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Megváltozott
a postacímünk!
Kedves olvasóinkat ezennel értesítjük,
hogy a továbbiakban az új székhelyünk pos
tacímére várjuk a küldeményeiket: 410001,
Oradea, Patrioţilor utca 2. szám, Bihar
megye.
Elsősorban a rejtvényfejtőket érinti a válto
zás, nekik ezúton is köszönjük, hogy többen

közülük éveken át hűségesen, rendszeresen
beküldték a megfejtéseket, és gyakran mellé
kelték hozzá jókívánságainkat is szerkesztő
ségünk számára. További kellemes fejtést kí
vánunk nekik, és természetesen várjuk az új
megfejtők jelentkezését is.
Máté Zsófia főszerkesztő

Voksolás előtt rendezni
kell a személyi iratokat
Körlevélben figyelmeztette a prefektus
a helyhatóságokat, hogy tartsák be az ideiglenes
lakhelyigazolás (flotant) kiadására vonatkozó
előírásokat. Az önkormányzati választásokon
azok adhatják le szavazatukat, akik legalább
45 nappal előtte felvétették magukat a választói
névjegyzékbe.
A korábbi helyhatósági választásokon elő
fordult, hogy röviddel a voksolás előtt sok
ideiglenes lakhelyigazolást adtak ki bizonyos
településekre, így az ott szavazati joggal ren
delkezők száma elérte a maximálisan felhasz
nálható szavazatok számát. Dumitru Ţiplea
arra hívta fel a polgármesterek figyelmét,
hogy ideiglenes lakhelyigazolást csak legalább
15 napos helyben lakás után lehet igényelni.
A választói névjegyzékbe pedig – az ideiglenes
lakhelyigazolás alapján – legkésőbb 45 nappal
a helyhatósági voksolás dátuma előtt lehet fel
iratkozni.
Falun azt is igazolni kell, hogy a szállás
adó nevén lakóépület szerepel az Agrárjegy
zékben. Emellett be kell tartani az 1996/114.
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számú lakástörvényben előírt követelménye
ket, vagyis egy címre csak annyi embert lehet
bejelenteni, hogy minden személyre legalább
18 négyzetméter lakófelület jusson.
A jogszabályok betartását a helyi lakosságnyilvántartó tisztviselői és a megyei rendőrség
ellenőrzi, illetve ők büntethetnek szabálysér
tés esetén. A helyhatósági választáson azok
vehetnek részt, akiknek állandó vagy ideig
lenes lakhelyük az illető településen van. A
településenként változó szavazólapokat an�
nyi példányban nyomtatják ki, ahány szava
zati joggal rendelkező helyi lakos szerepel a
választói névjegyzékben plusz 10 százalék –
emlékeztet a kormánymegbízotti hivatal köz
leménye.
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közélet

Tudásra alapozhatnak
jövőt Biharpüspökiben
Többszereplős, határon átívelő projekt
fontos részeként újították fel a Biharpüspöki
Református Egyházközség gyülekezeti házát
és templomának egyedi tornyát. Felnőttképzés
és az idegenforgalom minőségének javítása
a célja az együttműködésnek.

A rendbe tett
épület és a kert
a toronyból
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A múlt hónap közepén történt meg a bihar
püspöki református gyülekezeti ház és a to
rony felújításának hivatalos átvétele. A mun
kálatokra a román–magyar határ menti
együttműködést segítő európai uniós alap
ból finanszírozott, az idegenforgalmi szol
gáltatások színvonalának emelésére hivatott
pályázat eredményeként kerülhetett sor. A
pályázat összértéke valamivel több mint 2,7
millió euró, irányítója a Bihar megyei úti cé
lok menedzsmentjével foglalkozó ügynök
ség (Agenţia de Management al Destinaţiei
Bihor – AMD), partnerei pedig különböző
egyházak a határ itteni és Hajdú-Bihar me
gyei oldaláról: a körösszegapáti román orto
dox parókia, a Nagyváradi Római Katolikus
Püspökség, a Biharpüspöki Református Egy
házközség, a várad-ősi ortodox parókia és a
Kerpenyéd községbeli Izbuc kolostor.

2020. augusztus

Impozáns és egyedi templomtoronnyal büszkélkedhet
a püspöki református egyházközség

Amint a For Tour munkacímet viselő pro
jekt háromnyelvű (román, magyar, angol)
honlapján (https://fortourbhhb.ro) megfogal
mazták: a pályázat célja a Bihar–Hajdú-Bihar
eurorégióban található természeti és embe
ri erőforrások felhasználásával és továbbkép
zésével a helyi turizmus, a turisztikai szolgál
tatások és a vendéglátás hatékonyságának
javítása. Ehhez 6 továbbképző központot lé
tesítenek, és ott hagyományos népi mestersé
gekre és vendéglátós szakmákra (panzió‑ vagy
szállodavezető, borszakértő, pincér, szakács)
oktatják a jelentkezőket, továbbá helyi idegen
vezetőket, kultúrreferenseket is képeznek. Ös�
szesen 1020 személy ingyenes oktatását vállal
ták. Emellett a kapcsolatépítéssel elő akarják
mozdítani az eurorégión belüli idegenforgal
mat, vásárok, termékbemutatók szervezésé
vel népszerűsítik a helyi termékeket, szolgálta
tásokat, az ágazatban tevékenykedők számára
szakmai találkozókat rendeznek, és a szakkép
zett munkaerő foglalkoztatását szolgáló adat
bázist is létrehoznak. A jövő augusztusban zá
ruló projekt 2019 márciusában kezdődött.

