad Kulturális Folyóirat a Román–
Magyar Határ Menti Együttműködési Programban nyert európai uniós támogatást a várad-velencei római katolikus kultúrház teljes
felújítására, illetve átalakítására. A debreceni Csokonai Színházzal közösen benyújtott,
több mint 8 millió eurós pályázatból a nagyváradi partnerintézmény mintegy 570 ezer
eurót fordíthat egy kulturális központ kialakítására. A beruházás teljes költsége megközelítőleg 750 ezer euró, a különbözetet önrészeként a megyei tanács saját költségvetéséből
finanszírozza.
A román–magyar határon átnyúló képzési
központ és értéktár a kulturális és történelmi örökség számára című pályázatból Debrecenben a legnagyobb beruházást a korábban megkezdett Latinovits-színház építésének
befejezése jelenti. Nagyváradon pedig egy kisebb, de modern, a kor elvárásainak megfele-

Látványterv. Emelettel és beépített tetőtérrel bővül
a Kolozsvári úti épület utcai szárnya

lő kulturális központtal gazdagodunk – tudatta Szűcs László, a Várad Kulturális Folyóirat
igazgatója. A katolikus kultúrházként ismert
épület használatbavételéről és teljes felújításáról megegyezés született a várad-velencei plébániával. Ennek megfelelően az ingatlanban
a felújítás után egy előadóterem, egy kisebb
rendezvényterem és kiállítótér áll majd rendelkezésre. Az épületet az utcafronton egy emelettel és beépített tetőtérrel is bővítik – magyarázta Szűcs László.
Az építési területet átadták a kivitelezőnek,
a felújítást a Constructorul Sălard Kft. végzi el.
A cég képviselőjének a helyszínen Szűcs Lász-

Ø

Pásztor Sándor és Szűcs László adta át jelképesen
a terepet a kivitelezőnek
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A szó tévedhet,
az irány marad
I
smét olyan kifejezésekkel kapcsolatosan
mondanék ezt-azt, melyek lényegüket tekintve a magyarban és a románban mondhatni ugyanazok, de a közlés eszközei, a szavak különböznek.
Ha valaki olyat mond, gondol, vagy éppen
cselekszik, aminek nem nagyon látszik az értelme, illetve a hallgató nem érti, mit is akar vele
közölni, mi úgy kérdjük, hogy „Mire fel” mond
(tesz) ilyesmit? Románul ugyanez viszont úgy
hangzik, hogy „De unde ºi până unde?” Mindkét kifejezés hordoz egyféle iránymutatást, talán épp a helyes út megtalálásának lehetőségét. Na de ha a beszélgetés hevében románul
azt kérdezzük: „Pe ce sus?”, nagyon megdöbbenünk az értetlen arcok vagy a gúnyos nevetés láttán-hallatán. S magyarázkodhatunk, míg
bele nem fáradunk, hogy ezt mi tulajdonképpen ferdítgettük, csakhogy érteni akkor sem
fogják. Majd, ha kijavítjuk a szótévesztést, vagy
ha nem ismerjük a helyes kifejezést, valaki a segítségünkre siet. A legkevésbé jó, ha egyik lehetőség sem adódik, s a barátságosnak indult
beszélgetés azzal a rossz szájízzel marad abba,
hogy bármennyire is igyekeznénk, nem értünk
szót. Fordítva talán könnyebb a honnan hovát
visszaterelni a mire fel felé – vagy csak nekem
tűnik ez könnyebbnek? A lényeg, hogy ismételten ajánlom: mint hogy kinevettessük magunkat, inkább kerüljük a szóvirágokat, ha nem
tudjuk azok pontos megfelelőjét más nyelven.

Ø

ló mellett Pásztor Sándor, a Bihar Megyei
Tanács RMDSZ-es elnöke adta át jelképesen a
beruházás megkezdését szimbolizáló pannót.
Pásztor Sándor kiemelte, a Bihar és HajdúBihar megye közötti nagyon jó együttműködés egyik kézzelfogható eredménye ez a pályázat is. A kulturális stratégiai projekt Bihar
megyei, nagyváradi részének az egyik pillére a
várad-velencei kultúrház felújítása. „Sikeresen
összehoztuk a Várad Kulturális Folyóiraton
keresztül a megyei tanács és a római katoli-

Már az eddigi „ferdítgetési elmélkedésekből” is láttuk, gyakran a legismertebb, legnyilvánvalóbb szavak sem fedik ugyanazt a tartalmat a két nyelvben, holott esküdni mernénk
rá, hogy ha a szólások nyakatekertebbjeinek
talán nem ismerjük is tökéletesen mindkét
nyelvbeli változatát, de egyik vagy másik szó
gyerekkorunktól kezdve a szókincsünk része.
Vagy románul hozzátennénk: „E la mintea
cocoşului”, ha ismerjük ezt a szófordulatot, és
nem keverjük össze a mi nyelvünk tyúkeszű
szavával. Hisz a kettő természetesen rokonítható, már a baromfiudvarbeli rokonság okán
is, de nem azonos: a román változat a gyors,
könnyű érthetőséget jelzi, a magyar pedig valakinek a tyúkéval azonos szintű észbeli képességét.
De vissza a jól ismertnek gondolt szavakhoz, például a rosszhoz. Egyértelmű: magyarul is, románul is a jó ellentéte, de akkor miért szerepel sok kapun a magyarul „Hamis/
harapós kutya” figyelmeztetés mellett románul a „Câine rău?” Semmiképpen sem azért,
amiért a rakoncátlan, de nagyon szeretett
gyereknek dorgálásként mondjuk: „Te, rosszkutya!”, (így, egyben!), ha például eltört vagy
elrontott valamit a ház körül. Sokkal inkább
azért, mert netán megharapta a régen várt,
kedves vendégünket, elrágva még a nadrágja ülepét is.

Molnár Judit

kus egyház elképzelését, és egy olyan korszerű központot hozunk létre uniós támogatásból, amely szorosan együttműködik majd a
debreceni Latinovits-színházzal, ezzel kulturális bölcsőt alakítunk ki itt, Várad-Velencén” –
hangsúlyozta Pásztor Sándor. A tanácselnök
hozzátette, a létesítmény csupán egy érdekes
álomnak tűnt a mandátuma elején, de „eljutottunk oda, hogy most már pénzügyi fedezet is rendelkezésre áll” ennek létrehozására.

Borsi Balázs
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Eredménytelen eredetviták
A
szavak eredete az idők során nagyon
sok vitát és nézeteltérést kavart, különösen többnyelvű közegben, olyanban
például, amilyenben mi is élünk. Az irodalmi
nyelvben használt szavak esetében talán kevesebb a kérdéses elem, a tájnyelvi kifejezésekben viszont annál több.
A bihari román népnyelv hemzseg az elferdített, de még felismerhető magyar szavaktól annak ellenére, hogy aki azt mondja:
„gyeszkidem ablaku szö vinö levegeu”, azt állítja, hogy ez ősi román kifejezés, amit a magyarok elloptak, de azt fölösleges is vitatni.
Mint ahogy nincs értelme felhányni annak a
székelyföldi kistermelőnek a hiányos etimológiai jártasságát, aki állítja, hogy a pultján lévő
zöldséget, amit ő „árdénak” mond, ők kezdték

el termeszteni, és a románok átvették a szót
tőlük. Buta fejemmel egyszer épp ebben a témában kezdtem vitatkozni, történelmi, földrajzi, klimatológiai érveket hordtam össze, de
az „árdé” székely maradt minden román arde
igeszármazék ellenére.
Na de hiába is tartom én magam olyan
nagy etimológusnak (merthogy nem is tartom, ez csak vicc!), nemrég egy olyan szót
hallottam, amit eddig soha: iagă/uiagă. Csak
bámultam, mint borjú az új kapura, amíg nevetve meg nem magyarázták, hogy ez pedig magyar eredetű szó, az üveg „változata”.
Már csak ez hiányzott, hogy az üveg is átkerüljön, nem elég, hogy nekünk minden „üveg”,
ellentétben a geam, sticlă, borcan tobzódással. Most már az uiagă is ott van a batyuban!

***

Vagy-vagy
H

ányszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy
két lehetőség közt kell választanunk, de
mohóságunkban túl sokáig töprengünk,
melyik is volna jobb, illetve mindkettőt megpróbáljuk, ám mindkét esetben mi leszünk a vesztesek. Az elsőben túlságosan későn döntünk és
lemaradunk, a másodikban pedig – jól ismert
szólásunkat igazolva – két szék közt a pad alatt
találjuk magunkat. Van erre egy másik variáns
is, talán még lovas nomád korunkból származik
az „Egy fenékkel két lovat nem lehet megülni”.
Azért gondolom, hogy a régi-régi életmód tanulsága szülte a bölcs tanácsot, mert a román
nyelvben is a föld hagyományos megmunkálása ihlethette a kettős választásra utaló „Ori în
căruþă, ori în teleguþă” mondást, bár a mi szólásunk egyalakúságával szemben a románban
megvan a kettősséget „helyeslő” változat is: „Şi în
căruþă, şi în teleguþă” formában. A néplélek mélyeit kurkászva ez a kétarcúság elfogadását jelenti,
hisz végeredményben – különösen mai merkantil gondolkodásunk szerint – ki akarna önmagának kevesebbet kívánni, vagyis a szekér helyett
megelégedni a talicskával, illetve rakományával?!
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A kétarcúság fogalma a románban ugyanúgy jelenik meg, mint nálunk – e cu două feþe
–, bár nyelvükben gyakran előfordul ennek a
„többszöröse”, azaz „cu multe feþe”. A mi nyelvünk árnyaltabban közelíti meg a képmutatás
vagy ehhez közel álló negatív tulajdonság megnevezését, és a kifejezések hangulatilag, stilisztikailag kissé különböznek. Az említett kétarcúságnál erősebb a manapság inkább politikai
kontextusban használt kétkulacsosság, a legerősebbnek pedig a kétszínűséget tartom.
S még egy idevágó érdekesség: hogyha
például román környezetben valakit kétarcúságon kapnak, nem föltétlenül ítélik el erkölcsi szempontból, mondhatni, rálegyintenek:
mare brânză! S hogy a mai ferdítgetési eszmefuttatás se múljék el a szokásos nyelvi-hangulati csavar nélkül, íme egy, feltehetőleg az eltérő evési szokásokból eredő érdekesség: mi
is gyakran használjuk a túrót, egy nagy túrót szófordulatot, de erősen negatív értelemben. Pedig a két szó – ezúttal – azonos, csak a
használóik mások. Sebaj, van ez így!

Molnár Judit

zene

Pillantás a zenészsikerek
műhelytitkaiba
A nagyváradi komolyzenei élet egyik
legismertebb személyisége Jámbor Fekete
Erzsébet zongoratanárnő. Hosszú évtizedek
óta oktatja, neveli a tehetséges gyerekeket,
nemritkán a kisiskolás kortól egészen a felnőttkorig.
Volt és jelenlegi tanítványai és szüleik csak
felsőfokban beszélnek a tanárnőről, ezért is
voltam kíváncsi arra, hogy a mostani, világjárványos időszakban, amikor – a mesebeli
parabolához hasonlóan – van is tanítás, meg
nincs is, hogyan tudja megoldani a zeneoktatást Jámbor Fekete Erzsébet. A beszélgetést
természetesen nem hárította el, épp ellenkezőleg: úgy vettem észre, örült, hogy a sajátos
problémákat megoszthatja nyilvánosan is.
– A kényszer szülte, ám sokak által nemcsak elfogadott, hanem a jövő ígéretes lehetőségének is tartott online oktatás a hangszertanításnál csak áthidaló szükségmegoldásokat
eredményezhet. A kisgyerekeknél inkább bejön ez az online módszer, ám a nagyobbaknál,

Jámbor Fekete Erzsébet

Két tanítványával
a filharmóniában
tavaly
decemberben.
Kalló Maya
és Tudor Vlad volt
a leckekoncert
szólistája

a rendelkezésre álló elektronikus eszközök eleltorzítják a hangot, értékelni csak a hangmagasságot lehet, az árnyalatok, a hangszín, az
átélés nem jön át. Az mindenképpen kiderül
egy ilyen közös „egyenes adásban”, hogy megtanulta-e kellőképpen a gyermek a feladott darabot, de például nem lehet ujjrendet javasolni, vagy javítani a játék közben látottakat. Úgy
próbáltam megoldani, hogy kinyomtattam a
kottát, beleírtam az ujjrendet, átküldtem, lemásolták, visszaküldték, mert több helyre kell
küldenem. Nagyon sok demonstrációt is kell
csinálnom, vagyis lejátszom a darabból részleteket, majd lejátssza a gyerek, megbeszéljük,
ezzel viszont az a baj, hogy a kamerafelvételen csak egy bizonyos szögből láthatom játék
közben, például csak a bal kezét, a jobbat eltakarva, s így a zongorajáték egyik legfontosabb
elemét, a kéztartást nem lehet ellenőrizni.
– Hány gyermekkel foglalkozik intenzíven?
– Három tanítvánnyal a zenelíceumból,
egy hatodikossal, egy tizedikessel és egy tizenkettedikessel. Utóbbit, Katona Ábelt már
felvették Debrecenben az előkészítő szakra,
úgyhogy az ő további útja simának tűnik, bárhogy alakulna is a vírushelyzet miatt a tanévzárás. Ábel magyar osztályba jár, akárcsak

Ø

(folytatás a 22. oldalon)
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A tavasz tizenhét
pillanata
Ha teheti, maradjon otthon! Ez a felirat fogadta
az érkezőt Berettyóújfaluban a körforgalomnál,
és erre figyelmeztetett nap mint nap minden
híradás. Magyarországon azonban nem voltak
olyan megszorítások, mint a határ másik
oldalán, Bihar megyében. Mégis vágytunk arra
a feleségemmel, hogy az otthon végzett munka
után sétáljunk a szabadban.
Azt javasolta egy orvos ismerős, hogy sétálni lehet, de nem a városban, hanem olyan
helyen, „ahol csak a madár jár”. Megfogadtuk a tanácsát. Az autót általában a város szélén leállítottuk, és gyalog indultunk tovább. Én
pedig mint szenvedélyes fotós mindent lefotóztam, ami mozgott. Aztán feltettem néhány
képet a „fészbuk” oldalamra. Többen is jelezték, hogy várják a következő képriportot.
Na, gondoltam, akkor még elgörgetem ezeket
a tudósításokat 17 alkalomig, mert ott motoszkált a fejemben kamaszkorom egyik híres
filmje: A tavasz 17 pillanata. A karakteres,
hűvös nyugalommal viselkedő titkos ügynök
legendás személyisége emlékezetes maradt
mindannyiunknak. A filmben a narrátor nemcsak az eseményeket, hanem Stirlitz gondolatait is folyamatosan közvetítette jellegzetesen
hideg, érzelmektől mentes, tárgyilagos hangon. Én nem tudok érzelemmentes fotókat ké-

szíteni, hiszen mindegyik azért született, mert
valami miatt lenyűgözött, felszínre hozva bennem a régi emlékeimet.
Gyerekkoromban sokat utaztam a biciklivázon. Édesapám minden hétvégén horgászott,
és a családban talán én osztoztam legtovább
ebben a szenvedélyében. A Berettyó és a Keleti-főcsatorna volt az úti cél tavasztól őszig.
Az utcabeli Sinka Miskának köszönhetően –
általános iskolás koromban – a horgászbotomat egy Pajtás fényképezőgépre cseréltem,
ettől kezdve érdekelt a fotográfia. Mellékelem
az egyik fotót, amelyet ezzel a géppel készítetBíbic