közélet
Kertészetet
oktatnak
az átalakított
udvaron

Biharpüspöki református egyházközségét
a projektvezető ügynökség kérte fel partner
nek – közölte érdeklődésünkre Szigeti Ferenc
parókus lelkész. A hajdan felekezeti iskolaként
és tanítói lakásként szolgáló épületet pereske
dés után, nagyon elhanyagolt állapotban kap
ta vissza az egyház. Egy évtizede félig reno
válták, de most nagy örömükre szolgál, hogy
kívül-belül megújult az épület. A templomtest
től külön álló, közel 30 méter magas műemlék
torony is megérett már a tatarozásra – mond
ta a lelkipásztor. A bástyaszerűen kiképzett te
tejéről szemet gyönyörködtető kilátás nyílik a
környékre; ezzel igyekeznek bevonni ezt a vá
rosrészt is a turisztikai programba, hiszen bár
kit szívesen látnak, aki fel akar kapaszkodni a
nem kevés lépcsőfokon.
Rendezték a két említett épület közötti ud
vart is, és virágoskertet, tanösvényt alakí
tottak ki. A gyülekezeti ház pedig a projekt

keretében meghirdetett tanfolyamoknak ad
otthont. Kézi szövést, kertészetet és tájépíté
szetet oktatnak, illetve sommelier-ket képez
nek. A tanfolyamokat a projektvezető ügy
nökség hirdette meg, lebonyolításukért is az
felel, az ingatlan változatlanul egyházi tulaj
donban marad.
Összesen 390 négyzetméter belső és 3400
négyzetméternyi külső teret tettek rendbe, il
letve rendeztek be, látták el bútorzattal valami
vel több mint 1,5 millió lej értékben. Tanter
meket, műhelyeket alakítottak ki, a pincét is
korszerűsítették. A hivatalos átvételen mások
mellett jelen volt Pásztor Sándor megyei taná
csi elnök, Szabó József megyemenedzser és
Pafka Ernő építész-tervező. Mire olvasóink elé
kerül a lapunk, vélhetően már lezajlott az au
gusztus elejére tervezett hálaadó istentisztelet
a püspöki református templomban.

M. Zs.

Megyei
önkormányzati
vezetők az építész
és a kivitelező
társaságában
a júliusi átvételen

2020. augusztus

Biharország

5

vélemény

Megboldogult iparunk
emlékére
K
özel két évvel a görögkatolikus püspö
ki palota katasztrofális leégése után
újabb hétvégi váratlan és mindeddig
megmagyarázhatatlan tűzeset semmisítette
meg az elmúlt évtizedekben nagypiaci csar
nokként szolgáló hajdani villamosremízt,
amely eredetileg már akkor halálra lett ítél
ve, amikor kidolgozták a piac modernizálá
sának uniós finanszírozású, határon átnyúló
tervét. Ipartörténeti jelentőségű védett épü
let lett, ezért végül nem lehetett lebontani,
és belefoglalták a tervbe. Most viszont szinte
azonnal megindult a városi legendagyártás,
feltételezések követték egymást, mindenki
kötelességének érezte nyilvánosan, a közös
ségi oldalakon elsiratni a remízt.
Nem az épített örökség miatti harsány fáj
dalom tűnik furcsának, hisz az természetes,
hogy azok is a magukénak érzik – így utó
lag –, akiknek nem is szülővárosuk Nagyvá
rad, ahol már a XX. század elején beindult a
villamosközlekedés. Azt furcsállom, hogy az
egész város iparának felturbózott tönkreté
telekor senki sem szólt semmit. Pedig a né
hai Dreher–Haggenmacher (ma is ismert vi
lágmárka) sörgyárat milyen gyorsan sikerült
eltüntetni és helyébe az arctalan, jellegte
len bevásárlóközpontot felhúzni?! Az ország
egyik büszkeségeként kezelt timföldgyár már
a ’90-es évek legelején úgy kellette magát a
külföldi vevőknek, mint az országút szélén

sétáló örömlányok. Hallani lehetett japá
nokról, oroszokról, akiket érdekelt volna, ta
lán meg is vásároltak egy-egy részleget, de
az egészből semmi érdemleges nem lett. Ott
meredeznek régi dicsőségének romjai a vá
ros szélén, mintha hivatása volna felhívni
a határon épp átérkezettek figyelmét arra,
hogy ne feledjék: önnön értékeit pusztító or
szág földjére léptek. És a szerszámgépgyár,
szegény, a megboldogult Înfrăþirea, amely
nek nyomát már csak Ősibe menet láthat
ja az, aki tudja, hogy az ott éktelenkedő ro
mok egy nagy gyár maradványai, nem pedig
valami természeti katasztrófa következmé
nyei. És a szeszgyár, az olajgyár emléke az
épp áruba bocsátott, lepusztított területen?!
Nem sorolom tovább, mert minden sorral
szomorúbb leszek. Nem elsősorban ipari vá
ros volt ez az én bőven kilencszáz esztendős
szülővárosom, de nem is panaszkodhattunk,
hogy bármire legyen szükségünk, azt má
soktól kellett volna megvennünk. Ez lett az
én nemzedékem fiatalkori álmodozásából, a
varázsszóként emlegetett fogyasztói társa
dalomból, ami akkor elérhetetlen csodának
számított az ötéves tervek közé nyomorított
életünkben. Természetesen nem gondoltunk
arra, hogy ezt, helyesebben ezt is jelenti az
áhított változás: a hazai főzésűnél sokkal drá
gábban importált sört, az ismerős szakember
felügyeletével készült gépek helyett a ki tud
ja, milyen rejtett hibákkal küszködő, de a „jó
lesz ez azoknak” búcsúszavakkal útra indí
tott masinák, a máshol sajtolt olaj, erjesztett
szesz, mások timföld-büszkeségének termé
kei és így tovább. De vannak bevásárlóköz
pontjaink bőséggel, nem kell aggódnunk,
hogy esetleg ránk romlik a kis pénzecskénk,
el lehet verni egy egész sor semmiségre.
Úgy látszik, ilyenek vagyunk: csak akkor
kezd hiányozni valami, amikor már nincs.
Vagy tán még akkor se! Elég az öröm, hogy
nincs emberáldozat, aztán meg majd csak
lesz valahogy, mert sosem volt úgy, hogy ne
legyen semmi!