Őz
a repcetáblában
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Nyúltámadás – vagy majdnem

szomszédoló

Sárga billegető

Dankasirályok

tünk, mert ezt a helyszínt is felkerestük most.
1973-ban Velev Pista bácsinál, az „öreg bulgárnál” voltam napszámban. A kert végében
még volt nádas és egy kis víz, amiből locsoltak, ha nagy volt a szárazság. Reggel hattól
Kis kócsag

este hatig dolgoztunk, gyomláltunk, paprikát szedtünk. 50 forint volt a napszám, a nagyobb fiúknak 100. Nem volt megerőltető a
munka, inkább csak a nagy meleg apasztotta
az erőnket az erős napsütésben. A keresményemből az Ilona butik helyén álló játékboltban vettem kishalazó hálót, s a 42-es főúttól a

Csonkatorony felé futó holtágban fogtam vele
a halakat. Az út mellett ma is látszik az egykori meder helye, de nem gondoltam volna,
hogy a mai napig van víz benne, igaz, el van
rejtve az avatatlan szemek elől.
Ha a természetben jár az ember, nem hangoskodik, hanem csendesen szemlélődik. Így
tettük mi is. Az egyik fa tetejére egy kócsag
ereszkedett, sohasem láttunk korábban ilyet,
ahogy himbálózik a vékony ághegyen. Aztán
a lucernásból kiugrált a partra egy nyúl, mint
„aki” inni készül. A víz mellett bóklászott egy
kicsit, kijött az útra, aztán elindult felénk, nem

Gólyatöcs

A sármányfélék
családjába tartozó
sordély védett
madár

olyan iszkiri nyúltempóban, de határozottan
attakolt felénk. Azt hittük, hogy ez nyúltámadás, de nem, meggondolta magát. Aztán,
ahogy jött, el is ment. Nesztelenül, de nem sietve, angolosan távozott.
A Csaba név, ha török eredetű szó, jelenthet
kóborlót, pásztort. Ezt régóta tudom, és ezzel
magyaráztam a bennem rejlő nyughatatlanságot is. Innen eredhet az is, hogy nem tudok
megülni egy helyben. Tizenhárom-tizenhat
éves koromig kerékpárral róttam az országutat. Egyedül. Középiskolában az első osztályt
követő nyári szünetben otthon unatkoztam.
Ketten voltunk otthon édesapámmal, így mi,
„férfiak” megbeszéltük, hogy elmegyek a nő-

Ø

(folytatás a 24. oldalon)
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Pillantás a zenészsikerek műhelytitkaiba
(folytatás a 19. oldalról)
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a tizedikes Ilisz Dominik, aki tavaly első lett az
országos olimpián, az idén februárban sikeres
koncertje volt a bukaresti Athenaeumban, rádiófelvételt is készítettek vele, április 2-án pedig, amikor elkezdte az internetes koncertközvetítéseket a Concerte de acasă Club Orfeu
Live, ő volt az első, aki játszott.
– Gyakran hallani, különösen idősebbektől, hogy a mai ifjúság már nem képes, de
nem is akar elmélyült, komoly munkát végezni, a könnyebb utakat választja, a számítógépen majdnem mindent sikeresen megold. A tanárnő hogy látja, a komolyzene,
jelesül a zongoratanulás terén valóban ilyen
nagy különbség van-e a régebbi nemzedékek
és a mostaniak között?
– Semmiképpen sem vonnék éles határvonalat a régebbi és a mostani fiatal nemzedékek között, hisz akárcsak most, régebben
is voltak komoly munkára elszánt tehetségek
és olyanok, akik kevésbé tartották fontosnak
a munkát, illetve a zene iránti érdeklődésük
sem volt olyan eltökélt. Ez utóbbiak nagyrészt
inkább csak szüleik nógatására tanultak valamicskét, én – természetesen – szívesebben
említenék néhány nagy tehetséget, akik minden szempontból beváltották a hozzájuk fűzött
reményeket. Az az egykori kisfiú például, aki
másodikos korában bejelentette az édesapjának, hogy ő zongorista lesz, most Londonban
él, ott végezte az egyetemet, nemrég újabb sikeres koncertet adott. De jóval a külföldi be-
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1985-ös fotó,
a színházi
öltözőben készült,
Hacsaturján
zongoraversenyének
előadása után

Ilisz Dominikkal,
a tehetséges ifjú
zongoristanövendékkel az idén
februárban
a bukaresti
Athenaeum
kistermében adott
szólóestjén

teljesülés előtt, ötödikes vagy hatodikos korában, amikor a zongora mellett a labdarúgás
volt a másik nagy kedvence, Bukarestben voltunk egy versenyen, verseny előtti estén pedig
bajnoki rangadó meccset közvetített a tévé.
Nicuşor izgatottan nézte, egészen kilenc óráig, amikor kikapcsolta, mondván, ki kell pihennie magát a másnapi megmérettetésre. A
sikeres koncert után a tévériporter rákérdezett, mit szeret jobban, focizni-e vagy zongorázni. Majdhogynem sértetten válaszolta: természetesen zongorázni. Sőt ezt megelőzően,
harmadikos korában, amikor megkérdezték,
mit szeretne születésnapjára, egy jobb zongorát kért. Dominik, a már említett mostani tanítványom ennél is tovább ment, mivel amikor
az otthoni pianínója helyett egy zongorát kért,
és szülei arra hivatkoztak, hogy pillanatnyilag
annyi pénzt nem tudnak hangszerre fordítani, akkor bement a szobájába, összeszedte az
egész megtakarított pénzét, és átadta a szülőknek az annyira kívánt zongora megvásárlására. Mindkét eset bizonyítja, mit jelent az
elhivatottság. De említhetném még példaként
azt a két testvért, akik még csak első és második osztályosok, viszont egy-egy új darabot ujjongva fogadnak, alig várják, hogy megkezdjék a tanulását. Sajnos az sem kizárható, hogy

zene
a szülők ambíciói nem a zene felé terelik a
gyereket, és a reményteljes, igazi tehetség elől
elzárják a fejlődés, kiteljesedés útját. Jelenleg
is van olyan diákunk az iskolában, aki csak
az elemibe járt hozzánk, ötödikbe már más
iskolába íratták, és csak külsősként jár vis�sza hozzánk. De – becsületére legyen mondva – ő nem adta fel a zene iránti elköteleződését, és többet gyakorol, mint a belsősök. Quod
erat demonstrandum: régebben is, most is voltak és vannak igazán elhivatott tehetségek és
olyanok, akik csupán a felszínesebb munkára
hajlandók.
– Az elmondottak után összefoglalná tömören, milyen jellemzők alapján lehet felismerni az igazi tehetséget, akivel érdemes
foglalkozni, s a tehetség mellett mi az, ami
még szükséges a jó zenésszé váláshoz?
– A tehetség szerintem egyenlő az intenzív érdeklődéssel és a kitartó munka szeretetével, ám szükséges a jó memorizálási készség is – a felvételi előtt álló, már említett Ábel
tanítványom és Dominik úgyszintén hatvan
perc körüli anyagokat tudnak fejből. Ugyanakkor az sem mellőzhető, hogy a jó zenész
nem szakbarbár, vagyis a kiteljesedéshez elengedhetetlen a társművészetek, az irodalom és
a képzőművészet iránti érdeklődés, ezeknek a
területeknek az alapvető ismerete.
– Az eljövendő jó zenész kialakulásában
a fentiek mellett milyen szerepet játszik a

Az egyetem
szervezésében,
a zenerészleg
igazgatójaként egy
régebbi egyházzenei fesztiválon