Molnár Judit
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önkormányzat

Fűtés, költés, bontás
A hőenergia lakossági árát nem változtatták, már
nem létező nagypiaci épületek tulajdonviszonyát
módosították a nagyváradi helyi tanács soros
havi ülésén.
Július elsejétől a nagyváradi közületi fo
gyasztók a korábbinál kevesebbet kell hogy
fizessenek a hőenergiáért: gigakalóriánként
258,39 lejt a szállító vezetékre csatlakozottak,
és 404,75 lejt az elosztó hálózatra csatlako
zottak. A helyi tanácsi határozat értelmében
a lakosságnak számlázott ár nem változott –
248,02 lej, illetve 276,15 lej gigakalórián
ként –, csak a termelési ár nőtt, de az eme
lést a korábbinál kicsivel több önkormányzati
szubvenció fedezi. A változtatást a hőszolgál
tató kezdeményezte az Energiaárakat Szabá
lyozó Országos Hatóság június végén megsza
bott tarifáira hivatkozva.
Huszonkét igen szavazattal, a jelen lévő 4
szociáldemokrata párti tanácsos tartózkodásá
val hagyta jóvá a megyeszékhely önkormány
zatának döntéshozó testülete az idei büdzsé
legújabb módosítását. Ebben egyebek mel
lett EU-s projektekre csoportosítottak át több
pénzt, a tartalékalapból tanintézetek renová
lására utaltak ki összegeket, és rendelkeztek a
kórházak többletbevételeiről. Utóbbiak főként
az egészségbiztosítási pénztártól érkeztek, és
a dolgozók jövedelemkiegészítésére, illetve fel
szerelések (például vírustesztek) és gyógysze
rek vásárlására költhetők.
Értetlenkedve fogadták az RMDSZ-es és
SZDP-s tanácsosok azt a határozati javasla

Tisztázást kértek
az RMDSZ-es
tanácsosok

Hónapokkal ezelőtt
lebontották azokat
az épületeket,
amelyekről a július
végi ülésen
rendelkezett
a váradi helyi
tanács

tot, amelynek értelmében a város visszavon
ja a Közterület-kezelőtől két olyan nagypiaci
épület bérleti jogát, amelyet már hónapokkal
ezelőtt lebontottak. Ezt a két ingatlant a mos
tani – a Nemzeti Liberális Párt kétharmados
többségben lévő tanácsosainak szavazatával
elfogadott – határozat a város köztulajdoná
ból átvette a magántulajdonába, hogy lebont
hassák őket. Florin Birta alpolgármester úgy
magyarázta: ezzel rendben lesznek a doku
mentumok meg a leltár. Az elöljáró szerint egy
tavalyi tanácsi határozat alapján szabályos volt
a bontás, bár – amint érdeklődésünkre Pető
Dalma helyi tanácsos később rámutatott –
a hivatkozott határozatot nem lehet megtalál
ni a város hivatalos honlapján. Az RMDSZ-es
és szociáldemokrata tanácsosok nemmel vok
soltak ennél a napirendi pontnál.
Tisztázást kért Kirei Melinda frakcióve
zető is annál a határozati javaslatnál, amely
nek értelmében a Baross (ma Dacia) hídtól a
Ghillányi úti kereszteződésig tartó forgalmi
csomópont rendezésére vonatkozó, EU-s fi
nanszírozású projekt költségeit 23 százalékkal
megemelték a megvalósíthatósági tanulmány
ban szereplő összeghez képest. Az RMDSZes tanácsos hiányolta a dokumentációból az
indoklást. Ezt szóban megkapta: az építőipar
ban törvénnyel bevezetett béremelés miatt kell
többet költeni, és a többletet egyelőre a város
kasszából fizetik. A határozat ezek után egy
hangú jóváhagyással átment.

Máté Zsófia
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portré

A politika eszköz
az ügyek sikeréhez
SZABÓ JÓZSEF, sokak számára közismertebb
nevén Alex négy éven át megyemenedzserként
dolgozott a Bihar Megyei Tanácsban, nemrég
pedig bejelentette, indulni kíván az RMDSZ
színeiben a tanácselnöki tisztségért. Az egykori
diákvezetővel, földrajz szakos tanárral,
a projektek emberével beszélgettünk.

Fotók: magánarchívum

– Előfordul-e a te életedben olyan, hogy
átlagos munkanap? Ha nem jellemző, kérlek,
írd le, hogy milyennek képzelnéd el.
– Mivel nincsenek átlagos munkanapjaim,
s nincs két egyforma munkanapom sem, élek
azzal a lehetőséggel, hogy milyennek szeret
ném. Az, hogy soha semmire nincs ideje az
embernek, megszokott dolog, Vicces is volt
nemrég, orvoshoz mentem egy általános ki
vizsgálásra, és a doktor azt javasolta, most
már ideje lenne stresszmentes életmódot él
nem. Megkérdeztem: az milyen? Bajban volt a
doktor, mert nem tudott rá ő sem válaszolni.
Ilyen bajban vagyok én is, mert a munkanap
jaimban csak az lehet általános, megszokott,
hogy elindulok otthonról, és megérkezem a
megyei tanácshoz. Attól a perctől kezdve úgy
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is felborul minden, bármit is terveztem volna.
Az biztos, hogy a határidőnaplómhoz nagyon
nehezen tudom tartani magam, azért a fon
tosabb találkozókat és időpontokat szeretem
feljegyezni. Igyekszem nem késni és nem túl
sokáig maradni egy helyen. A prioritásokat is
menet közben tudom meghatározni. Az a ve
szély biztosan nem fenyeget, hogy elszunyó
káljak az íróasztalom mellett.
– Maga a munka milyen arányban jelent
kommunikációt, előre tervezést, azonnali
problémamegoldást, egyebeket?
– A messenger-, WhatsApp-üzenetekkel és
elektronikus levelekkel együtt biztosan össze
jön a napi több mint száz hívásom, de nem
ebben szeretem mérni a hatékonyságot. Min
dig az ügyeket nézem, elsősorban a megoldott
ügyeket. Ha ez utóbbiak aránya jó, akkor azt
mondom, elég jó napom volt, tökéletes per
sze soha nem lehet. Azért az átlagosnál egy
picit többet tervezek, és a fontosabb témák
ra igyekszem előzetesen készülni. Ezzel együtt
azt mondom, hogy a kommunikáció teszi ki a
legnagyobb szeletét a napomnak. És ha egy
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lehetőségem van rá, akkor igyekszem szemé
lyesen kommunikálni, kerülni a digitális plat
formokat.
– Miért vagy te Alex?
– A családom férfi tagjai közül nagyon so
kan voltak Józsefek, egy-egy családi összejö
vetelen sok József volt egy helyen, s adott volt
az is, hogy ha már szinte mindenkinek van
beceneve, legyen nekem is. Az Alexnek elég
bonyolult a magyarázata, a lényeg, hogy egy
ghánai futballista után kaptam. Alex Nyarko
volt a neve, s én állítólag pont olyan tempó
san tudtam a stadionból kirúgni a labdát, mint
ő. Hozzá hasonlóan én is hátvéd voltam a pá
lyán, aki nem a kreativitásáról ismert, hanem
gyorsan és egyszerűen oldja meg a problémá
kat. A név eredetileg az Ady líceum fociváloga
tottjában ragadt rám, aztán jött velem tovább
a Diákszövetségbe, majd az RMDSZ-es éveim
során is követett. Olykor mosolygok, amikor
lesanyiznak emberek, román kollégák is átvet
ték persze. Most, amikor az aláírásgyűjtés zaj
lik a megyében, egyeseknek komoly fejtörést
is okoz, hogy akkor most mi van. Aki még a
saját keresztnevemen szólít, az a közeli rokon
ság, természetesen a szüleim, de tény, hogy
az Alex lassan eluralta a nevemet.
– Milyen az a családi környezet, amely
ben – mint tudjuk, sok József van – felnőttél?
– Édesapám és édesanyám Váradon ismer
kedtek meg, itt házasodtak össze, én is már
itt születtem. Faluhelyen igen keveset tartóz
kodtam, leginkább Mezőbajon, ahonnan az
édesanyám származott, ugyanis gyermekként

szinte mindenre allergiás voltam, amit a falu
si por tartalmaz. Édesapám kárásztelki szár
mazású, de alig egyéves volt, amikor a szü
leivel Váradra került. E kárásztelki származás
alapján igyekezett a román bulvársajtó roko
ni szálakat felfedezni köztem és Szabó Ödön
között. Őt nagyon régóta ismerem, barátként,
kollégaként büszke vagyok a kapcsolatunkra,
de kimutatható rokoni vonal nincs közöttünk.
– Van viszont egy valódi párhuzam, mind
ketten a Nagyváradi Magyar Diákszövetség
élén kezdtétek a közéleti pályát, ahogy sok
más partiumi, erdélyi magyar politikus is.
Milyen alapot adott neked ez a közeg?
– A kilencvenes években rendkívül erős if
júsági mozgalmak voltak, én 1999-ben csatla
koztam, s később éppen Ödöntől vettem át az
NMD-elnökséget, s 2004-ben adtam tovább.
Hasznos volt megismernem a kor erdélyi ma
gyar ifjúsági vezetőit, abban a generációban
sok rátermett ember bukkant fel, sokan foly
tatták a mai napig politikai téren, mások a vál
lalkozói szférában lettek sikeresek. Vannak
köztük színházigazgatók, megyei tanácselnö
kök, polgármesterek. Ezekkel az emberekkel
a mai napig más a kapcsolatom, ugyanakkor
jó iskola is volt ez. Én már akkor is a projektek
embere voltam, és a politikára azóta is úgy te
kintek, mint eszközre, amellyel elősegíthetem
a projektjeim, az ügyeim sikerét.
– Diákvezetőként tudtál kritikus szemmel
nézni a kor politikai szereplőire?
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– Mint minden egyetemista. Azt ma sem
gondolom, hogy egy fiatalabbnak feltétlenül
el kell fogadnia azt, amit egy idősebb mond.
Még kevésbé gondolom azt, hogy amit egy
politikus mond, az mindig helytálló. Vannak
olyan politikai szereplők a környezetemben is,
akik úgy tudnak megszólalni egy adott témá
ban, hogy fogalmuk sincs, miről van szó. Én
mindig a közös nevezőket keresem, ilyen ér
telemben nem bántam meg, hogy beléptem
a politikába.
– Mit jelent a gyakorlatban az, hogy me
gyemenedzser? Mi a dolgod?
– Az előző mandátumban egy évig volt me
nedzsere a megyei tanácsnak, Anca Dodescu
látta el ezt a feladatot. Ő sokkal inkább az el
méleti részére koncentrált a feladatnak s arra,
hogy minden rendben le legyen papírozva.
Gyakorlatilag bármivel foglalkozhat a megye
menedzser, amit az elnök hatáskörileg rá ru
ház, amivel megbízza. Úgy érzem, én széle
sebb hatáskört kaptam, mint az elődöm, ami
egyrészt annak a jó viszonynak köszönhető,
ami Pásztor Sándorral kialakult, másrészt an
nak, hogy igyekeztem egyre többet vállalni.
A megyemedzser a mindenes, az ügyintéző.
– A napokban bihari polgármesterek
kel beszélgetve azt kérdeztem, jó-e számuk
ra a járványhelyzet miatt meghosszabbodott
mandátum. Megyei szinten hogyan véle
kedsz ugyanerről?
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– Ahogyan az RMDSZ általában is nyilat
kozik ezzel kapcsolatban: túl rövid a négy év
ahhoz, hogy komoly infrastrukturális projek
teket jól végig lehessen vinni. Rosszul meg
minek? Igen, a mandátum mostani meghos�
szabbítása bizonyos ügyekben segített, né
hány projekt befejezési fázisba került, esetleg
szeptemberben fejeződik be. A nagyobb idő
sáv a polgármestereket is segíti abban, hogy
hosszabb távra tervezzenek, tehát az öt év na
gyobb mozgásteret ad. Tudomásom szerint
a fontosabb román pártok is támogatják ezt
a gondolatot. Ha egy kicsi racionalitás van
bennük, akkor már a következő mandátum
nak ötéves kifutást adnak.
– Személy szerint mit tekintesz az utób
bi négy év legfontosabb eredményének, ami
ben benne volt a munkád, illetve mi az, ami
nem sikerült, amiben hiányérzeted maradt?
– Elég sok mindenre vagyok büszke, ezért
röviden úgy foglalnám össze, 26 projekt va
lósult meg 62 helyszínen. Nem tudom elkép
zelni, hogy ennél többet lehetett volna csinál
ni. Szerintem ebből a mandátumból kihoztuk
a maximumot. Az volt számunkra az elsőd
leges, hogy egy magyar tanácselnök csapata
a maximum fölött próbáljon teljesíteni. Akkor
is, ha ez igen nehéz volt. A legnagyobb fájdal
mam az, hogy a bringahálózat fejlesztése nem
úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Látszólag
ez nem nagy dolog, de a hatástanulmányok,
a kivitelezési munkálatok olyan összegeket
emésztenek fel, hogy sem a helyi, sem a me
gyei önkormányzat saját költségvetésből nem
tudja kellő mértékben finanszírozni. Két uni
ós pályázatunk is elúszott apróságokon, illet
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ve azon, hogy nem voltak kellően előkészítve.
A következő vezetésnek viszont már rendel
kezésére állnak az előtanulmányok. Épültek
ugyan itt-ott bicikliutak, ám többnyire logika
nélkül, stratégia nélkül, ezeket bővíteni, ös�
szekötni nehéz feladat lesz. Továbbá nagyobb
kormányzati szerepvállalás is kellene.
– Hogyan vélekedsz a különböző politikai
csatározásokról, legyenek azok magyar–ro
mán vagy magyar–magyar vonatkozásúak?
Ilyen helyzetekben az igazadat keresed vagy
a kompromisszumot?
– Mindig az a legjobb eszköz, ami hamar
eredményre vezet. Kétségtelen az is, hogy
vannak szituációk, amelyekben az ember nem
hallgathatja el az őszinte véleményét. Engem
nem úgy ismernek, mint aki nem meri elmon