A Sosztakovicszongoraverseny
nagyváradi
ősbemutatója
után, 1981.
december 28án Erdei Cornel
trombitással
és Miron Rațiu
karmesterrel

jó érzékkel irányító tanár? Lehet-e a későbbi
karrier alakulásának szempontjából fontossági sorrendet állítani egy-egy világhírű művészút ösztönzése és a tanári példaadás között?
– Alsóbb osztályokban a szemmel látható célok motiválják a gyermeket, vagyis versenyeken, koncerteken való részvételek, ám
mivel nálunk, Nagyváradon kevés a koncertterem, nagyobb szerepet kap a tanár nyújtotta személyes példa. Gyermekkorban inkább a
szólókarrierre vágyás az erősebb, és habár ez
személyiségtől is függ, a tanári pálya választása külön adottságot igényel, a növendékekre –
legalábbis az én tapasztalatom szerint – nagyobb hatással van, ha tanárja esetében a két
irány összefonódik. Induláskor például én eleve így, párhuzamosan képzeltem és irányítottam is a pályámat, szólistaként hét különböző
zongoraversennyel léptem fel a helyi filharmonikus zenekar kíséretével. A tanári munka
mellett viszont ma már nagyon fárasztó volna
a hangversenyekre való felkészülés és a fellépés, úgyhogy egy ideje a tanítás tölti ki mindennapjaimat, a tanári példa viszont, ahogy
végeredményben minden szakterületen hasonlóképpen van, nagyon fontos. Igyekszem
példát mutatni a munka szeretetéből, kitartásból, a felkészülés komolyságából. Növendékeim tudnak fiatalabb korom szólószerepléseiről is, és dicsekvés nélkül mondhatom, hogy
nemcsak elfogadják az általam nyújtott példát,
de követik is, én pedig büszke vagyok rájuk, a
közös munkánk sikereire itthon vagy bárhol a
nagyvilágban.

Molnár Judit
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A tavasz tizenhét pillanata
(folytatás a 21. oldalról)

Ø

véremhez Szombathelyre. Kerékpárral. Egyedül. Ez több mint 1000 km volt a pécsi kitérő
miatt. Magyarország folyói, dombjai, hegyei
belém ivódtak ezen a túrán, hisz a tájnak, a
városoknak és a falvaknak is van arcuk. Egyedül voltam, nem kellett figyelnem másra, csak
a belső hangra, amely vezérelt.
Volt még két emlékezetes utam kerékpárral,
az egyik 1992-ben Hencidától Bonchidáig, aztán 1993-ban a Táj-Kép kerékpártúra… Ezek
már csoportos utak voltak, nagyszerű emberekkel, különös találkozásokkal. A Hajdú-Bihari Napló Táj-Kép melléklete különben is ablakot nyitott a világra. Segített abban, hogy
más szemmel lássam és megértsem az itt élő
embereket.
Hogy a határt jobban értsem, és megismerjem a madarakat, abban a Földesen élő Ványi Róbert és felesége, Bona Gabriella segített. Az ő hatásukra tudtuk megszerettetni a
határt, a Keleti-főcsatornát, a Balatont a gyermekeinkkel is.

A régi Pajtás
géppel készült fotó
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Libasorban

Legelészők

Berettyószentmárton határában őzet láttunk a repcében. Lenyűgöző látvány ilyenkor
tavasszal egy sárga tábla a szántás vagy a zöld
búzatábla mellett. Sok mindenre használják a
magból nyert olaját, de a természetvédelem
fontos növénye is. Túzokos élőhelyen is ösztönzik a gazdákat arra, hogy az általuk művelt terület egy részére vessenek repcét. Nem
tudtam azonban, hogy az őzek is előszeretettel használják búvóhelynek a repcetáblát. A
feleségem a barátnőjével több alkalommal is
visszament a táblához. Egyszer, amíg én Bakonszeg felé nyomtam a pedált, addig ők két
„borjú nagyságú” kutyával találkoztak. Szerencsére nem esett bajuk. Most már tudom,
miért olyan edzettek a szentmártoni őzek:
sokszor futnak az életükért. Mindenesetre a
két nagy testű ebet is elnyelte a repce.
Kinde Annamária azt nyilatkozta 2011-ben
Berettyóújfaluban, hogy neki az 1970-es években „az erdőmérnöki tűnt a legszabadabbnak,
mert a végzés után nem kell bezáródni egy
üzembe vagy egy intézmény irodájába”. Rögtön a szívembe zártam, mert én is ezért akartam erdészeti pályára menni, és közben pályát
váltottam én is. De míg Annamária egyetemi
szinten tanulta ezt a szakmát, én csak középiskolás fokon.
A Berettyó mellett pár éve tarra vágták az
erdőt ott, ahol tábla hirdeti, hogy kikötni tilos.
Bár szerintem ez a „veszély” nem fenyeget.
Történt itt korábban egy kotrógépúsztatás, de
annak már több mint nyolcvan esztendeje. A
tarvágás azt jelenti, hogy az adott területen
minden fát kitermelnek. A szakma szerint ez
az erdő megújításának leghatékonyabb módja. A tarvágás nem erdőirtás, de évekig eltün-

szomszédoló

A herpályi templomrom, a Csonkatorony
Mimikri

teti sok madár élőhelyét. Ahogy növekednek
a fák, úgy tér vissza lassan gyermekkorom erdejébe az élet.
Én mindent lefotóztam, ami mozgott a határban vagy akár a házak között a sétáink során. Sokszor éreztem azonban annak hiányát,
hogy nem ismerem a környező világot, ami
körülvesz. Imre István solymászt kértem meg,
hogy segítsen eligazodnom egy kicsit a madarak világában. Utólag megmutogattam neki a
felvételeket. Szerettem volna eljutni vizes élőhelyekre is ezen a száraz tavaszon. Az egyiket a régi Béke téesz szarvasmarhatelepe mögött találtam, ahol a dankasirályok hasították
az eget a készülő vihar előtt, a víz mellett, a
zsombékok között bíbic jajgatott panaszosan.
Leszálltam a kerékpáromról, és tolni kezdtem.
Hiába igyekeztem csendben haladni, tempósan, de nem sietve távozott egy nyári lúd család. A Kálló mellett lépten-nyomon sordélyt
láttunk, amiről azt se tudtam, hogy létezik,
pedig igen gyakori errefelé, és egész évben
megtalálható.
A Keleti-főcsatorna után, Földes felé haladva jobbra, a második földút mellett található
a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság vizes
élőhely rekonstrukciója, ahol nagy bánatunkra még nem voltak kint a bivalyok. A közel

Megújul az erdő

Vízparton

Alföldünk szépe

6 km bejárható gyalogosan, a belépés ingyenes. Sajnos most még nem voltak magaslesek,
de látszott, hogy folynak munkálatok. Itt is láthattunk kis kócsagot és kanalasgémet, de ezt
sajnos nem sikerült lencsevégre kapnom, mint
ahogy a kóborlásaim során fácánnal sem volt
szerencsém találkozni.
Az írják, hogy a Bihari-sík tanösvény „egész
évben látogatható, de a tavaszi, nyár eleji időpontban a leglátványosabb”. Remélem, a most
felcseperedő gyermekek is láthatják még ezt a
gazdag élővilágot.