dani, hogy az adott helyzetről mit gondol. Ak
kor is a megoldásra törekedtem, amikor az fáj
dalmas volt, aki pedig hibázott, annak azt el
kell mondani. A konfliktushelyzeteket soha
nem kerülöm el, igaz, nem is keresem.
– Olyan megesett, hogy a politikai ellen
féltől is tanultál?
– Mindenkitől lehet tanulni, ha figyel az
ember. A legtöbbet azért saját kollégáimtól,
főnökeimtől tanultam. Már Kiss Sándor el
nöksége idején is dolgoztam a megyei tanács
nál, ahogy a két másik, liberális elnök idején
is. Igen, tanultam a mi politikai partnereink
től, ahogy az ellenfeleinktől is. Volt, akinek ezt
utólag el is mertem mondani.
– Immár nyilvános, hogy indulsz a Bihar
Megyei Tanács elnöki tisztségéért az őszi vá
lasztáson. Mondd, nem tartasz attól, hogy
győzöl?
– Ez olyan, mint az atlétikában a súlylökés.
A súly nehéz, de aki odaáll a rajtvonalhoz, az
győzni szeretne, s csak az nyer, aki a legtávo
labbra dobja a súlyt. Ez az, ami már nem csak
rajtam múlik, sok tízezer szavazatra lesz szük
ség. Itt a választók döntik el, hogy „ki med
dig dob”. Az a szándékom, hogy ha a progra
mommal előállok, abban csak olyan dolgokat
mondjak el, amiket meg is tudok valósítani.
Magyarán: a mi programunk vállalható lesz.
Nem könnyű a megyei tanácselnök dolga, én
úgy veszek részt ezen a megmérettetésen, ver
senyen, hogy egészen pontosan tudom, mire
számíthatok, ha nyerek. Féljenek mások, sok
szerencsét kívánok mindenkinek, de én ebben
is a maximumra fogok törekedni.

Szűcs László
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Több mint három évtizede
Bors község élén
Hetedik mandátumát tölti a község választott
polgármestereként Bátori Géza. Sokan tudják
róla, hogy a rendszerváltás óta viseli ezt
a tisztséget, de azt is, hogy Bors az elmúlt
évtizedek alatt mennyit fejlődött. Erről bárki
meggyőződhet, ha Nagyvárad felől
a Magyarországra vivő országútról letérve
felkeresi a községközpontot vagy a hozzá
tartozó három falu – Kisszántó, Nagyszántó,
Biharszentjános – bármelyikét.

Borsi utcarészlet,
háttérben
a református
templom

12

Biharország

Bátori Gézát azóta ismerem, hogy 1990 ja
nuárjában a Nemzeti Megmentési Front helyi
bizottságának javaslatára kinevezték Bors köz
ség elöljárójának. Tisztségében megerősítette
az első, 1992-es demokratikus helyhatósági
választás. Elöljárói munkája azonban még ko
rábban, 1989. december 22-én kezdődött, és
a mai napig is tart.
– Akkoriban villamos-üzemmérnöki vég
zettséggel a borsi kavicsbányában dolgoztam,
egy automatizált kotróhajó karbantartásáért
feleltem. 1989 decemberében volt egy nagy
gyűlés, akkor engem beválasztottak az akkor
alakult Nemzeti Megmentési Front községi bi
zottságába. Ez a bizottság engem választott el
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Bátori Géza, több mint harminc éve a község élén

nökének, aztán kineveztek Bors község pol
gármesterének. 1990. január 8-tól az 1992
februárjában megtartott első helyhatósági vá
lasztásokig kinevezett polgármester voltam,
és azóta napjainkig megválasztottként töltöm
be ezt a tisztséget. Az eltelt évtizedekben óri
ásit léptünk előre, eleinte sem törvényeink,
sem megfelelő infrastruktúránk nem volt. Mű
ködött egy mgtsz és egy fogyasztási szövetke
zet, más termelőegység nem volt nálunk. An�
nyi kapacitásunk sem volt, hogy egy kézi kutat
megjavítsuk, új kutak fúrásáról pedig csak ál
modtunk, hiszen nem volt rá pénzünk. Azért
is volt minden nehéz, mert nem lehetett látni,
hogy milyen irányba megyünk. Aztán 1994ben megjelent a helyi pénzügyeket szabályozó
törvény, amely meghatározta, mely jövedel
mek maradnak helyben, és melyek képezik az
állam jövedelmét. Abban a pillanatban lehetett
látni, milyen irányban kell fejleszteni a közsé
get. Felleltároztuk a lehetőségeket. Nálunk
adott volt a nemzetközi út, a vám. Világossá
vált, szükséges az ipar, mert az új munkahe
lyeket teremt. Emlékszem, 1992-ben egy tűz
oltóparancsnok kérdőre vont, hogy képzelem

önkormányzat

Az iskolaközpont
a fák árnyékában

A községháza impozáns épülete

én, hogy a nemzetközi út mellé építkezzünk.
Az akkori prefektus már járt Magyarországon,
látta a nyugati határ menti beruházásokat, be
hívatott magához és azt mondta, folytassam,
amit elkezdtem. Fokozatosan építkeztünk,
1997-ig megjelentek a benzinkutak, majd a
termelőegységek, például a cipőgyár, abban
több százan dolgoztak. Ez sokat jelentett, hi
szen lassan megszűntek a téeszek, az embe
reknek munkahelyre volt szükségük. Ahol van
munkahely, ott van jövedelem is, a település
virágzik, nem csökken a lélekszám; ahol nincs
munkalehetőség, onnan az emberek elköltöz
nek. Vannak települések, amelyeknek nagy
mértékben csökkent a lakosságuk, mert a fia
talok oda költöznek, ahol munka van. Nekünk
fontos volt, hogy a fiataljaink itt maradjanak.
De a munkahely nem elég, ki kell fejleszte
ni az infrastruktúrát is: az aszfaltos utakat, a
vízhálózatot, a csatornázást, bevezetni a gázt.
Mondhatom, az elmúlt harminc év alatt ezek
mind megvalósultak a község mind a négy fa
lujában, Borson, Biharszentjánoson, Kisszán
tón, Nagyszántón, de most már szükséges
ezeknek a hálózatoknak a korszerűsítése is.
– A fordulat után jelent meg a földtör
vény is. Ezt hogyan élték meg?
– Nagyon fontosnak tartom a földtörvényt,
először is azért, mert az emberek visszakapták
a tulajdonukat. Mindenki tisztában volt vele,
hol vannak a földjei, s amennyire lehetséges
volt, igyekeztünk ott vagy legalábbis abban
a parcellában visszaadni. A községben vannak
mezőgazdasági társulások, de ezekbe önkén
tesen léptek be a földtulajdonosok, nem erő

szakkal, mint az egykori téeszekbe. A gazdák
pénz kapnak a földjükért, s lényeges, hogy
nem kell egyénileg megmunkálniuk.
– Ennyi év után tisztázódott a földek tu
lajdonjoga a községben?
– Én azt mondom, igen. Bár ma is van
olyan személy, aki állítja, hogy neki még jár
na terület, de mára ezek a folyamatok lezá
rultak nálunk. Tisztázódott, hogy melyik terü
let magántulajdon, melyik köztulajdon. Ennek
is köszönhetően a helyi tanács megnövel
te a beltelkek nagyságát, elkészült a község
urbanisztikai terve. Nagyon fontos volt ezek
tisztázása, mert így azt is tudjuk, miként gaz
dálkodjunk jövedelmezően a területtel. Hála
Istennek, eljutottunk oda, hogy Bors község
saját jövedelme ma a megyében a legnagyobb.
Számunkra világossá vált, hogy ha a község
ben lesznek beruházások, akkor lesz jövedel
münk is. Nagyon fontos volt, hogy megjelen
tek a pályázati lehetőségek. Sok pályázatot
írtunk, és mintegy 15-20 millió euró értékben
ezek sikeresek is lettek, hozzájárultak a köz
ség fejlesztéséhez. Ma is futnak pályázataink.
Ez többletjövedelem, de szükség van a saját
pénzre is, mert a beruházást előbb meg kell
csinálni, utána el kell számolni, majd csak ak
kor érkezik meg az elnyert pályázati összeg.
– Az elmúlt évtizedekben többször volt al
kalmunk beszélgetni, és ön mindig kijelentet
te, hogy mind a négy falunak egyformán kell
fejlődnie. Sikerült is ezt elérni?
– Mindig úgy gondolkoztam, hogy minden
település kapja meg azt az infrastruktúrát, ami
megilleti. Ha például Borson elkezdtünk vala
mit rendbe tenni, akkor azt a másik három te
lepülésen is elvégeztük. A nagy beruházások
pedig a községre vonatkoznak. Ilyen például
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az idősek otthona Nagyszántón vagy a sport
csarnok Borson, hiszen nincs szükség arra,
hogy minden településen épüljön hasonló in
tézmény. Annak idején nagy impulzust adott a
községnek a gáz bevezetése. 1996-ban kezd
tük el, négy év kellett a jóváhagyásokhoz,
2001-ben karácsony előtt néhány nappal indí
tottuk el a községközpontban a gázt, és az utol
só településen 2004-ben sikerült befejezni, te
hát az ötlettől a megvalósításig nyolc esztendő
telt el. De miért is volt olyan fontos a gáz be
vezetése? Mert számos beruházás azért való
sult meg Borson, mert itt volt a gáz. Románia
második exportőr vállalata, a Celestica idete
lepülésének alapvető feltétele volt a gáz jelen
léte. A cég 3000 alkalmazottnak ad munkát,
s hogy az egyik legnagyobb adózó itt lehet, az
jövedelmet jelent számunkra.
– Hogyan jött létre az említett nagyválla
latnak is helyet adó ipari park?
– Nagyon örülök, hogy létrehoztuk. 2005ben valósult meg, a község tulajdonában van,
és minden parcellája ki van adva. Még nem
épült fel minden tervezett beruházás. Volt,
aki bérbe vette a területet, pályázott, de nem
nyert, nincs miből építenie, de újra és újra pá
lyázik. Nekünk ez nem előnyös. Ennek ellené
re az ipari park jelentős bevételi forrásunk, és
hosszú távon lehetővé teszi a település további
fejlesztését. Nagyon örülök, hogy az országút
két oldalán annyi gazdasági egység megvaló
sult, mert mindegyikben megtalálta a megél
hetését egy-két borsi polgár is. Ha egy család
munkahelyet talál, itt marad, nem vándorol
el. Ennek is köszönhetően Bors község lakói
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Emlékoszlop:
nyolcszáz éves
Nagyszántó