Kocsis Csaba
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Szoboromlás a havason
S
űrű pelyhekben hullott a hó. A lány lecsatolta lábáról a nehéz léceket, és meg
akarta fogni, a tenyerébe akarta gyűjteni a hópelyheket. Űzte, hajszolta őket zihálva, de mire a fiúhoz szaladt, üres tenyerében
csak halovány nedvesség csillogott, mint egy
könnycsepp.
– Elolvadtak – mondta szomorúan.
– Elolvadnak, ha más mikrokörnyezetbe
kerülnek – állapította meg a fiú –, nem bírják
el az emberi test melegét.
– Pedig hideg vagyok, fázom. – Odabújt a
fiúhoz, s az megcsókolta.
– Megfagy a szánk.
– Mozogjunk egy kicsit, építsünk hóembert! – kezdeményezte a lány.
A fiú a hegycsúcsokat nézte.
– Megformálom a Nagy embert, az Univerzális embert, aki keresztülnéz a legmagasabb
hegycsúcsokon is.
– Megformálom az örök nőt – lelkesedett
a lány.
Egy kis hógolyót fogott össze, gurítani
kezdte, egyre messzebb, míg jelentős hótömb-

bé nem dagadt, s lehetett tetszés szerint formálni.
Nagy lelkesedéssel dolgoztak, vékony faággal faragták az anyagot, a hószilánkok belepték ruhájukat, arcukat, már ők is úgy néztek
ki, mint valami hóemberek.
– Még a végén szobrászok leszünk – mondta a lány.
– Hószobrászok – helyesbített a fiú.
– Vajon meddig fognak itt élni ezek a szobrok? Azt szeretném, hogy örökké éljenek! –
ábrándozott a lány.
– Mit csinálnál, ha örökké élnél? – kérdezte a fiú.
– Gondold csak el az örök táncot, az örök
szórakozást, milyen jó lenne ezért örökké élni!
Egyre lelkesebben faragta a szobrot, itt a lábaknál még vékonyítani kell, a lábak formásabbak kell hogy legyenek, gondolta a lány. A
szobornak azonban így nem volt elég szilárdsága, tartása, s nagy robajjal összedőlt.
A lány sírva fakadt, és a fiúhoz szaladt, vigasztalásként az ajkát kereste, hogy megcsókolja.
– Hagyd, hideg van, megfagy a csókunk –
mondta a fiú.
Kiszabadította magát a lány öleléséből, felcsatolta lábára a nehéz léceket, és botok nélkül nekiindult a lejtőnek.
– Ne hagyj itt! – kiáltotta kétségbeesetten
a lány.
– Meghaltál, sohasem követtél – mondta a
fiú, s rohant lefelé a lejtőn, hogy egyenesebb,
biztonságosabb talajra érjen.

V. Szilágyi István

Az úriember
A
z egyik észak-bihari községben a betakarítások idején igen megszaporodott
a lopások száma. Zöldségtől szőlőig,
burgonyától szénáig mindent megdézsmáltak
a tolvajok a tulajdonosok legnagyobb bosszúságára, s mert a piacokon az illetékesek nemigen kérték számon az árusoktól a termelői
igazolványt, a tolvajok vidáman vágták zsebre
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azt a pénzt, ami a gazdákat illette volna meg.
Az egyik vidéki ismerősömtől is elloptak
két nagy szekér szénát, ő pedig azonnal feljelentést tett a rendőrségen, közölve, hogy fiatal béresükre gyanakszik, mert csak ő tudta,
hogy a takarmány őrizetlen.
Három nap múlva már be is állított a portájukra két rendőr egy elegáns úriember társa-
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Fokozatok
Cs

engettek. Az asszony ajtót nyitott.
Ott állt egy tizenkét év körüli kislány, nagy fekete szemmel, fekete,
göndör hajjal és fehér mosollyal.
– Tessék adni egy kis darab kenyeret, mert
éhes a testvérem!
Ezzel a mondatával megfogta. Ha azt mondja, adjon neki pénzt, akkor becsapja az ajtót.
Egy kis darab kenyér, az más. Az asszony levágott egy darabot a kenyeréből, és odaadta.
Egy hét múlva csengettek.
– Tessék adni egy kis darab kenyeret és
még valamit, mert betegek a szüleim, és öt
testvérem van!
Levágott egy darab kenyeret, kis szalonnát,
és odaadta.
Öt nap múlva csengettek.
– Tessék adni egy kis kenyeret, szalonnát
és még valamit!
Adott egy kis kenyeret, szalonnát és egy tasak száraz laskatésztát.

Korai öröm
V
olt az egyik bihari falucskában egy kedves, jóravaló református lelkész, aki szívvel-lélekkel buzgólkodott azon, hogy kis
gyülekezetét összetartsa, formálja, szépre, jóra,
emberségre, önzetlenségre tanítsa. Példabeszédeit nemcsak bibliai idézetekből merítette,
de az életben tapasztalt, megtörtént esetekből
is. S miközben nyugodt lelkiismerettel ballagott
át a falun, arra gondolva, hogy a vasárnapi istentiszteleten a testvériségről, segítőkészségről
és szeretetről prédikált s arról, hogyan osszuk
meg kenyerünket a rászorulókkal, egyszer csak
elébe toppant az ötéves, pindurka Annácska,

Ø

ságában. A rend őrei közölték, hogy a lopás
miatt jöttek, és nagy szerencséjükre sikerült
elfogniuk a tettest.
A háziasszony udvariasan leültette őket.
Kérte, várjanak egy kicsit, az ura mindjárt jön,
addig is megkínálta őket kávéval, és közben
azon morfondírozott, vajon nem a polgármes-

Négy nap múlva csengettek.
– Tessék adni egy kis kenyeret, szalonnát,
száraztésztát és még valamit, mert anyukám
kórházban van a kicsivel, apukám szívbeteg,
és éhesek vagyunk!
Adott öt lejt, mert semmi ennivalója nem
volt otthon.
Három nap múlva csengettek.
– Tessék adni egy kis kenyeret, szalonnát,
száraztésztát, öt lejt és még valamit!
– Adjon neked az állam! – mondta az as�szony.
– Az meg ki? – kerekedett nagyra a gyerek szeme.
– Ő az – mondta a néni –, aki olyan kevés
nyugdíjat ad nekem, hogy nem tudlak tovább
segíteni…
– Akkor az egy nagyon fösvíny alak lehet –
mondta felháborodva a kislány, és dohogva
távozott az üres szatyorral.

Tóth Ágnes

a település legmódosabb családjának egy szem
leánykája. Szóba is elegyedtek, mint ahogy az
már ilyenkor illik, és a tiszteletes úr feltette ama
szokásos kérdést, ami a gólyával és a testvérkével van szoros összefüggésben.
– Minek nekem testvér, hogy majd osztozzam vele a vagyonomon? – érkezett a gyermekecske felháborodott válasza.
Ezt hallva a sokat tapasztalt egyházi ember
lába földbe gyökerezett, s belátta, korai volt az
öröme, amikor azt gondolta, hogy prédikációját megszívlelte a falu apraja-nagyja…

Tóth Ágnes

teri hivatalból jött-e az öltönyös, nyakkendős
úr. S hogy ne maradjon kételyek között, meg
is kérdezte tőle:
– Kit tisztelhetek az ön személyében?
Mire az úriember halkan így válaszolt:
– Asszonyom, én vagyok a tolvaj…

Tóth Ágnes
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Padlóra küldte a bihari
sportéletet a koronavírus
Bihar megyére is hatással volt a koronavírusvilágjárvány, amely több országban megbénította
a sportéletet, egy évvel elnapolva az idei
labdarúgó Európa-bajnokság és az olimpiai
játékok küzdelmeit is.
Két hónapos kivárás után a megyei labdarúgó-bajnokságok idő előtti befejezéséről döntöttek a Bihar Megyei Labdarúgó-egyesület
(BMLE) vezetői. A megye legnagyobb, egyben legaktívabb egyesülete, amely 58 tagot és
több mint 80 (ifjúsági, valamint felnőtt korosztályú) csapatot foglal magában, épp a tavaszi
idényre készült, amikor a koronavírus-járvány
elérte Romániát. Az események rendkívül
gyorsan követték egymást, s bár március második hétvégéjén még pályára léptek a csapatok, a következő fordulóra már nem került sor.
A Román Labdarúgó-szövetség (RLSZ) a
bajnokságok azonnali felfüggesztéséről döntött, így a megyei egyesület képviselőinek sem
volt más választásuk. Boros Péter, a BMLE
titkára az első napokban még bizakodva nyilatkozott az esetleges folytatásról, csupán a
kényszerpihenő hosszúságát nem tudta megjósolni.
A március 16-án bevezetett szükségállapot
első harminc napja az elszigetelődés jegyében
telt el, az emberek a modern technika segít-

A pálya helyett
zöldasztalnál
dőlt el a megyei
focibajnokságok
végeredménye
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ségével tudták csak fenntartani egymással a
kapcsolatot, a személyes találkozás szinte lehetetlen volt. A drákói szigorral meghozott
óvintézkedésekkel a vírus terjedését próbálták
lelassítani az illetékesek, de azzal kevesen számoltak, hogy további egy hónap tétlenség vár
majd az emberekre.