A községközpont
művelődési háza

nak száma nem csökkent az elmúlt években,
hanem folyamatosan nő. Jelenleg mintegy
4300-an élnek itt, a 2011-es népszámláláskor
mintegy 3900 lakost jegyeztek fel. A lakosság
85 százaléka magyar.
– A helybeliek itthon tartását milyen
egyéb módokon segíti a helyhatóság?
– A fiataloknak lakásépítéshez házhelyet
adtunk, Szentjánoson gyakorlatilag egy új la
kónegyed épült fel. Ezenkívül önerőből szol
gálati lakásokat építünk fiatal szakemberek,
családok részére. Ikerházak lesznek ezek, egy
már el is készült nemrégiben. Mivel szerencsé
re sok a gyerek, a községközpontban bölcső
dét működtetünk, és a régi óvoda helyett újat,
nagyobbat építettünk. Fájt a szívem, amikor az
óvodát átépítettük, mivel valamikor én is oda
jártam; az új nagyon korszerű lesz, csúcstech
nológiával ellátva. Kisszántón és Nagyszántón
megszűnt az oktatás, a gyerekek Borson ta
nulnak, a szállításukról az önkormányzat gon
doskodik. Ha a szülők Kis- és Nagyszántón azt
akarják, hogy ott is legyen elemi oktatás, ak
kor beindítjuk, de ehhez megfelelő létszámú
osztályok kellenek. Szentjánoson továbbra is
működik nyolcosztályos iskola.
Középiskola mellett szakoktatás is folyik
Borson. Beindult a duális képzés, az iskola
több vállalattal is szerződést kötött, a diákok
azokban kapnak gyakorlati képzést.

önkormányzat

– Már tudok olyan gyereket, akinek az
érettségikor aláírt szerződése volt az addigi
gyakorlati oktatását végző gyárral. Tehát nem
akkor kell munkát keresnie a végzős diáknak,
amikor kikerül az iskolából, hanem már előt
te állást szerez.
– Az utóbbi négy évben elértek közül mit
emelne ki?
– Nagyon fontos volt a csatornázás kiépí
tése a község minden településén, ezt meg is
valósítottuk. Borson és Szentjánoson vákuu
mos rendszer működik, a másik két falut el
látó vákuumház is megépült Nagyszántón, át
adás előtt áll, és készen van az utóbbi két falu
számára egy víztisztító állomás. Korszerűsí
tettük a régebbi derítőállomást az ipari park
ban, ide folyik be Bors és Szentjános szenny
vize. Ugyancsak pályázati forrásból lecseréltük
a régi égőket LED-esekre az utcai világítás
ban, ezáltal a fényerőt növelve csökkentettük
az áramfogyasztást. Ebben a periódusban in
dítottuk be a járdaépítési programot: térköves
járdákat építettünk/építünk. Már több helyen
elkészült, Borson például az 1. házszámtól a te
metőig, és kerékpárúttal is bővült a gyalogjáró.
A község mind a négy településének az utcái
aszfaltosak, most egy újabb pályázati lehető
séget kihasználva a beltelkekről kivezető uta
kat aszfaltozzuk. Korszerűsítjük a Kisszántó és
Biharpüspöki közötti utat, ami a Váradra járók
dolgát könnyíti meg, és csatlakozása lesz az au
tópályához. Ígéretem van Nagyváradról, hogy
a városhoz tartozó részt leaszfaltozzák egészen
a községünk határáig. A sztráda határátkelő

A nagyszántói
idősotthon

Ikerházakat építtet
az önkormányzat

helye nem Borshoz tartozik, ennek ellenére a
Bors 2 nevet fogja viselni. Ennek a beindítása
mentesíteni fogja községünket a nagy kamion
forgalomtól. Elkezdtük a mezőgazdasági utak
aszfaltozását is önerőből, de a régebbi, már le
romlott utakat is újraaszfaltoztuk. Bővítjük az
idősotthont, annyi az igény erre az intézmény
re. Jelenleg mintegy hetvenen élnek itt, csak
egy részük a község lakója. Az intézményt tel
jes egészében az önkormányzat működteti.
Az egyházak és az önkormányzat közötti
kapcsolatot kiválónak mondta az elöljáró:
– Számunkra sem mindegy, hogy a község
területén lévő egyházi ingatlanok hogy néz
nek ki, ezért rendszeresen segítjük a renová
lást, tetőcserét.
Bors és Szentjános után négy évvel, 2019ben megünnepelték Nagyszántó első írásos
említésének 800. évfordulóját. Emlékművet
állítottak a faluban, parkot is kialakítottak.
Szóba kerültek még a híres-neves községi
napok. Ez a rendezvénysorozat, no meg az,
hogy a legnevesebb magyarországi előadókat
sikerült meghívniuk, hosszú éveken át több
ezer embert vonzott a fesztivál színhelyére, a
borsi focipályára. Bátori Géza sajnálattal je
gyezte meg, hogy idén ez a rendezvény is el
marad.
Rákérdeztem a tervekre is.
– Most dolgozunk a község fejlesztésének
2027-ig szóló stratégiai tervén. Nagyon sok
mindent kell még belefoglalnunk ebbe. Pél
dául szeretnénk elérni, hogy a községet he
lyi idegenforgalmi központnak ismerjék el.
Ha ezt a státust megkapjuk, tudnánk pályáz
ni újabb turisztikai beruházásokra. Ilyen cél
lal megvásároltuk a községben működő szál
lodát, s az most nyert egy pályázatot a hotel
bioüzemanyaggal előállított meleg vízzel való
ellátására.
A hetedik megválasztott mandátumát töltő
polgármester elmondta, hogy az elmúlt három
évtizedben hathatósan együtt tudott dolgozni
a helyi tanács tagjaival. Ezt annak tulajdonít
ja, hogy a tanácsosok döntéseikben mindig a
község érdekeit tartották szem előtt.
– Ha a községnek jó, akkor nekünk is. Min
dig sikerült a község érdekeit az egyéni érde
kek elé helyezni, ez jellemezte mindig is a Bor
si Helyi Tanács munkáját.
Bátori Géza polgármester a beszélgetés vé
gén kijelentette, hogy még egy mandátumot
megpályáz, és indul az idei helyhatósági válasz
tásokon a polgármesteri tisztség elnyeréséért.