Lezárták a bajnokságok
többségét
Május 18-tól a szükségállapotot a készenléti állapot váltotta fel, s bár utóbbi már több
teret engedett a különböző tevékenységek
újrakezdésének, az amatőr sportolók számára nem adta meg a lehetőséget az edzésekre, mivel nem tudták teljesíteni az orvosi
protokollumban előírt feltételeket. Az RLSZ
vezetői előbb az ifjúsági és az utánpótlás bajnokságok befagyasztásáról döntöttek, majd a
résztvevőkkel egyeztetve a felnőtt másod‑ és
harmadosztály küzdelmét is idő előtt lezárták.
A harmadosztályból senki sem esik ki, míg
a másodosztály legjobb hat csapata osztályozón vesz részt, hogy eldöntse, mely gárdák jutnak fel az élvonalba, a 7–19. helyezettek számára pedig szintén véget ért az évad,
ugyancsak kiesők nélkül. Ez utóbbi döntés a
harmadosztályba jutást is befolyásolja, ugyanis az eredetileg tervezett 21 megyei bajnok-

sport
Két csapatot
kell felülmúlnia
a NAC-nak a
harmadosztályú
tagság
megszerzéséhez

csapat helyett csak 14 gárda szerez majd szereplési jogot az osztályozók végén.
Pár nappal az országos szövetség döntése
után a BMLE kérdőívet juttatott el a csapatokhoz, hogy megtudja a résztvevők álláspontját
az esetleges folytatásról. A válaszok feldolgozását követően kiderült, a megyei első osztálybeli csapatok többsége (12 gárda) az idény befagyasztását szeretné, kettő a folytatás mellett
van, két együttes vezetői pedig nem válaszoltak a határidő lejártáig. A másodosztályú gárdák egyhangúlag a lezárást szorgalmazták. A
megyei szövetség döntése így kézenfekvő volt.

Osztályozót játszik a NAC
A megyei első osztály tabelláját magabiztosan vezető Nagyváradi Atlétikai Club 1910
(NAC) képviseli majd megyénket a harmadosztályba jutásért sorra kerülő osztályozón. A
küzdelem háromcsapatos tornákkal zajlik, a
győztes pedig jogot szerez a harmadik ligában
való szereplésre.
A döntést igencsak morcosan fogadták
a váradi csapat vezetői, akik az osztályozó
nélküli feljutás mellett érveltek az RLSZ elnökségénél. Mondani sem kell, sikertelenül.
Răzvan Burleanu, a román fociszövetség
elnöke hajthatatlan volt, érvekkel támasztotta alá, miért a stabilabb anyagi háttérrel bíró
harmadik ligás gárdáknak szavaz bizalmat a
megyei bajnokokkal szemben. Az utóbbi években ugyanis többször előfordult, hogy az osztályozót megnyerő megyei csapatok nem iratkoztak be a harmadosztályba, vagy idő előtt
feladták a küzdelmet. Ezzel szemben az elmúlt
három idényben csupán öt harmadik ligás
együttes lépett vissza idény közben.

Húsz csapattal folytatják?
A harmadosztályhoz hasonlóan a megyei
bajnokságokban sem lesz kiesés, ezért a megyei másodosztály két győztese (Cserpataki
Slovan és Belényesi Gloria) egyenes ágon jut
fel az első osztályba. Mivel a tervezett osztályozókra sem kerül sor (a másodosztály két
csoportjának második helyezettje az első osztály 13. és 14. helyén záró gárdával mérkőzött volna meg a feljutásért), így további két
megye II-es együttes (Berettyószéplak és Keményfok – utóbbi azért, mert az előtte található Biharrósának nincs engedélye a feljutásra) kap lehetőséget a feljebb lépésre. Ez azt
jelenti, hogy 20 főre nő az első osztály létszáma.
Ha a NAC sikerrel veszi az osztályozót, akkor a megüresedő helyét egy másodosztályú
gárda veszi majd át. A résztvevőről osztályozó
dönthet, a lehetséges jelöltek: a Bihari Földvár, a Nagyváradi NAC II., a Bontesdi Zorile
és az Alsókocsobai Izvorul.
Mivel a spanyol élvonalhoz hasonló, 38 fordulós évadot megyei szinten nem tudják vállalni a csapatok, a BMLE változtatást tervez, így
két csoportban zajlik majd a küzdelem. E téren
is a résztvevők többsége támogatta a javaslatot, alig hat csapat ellenezte a kezdeményezést azzal érvelve, hogy gyengülni fog a színvonal. Ezzel szemben a többség és a BMLE
is úgy látja, a jelenlegi krízishelyzetben a csapatok fennmaradása az elsődleges cél, ebben
segíthet a költségek csökkentése (kevesebb
mérkőzés, alacsonyabb szállítási költségek). A
másodosztály továbbra is kétcsoportos marad,
ám kevesebb csapattal indul útra.

Ø
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Más sportágakban is
véget ért az idény
A labdarúgáshoz hasonlóan kosár‑
és kézilabdában is lezárták a 2019–2020-as
idényt. Egyik sportágban sem hirdettek bajnokot.
A címvédő Nagyváradi VSK férfi-kosárlabdacsapata a második helyen állt a lezárás
pillanatában, míg a VSK férfi kézilabdacsapatának az élvonalba jutásért szervezett osztályozón kellett volna részt vennie. Érdekes-

ség, hogy utóbbi gárda az elmúlt öt év során
már harmadszor jutott el a román élvonal kapujába, ám a klubvezetés, pénzhiányra hivatkozva, egyszer nem hagyta jóvá szereplését az
országos elitben.
A férfi vízilabda Szuperliga lezárásáról kétszer is elnapolta a döntést a román szakszövetség, de szinte biztosra vehető, hogy ez esetben sem lehet más forgatókönyv.

H. A.

Padlóra küldte a bihari sportéletet a koronavírus
(folytatás az előző oldalról)

ØFoci helyett egészség

„Két hónapot kivártunk abban bízva, hogy
folytatni tudjuk majd a bajnokságokat – tudatta a BMLE közleményében Boros Péter főtitkár. – Sajnos május közepe helyett csak június
első felében tudtak volna ismét edzésbe állni
csapatainak, emiatt pedig csak júliusban folytatódhatott volna a rövidített küzdelem, amikor is öt hét alatt hét mérkőzést kellett volna
lejátszaniuk a résztvevőknek. Ez a csapatoknak anyagi terhet, a játékosoknak pedig többletterhelést jelentett volna. Ezért döntöttük a
közvélemény-kutatás mellett, majd pedig a
csapatok többségének óhaját szem előtt tartva
az idény lezárásáról értesítettük az országos

A diószegi
focipályának
is jót tett a
kényszerszünet

szövetséget. Nem volt könnyű döntés, de úgy
gondolom, a foci mellett a résztvevők egészségének megóvása jelen körülmények között
elsőbbséget élvez.” A szakági szervezet tisztségviselője hozzátette, az új idény kezdéséről
egyelőre nem tud nyilatkozni. A legnagyobb
gondot az jelenti, hogy több megyében is játszani kell a bajnokság eldöntéséért, emiatt az
osztályozókra leghamarabb augusztus elején
kerülhet sor.
Mint ismeretes, az elmúlt két évben Bihar
megyében augusztus harmadik hétvégéjén
rajtoltak el a bajnokságok, ám az ezt megelőző két hétvégén Román Kupa-mérkőzésekkel
hangoltak a csapatok a kezdésre. Idén valószínűleg a körülmények függvényében változik ez a forgatókönyv.
S hogy ne csak a keserű dolgokról tegyünk
említést, el kell mondani, hogy a világjárványnak voltak kedvező hozadékai is. Ide sorolható
a megyei futballpályák gyepszőnyegének állapota is, amely számottevő javuláson ment át a
két hónapos kényszerpihenő során. A csapatok képviselői büszkén osztották meg a játékterek kiváló állapotáról tanúskodó képeket a
közösségi oldalakon.
Egyelőre úgy tűnik, a vírus áll nyerésre a
sporttal szemben, de a (kényszer)szünet után
újult erővel vághatnak vissza a sportágak képviselői.

Hajdu Attila
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Június végéig tart
a bölcsődei beíratás
A bihari megyeszékhelyen június 2-án kezdődött
és június 30-ig online lehet beíratni a gyerekeket
az önkormányzati fenntartású bölcsődékbe –
tájékoztatott a Nagyváradi Szociális Igazgatóság.

a tanintézet igazolása; esetenként a válási végzés, melyben szerepel a gyermektartás összege; a szülő/törvényes képviselő saját felelősségre tett nyilatkozata arról, hogy a mellékelt
digitális iratok megegyeznek az eredetikkel.
Bővebb tájékoztatás a 0359/411–925 telefonszámon kérhető.
Képünk illusztráció

A gyermekek beíratásához szükséges kérvény a szociális igazgatóság honlapjáról
(http://www.daso-oradea.ro/pagina/actenecesare-formulare) tölthető le. Emellett az
alább felsorolt iratok elektronikus változatát,
például ezek fényképét kell eljuttatniuk a szülőknek a sps.dasoradea@gmail.com e-mailcímre: a gyermek és a kiskorú testvér(ek)
születési anyakönyvi kivonata; a szülők/törvényes képviselők személyi igazolványa; esetenként az örökbefogadásról szóló határozat; igazolás a szülők/törvényes képviselők beíratás
előtti hathavi jövedelméről (a bruttó bérnek
is szerepelnie kell benne); a gyermeknevelési
szabadságon lévő szülő munkahelyi igazolása,
melyben szerepel, mikor jár le a munkaszerződés felfüggesztése; óvodai igazolás, ha a bölcsődével egy épületben óvoda is működik, s
a beíratandó gyermek testvére(i) oda jár(nak);
oltási lap; ha az anya nappali tagozaton tanul,

Kezdődnek
a sofőrvizsgák
Május 19-én újrakezdte az ügyfélfogadást
Nagyváradon a Jogosítványokat és Forgalmi
Engedélyeket Kibocsátó Bihar Megyei Közönségszolgálat, sofőrvizsgát letenni pedig ebben
a hónapban már lehet.
Az autóvezetői vizsgákat két lépésben kezdték újra, a gyakorlati vizsgákat június 1-től, az

elméleti vizsgákat június 15-től kezdődően
szervezik meg. Kérik mindazokat, akiknek a
sofőrvizsgájuk a szükségállapot miatt maradt
el, lépjenek kapcsolatba azzal az autósiskolával, amelyben vezetni tanultak, hogy megtudják a vizsgák időpontját.

F. N. L.
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Beültettem kiskertemet
55. Csíkos jácintorchidea
(Bletilla striata)

Kora tavasszal tőosztással szaporítható.
Leggyakoribb kártevője a viaszos pajzstetű, a
levéltetű, a csiga, a meztelen csiga.

Az orchideafélék népes családjába tartozó,
Kelet-Ázsiából származó, évelő, legfeljebb 30
cm-re megnövő virág. Vadon a lombhullató
erdők aljnövényzetében vidékünkön is megtalálható, és gondos odafigyeléssel a kertben is
megmarad.

56. Csíkos kardvirág
(Gladiolus murielae)

Csíkos
jácintorchidea

Világoszöld, mélyen erezett, hosszúkás, általában 3-5 levele magában is jól mutat. Vékony, egyenes szárának tetején fejlődik ki az
élénk rózsaszín, esetleg kékeslila vagy fehér
fürtvirágzata. A virágok ajka fodros, néha csíkos. Késő tavasztól kora nyárig virágzik.
A nyirkos, tápanyagban gazdag és jó vízelvezető képességű talajt kedveli. Jót tesz neki,
ha évente földjét komposzttal dúsítjuk. Napra ne ültessük, legfeljebb félárnyékba, ahol
délelőtt kap természetes fényt. Mérsékelten
fagytűrő, takarással a szabadban is áttelel, de
a túl sok téli csapadék tönkreteheti. Ha télire inkább bevinnénk, kiásáskor ügyeljünk a
rizómájára, mert igen törékeny. Cserépben,
fagymentes helyen, kevés öntözéssel kön�nyebben átvészeli a hideg évszakot.

Abesszin vagy
csíkos kardvirág

Legközelebb a csíkos kecskerágót és a csíkos pántlikafüvet mutatjuk be.
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Abesszin kardvirágnak is mondják ezt a nősziromfélék családjába tartozó, elegáns, évelő
virágot, ez a név arra utal, hogy a mai Etiópiából származik.
Augusztus és október között közel 1 méter
magas száron hozza a jellemzően bíbor közepű, fehér, illatos virágait. Fajtájára jellemző,
hosszú, hegyes végű, kardlapszerűen merev
levelei fáradtzöldek. A kertben csoportosan
ültetve érvényesül a legjobban, ám erkélyen,
cserépben is nevelhető, ekkor kevésbé magasra nő meg.
Napos helyen, tápanyagban gazdag, jó vízáteresztő képességű talajban érzi jól magát. A
széltől védett helyet kedveli. Közepes vízigényű, a növekedési szakaszban több vizet igényel, elvirágzás után jóval kevesebbet. Fagyérzékeny, ezért a levelei elsárgulása után fel kell
szedni a földből a hagymáját, és hűvös, száraz
helyen tárolni. Érdemes a hagymákat gombaölő szerrel kezelni. A virágot károsíthatja a takácsatka és a meztelen csiga is.
A hagymagumókat a tavaszi fagyok elmúltával lehet kiültetni, 10-15 cm mélyre. A gumósarjak leválasztásával szaporítható.

ínyenceknek

Lerben sült sajtosok
Francia sajtfánk

Sajtos, zöldséges krumplifelfújt

Hozzávalók: 2,5 dl tej, 10 dkg vaj, 15 dkg
liszt, 5 tojás, 15 dkg reszelt ementáli sajt, 1 teáskanál só, bors.
Elkészítés: A tejet a vajjal felforraljuk,
és belekeverjük a lisztet. Addig kavargatjuk,
amíg a massza egynemű nem lesz, és elválik
az edény falától. Ha kihűlt, 4 tojást egyenként
beledolgozunk. Hozzákeverünk 10 dkg reszelt
sajtot, sózzuk, borsozzuk. A masszát habzsákba töltjük, és sütőpapírral kibélelt tepsibe diónyi halmocskákat nyomunk. Hagyjunk köztük
távolságot. A halmocskákat megkenjük felvert
tojással, és megszórjuk a maradék sajttal. 180
fokra előmelegített sütőben nagyjából fél óra
alatt megsütjük.

Hozzávalók: 1 kg krumpli, 25 dkg cukkini, 2 paradicsom, 10 dkg reszelt ementáli sajt,
2 dkg vaj, 2 tojás, 1,5 dl tejszín, só, bors, szerecsendió.

Elkészítés: A megtisztított, sós vízben,
egészben megfőtt krumplit szeletekre vágjuk,
és felszeleteljük a paradicsomokat és a cukkinit is. Egy kivajazott tűzálló tálba rakjuk le
rétegezve a zöldségkarikákat. A tejszínt elkeverjük a tojással, sózzuk, borsozzuk, ízesítjük
szerecsendióval, és beleszórjuk a reszelt sajtot. Az egészet rálocsoljuk a lerakott zöldségekre, és előmelegített sütőben 15 perc alatt
megsütjük.

Diós, sajtos papucs
Hozzávalók: 8 dkg rokfort sajt; 24 db
dióbél; 15 dkg készen vásárolt leveles tészta;
1 tojássárgája.
Elkészítés: A vékonyra nyújtott leveles
tésztából cakkos szélű kiszúróval 5-6 centiméter átmérőjű köröket szaggatunk. A széleket
megkenjük tojássárgájával. A rokfortot villával összetörjük, és mindegyik tésztalapocska
közepére mogyorónyi halmot teszünk belőle, majd rányomunk egy-egy dióbelet. A tésztát félbehajtjuk, széleit lenyomkodjuk, a tetejét
tojássárgájával megkenjük, és egy kés fokával
mintázzuk. 220 fokon nagyjából 15 perc alatt
pirosra sütjük.
2020. június

Biharország

33

üdítő

Mi tesz elégedetté?
Ifj. Rubik Ernő Kossuth- és állami díjas feltaláló,
építészmérnök, szobrász, formatervező,
játéktervező, a világsikert aratott bűvös kocka
nevű játék kitalálója vallomását idézzük
a rejtvényben a vízszintes 1. és függőleges 56.
alatt.
VÍZSZINTES: 13. Magyar királyné volt.
14. Új-Zéland őslakosa. 15. Zöldes színű, faragható szilikát. 16. Ibrăileanu kisregénye.
18. Lőrincze Lajos névbetűi. 19. Japán drámai műfaj. 21. Hálóban a labda. 22. Tűzhely
sütője. 23. Keleti női név. 25. Ráskai … –
apáca, kódexmásoló (XVI. sz.). 27. Üres vödör! 28. Latin-amerikai társastánc. 29. Becézett Etelka. 30. Olaszországi folyó. 31.
Ütőhangszer. 32. Előtag, jelentése: az igazi1
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Májusi rejtvényünk (A sóvárgás okáról) helyes megfejtése: „Elégedetlen
ségünk forrása az, hogy nem vagyunk hálásak azért, amink van.” Könyv
jutalmat nyert: Pop Vasile Andrei (Szatmárnémeti), Orosz Irén és Szűcs
Erzsébet (Ottomány).

34

Biharország

2020. június

FÜGGŐLEGES: 1. Bellini operája. 2. Vezető – angol szóval, fonetikusan. 3. Altatószerként is használják. 4. Fonaldarab! 5. Félelem! 6. Bonyodalom. 7. A varjúnál nagyobb,
fekete madár. 8. Sor vége! 9. Borókapálinka. 10. Vajdarab! 11. Hegedűművész, zenész
(Zoltán). 12. Mesterséges nyelv. 17. Vágó‑
és szúrófegyver. 20. Növényt nemesít. 24.
Emlékfoszlány! 26. Német fagylalt. 28. Divat. 29. Alsó fokú (iskola). 30. Kis deszkahíd.
31. Doktor. 32. Láz betűi. 34. Lázadni kezd!
36. Magyar együttes. 37. Bellini-opera. 38.
Falu – románul. 39. Varázslatos. 43. Székesegyház. 44. Húsétel. 47. A gallium vegyjele. 50. Hazafele! 52. Nyeles törlőruha. 54.
Nézőtér legfelső emelete. 58. Növényi szaporítószerv. 59. Német költő (Heinrich, 1797–
1856). 60. Igevégződés. 61. Melyik irányba?
62. Erősen óhajt. 64. Tejtermék – névelővel.
66. Fizikai képesség. 68. Mérőműszere az
óra. 71. Teflondarab! 73. Tág. 75. Kumiszban van! 76. Izrael gépkocsijele.

Barabás Zsuzsa

71
77

E

hoz hasonló. 33. Öntöző gumitömlő. 35. Kossuth-díjas színész, rendező (Tamás, sz. 1943).
38. Érzékszerv. 40. Emelkedik. 41. Bizony.
42. Szépirodalommal foglalkozó szakember.
45. Kalapban van! 46. Napszak – költőien.
48. Huzal. 49. Tisztáz, bizonyít. 51. Óír írás.
53. Azonos római számok. 55. Járom. 56.
Alabama határai! 57. Nagymama – Palócföldön. 59. Japán versforma. 61. Magyarország
(röv.). 62. Szabó István filmje. 63. Tegeződés.
64. Macesz páros betűi. 65. A berillium és a
kálium vegyjele. 67. Kettőzve: magyar énekesnő neve. 69. Végtag apró része. 70. Kecske bőréből készült, finom cipőalapanyag. 72.
Észak-Afrikában élő nép. 74. Jászai Mari-díjas színművész (Tamás). 77. Földbirtok.

A helyes megfejtést szerkesztőségünkbe
eljuttatók között könyvjutalmat sorsolunk
ki. Beküldési határidő: június 30.
Postacím: Biharország, 410068 – Oradea,
Piaţa 1 Decembrie nr. 12.;
e-mail: biharmegye@gmail.com.

zöldövezet

Erdősítettek
Bihar megyében
Idén tavasszal egymilliónál több facsemetét
ültettek el állami és magántulajdonú erdőkben
– tájékoztatott a Bihar Megyei Erdészeti
Igazgatóság.
Májusban véget értek a tavaszi faültetések
– számolt be a Bihar Megyei Erdészeti Igazgatóság. Közleményük szerint a kezelésükbe
tartozó 101,34 hektárnyi állami erdőterületen
több mint félmillió facsemetét ültettek el, a velük szerződésben álló tulajdonosok 66 hektárnyi erdejében pedig további 330 ezret. Az állomány frissítéséhez 18 fafajtából válogattak.
Az előző években telepített erdőket is meg
kellett erősíteni, így további 36,65 hektárnyi
területen 180 ezernél több facsemete került a
földbe. Az idei első félévben 555 hektáron regenerálták az erdőket, ebből 167, 34 hektár
új ültetés. A 2017-es őszi szélvihar által tönkretett 122 hektárnyi területen is pótolták a fákat, ebből 83 hektár az állami tulajdonú erdő,
39 hektárnyi pedig az önkormányzatokhoz
tartozik.

F. N. L.
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Biharország száz évvel ezelőtti feldarabolása után kényszerűségből a Magyarországon maradt csonka Bihar vármegye székhelye lett Berettyóújfalu. A képeslapon látható, 1874-ben épült ingatlan adott helyet egykor a község-, illetve városházának, és tíz éven át a járásbíróságnak is. A feljegyzések szerint a múlt század elején a Fő utcára néző szárnyában az Oroszlán szálloda, kávéház és vendéglő működött. Ez az eklektikus, neobarokk épület
volt a település első emeletes háza. Az épület Kálvin téri főbejárata előtt látható Tisza Kálmán hajdani miniszterelnök háromalakos szobra, amelyet
a ’20-as évek végén állítottak itt fel, bár eredetileg Nagyváradon akarták. 1945 után a szobrot innen is eltávolították, jelenleg a helyén világháborús
emlékmű áll, az épület pedig közel húsz éve a Bihari Múzeum székhelye