Dérer Ferenc
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Érbogyoszlón tartható
a folytonosság
Érbogyoszló az a magyar többségű község,
ahol nem számít újdonságnak, hogy többen is
jelöltetik magukat az RMDSZ által szervezett
előválasztáson. Ehhez a „hagyományhoz” ezúttal
is hűek maradtak.

A község minden
utcája aszfaltozott
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A községházán viszonylagos csend honol,
a járvány okozataként gyéren járnak ügyesbajos dolgaikat intézni a falubeliek. Az irodá
ban Kócza István érbogyoszlói polgármester
és helyettese, Gulya Andrea a soron követ
kező feladatokat tárgyalja. Mert abból mindig
van elég – jegyzi meg mosolyogva az elöljáró.
Látszik rajta, hogy már túl van az előválasz
tás okozta feszültségen. Mint mondja, aki in
dul egy ilyen megmérettetésen, az többnyire
reménykedik is a sikerben, hacsak nem azért
veselkedik neki, hogy egy másik jelölttől sza
vazatokat vonjon el, ily módon kedvezve a
harmadiknak.
Kócza István mindvégig reménykedett ab
ban, hogy az előválasztáson ismét bizalmat
szavaznak neki a község lakói, de maga is
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Kócza István polgármester fölényesen megnyerte
az előválasztást

meglepődött a nagyarányú győzelmén. Két
kihívója is akadt, egyikük Vékony Mihály, aki
már három választási cikluson át állt a köz
ség élén. Négy évvel ezelőtt épp őt fosztot
ta meg Kócza István a polgármesteri széktől.
Vékonynak ezúttal nem sikerült revansot ven
nie. A másik jelölt Némethy Gyöngyi volt, szá
mára sem ismeretlen az önkormányzati mun
ka, 2008–2012 között volt alpolgármester. A
voksok összesítése után a jelenlegi polgármes
ter a szavazatok háromnegyedét tudhatta ma
gáénak.
A meggyőzően fölényes győzelemért min
den bizonnyal eredményeket kellett felmutat
ni. A hivatalban levő vezetőnek nem volt kön�
nyű dolga az eltelt négy évben, hisz minden
előzetes tapasztalat nélkül került a bogyoszlói
helyi közigazgatás élére. Négy évvel ezelőtt
aktív kampányt folytatott, de most nem volt
ideje az emberek győzködésére. Úgy vélte,
hogy az eltelt négy évben folytatott munkája
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Gulya Andrea alpolgármesterként folytathatná az új
mandátumban is

többet ér bármilyen másfajta korteskedésnél,
ha ezzel nem tud nyerni, akkor elfogadja a kö
zösség döntését.
Mint mondja, tervekből sosem volt hiány,
ha mindet nem is sikerült megvalósítaniuk,
de eredményes négy évet tudhat maga mö
gött. Számtalan olyan megkezdett projektjük
van, amely a következő négy évben fejeződik
be. Ilyen például az új községháza építése. A
terv szerint a jelenlegi is megmarad, gyakorla
tilag hozzáépítik az újat. Az emelendő ingat
lan földszintjén egészségügyi központ is helyet
fog kapni. Ide kerül az irattár is. Az emeleti
részben pedig gyűlés- és házasságkötő termet,
továbbá irodákat alakítanak ki. A beruházás
elkezdésekor, 2016-ban a munkálatok összér
téke 1,5 millió lejre rúgott. Ebben az összeg
ben a régi épület renoválása mellett az új bú
torzat ára is benne van – magyarázza Kócza
István.
A községet alkotó mindkét faluban, Érbo
gyoszlón és Albison sikerült az összes utcát le

A jelenlegi polgármesteri hivatal

Épül a községháza
új szárnya

Esztétikus
buszmegállókat
szereztek be

aszfaltozniuk, ez 7 kilométer aszfaltburkolatot
jelent. Folyamatban van a két falu közötti út
újraaszfaltozása. Négy modern buszmegállót
vásároltak, az albisi óvoda külső-belső felújí
táson esett át, az érbogyoszlói óvodánál külső
tereprendezést hajtottak végre. A községköz
ponti iskolában benti illemhelyeket alakítot
tak ki, új köntöst is kapott az épület. Elkezdő
dött hat játszótér kialakítása, a felszereléseket
már meg is vásárolták – sorolja az előválasz
táson részt vevőket meggyőző „érveit” a pol
gármester.
A községnek további arculatváltásra van
szüksége, véli Kócza István. Tudja, hogy so
kaknak fájó pont, de a porták előtti szilvafák
kivágását szorgalmazni fogja. Helyette dísznö
vényeket fognak telepíteni. Továbbá a tervek
ben szerepel a közvilágítás korszerűsítése is.
Albison vásároltak egy régi házat, abban falu
múzeumot alakítanak majd ki.

Ø

(folytatás a következõ oldalon)
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(folytatás az előző oldalról)

Ø

Az elmúlt időszak esőzéseinek következmé
nyeire is rákérdezünk. Érbogyoszlót is elérte
az áradás, s annak enyhébb lefolyása az Ér pa
tak medrének kotrásával elérhető lett volna.
Kócza a vízügy vezetőivel meg is állapodott
arról, hogy a munkálatokhoz szükséges üzem
anyag fejében kitakarítják a patakmedret, ám
a helyi önkormányzati képviselők nem hagy
ták jóvá a kezdeményezést.
A tizenegy helyi tanácsosból hét RMDSZes, kettő az Erdélyi Magyar Néppárt tagja,
egy nemzeti liberális párti és egy független.
Kócza most azt szorgalmazza, hogy a szep
tember 27-re kitűzött helyhatósági választás
RMDSZ-es sikert hozzon, és a jelenlegi hét
helyett legalább kilenc képviselői mandátum
ra számít.
Adódott a kérdés, mivel magyarázható,
hogy egy magyarok lakta községben mindig
akad olyan személy, aki román pártok színei
ben indul a polgármesteri székért. Kócza meg
győződése, hogy ezek a személyek valójában
nem RMDSZ-ellenesek. Ez inkább egyvalaki
nek tulajdonítható, aki maga szeretne lenni a
megmondóember a Szövetség helyi szerveze
tén belül. Emiatt egyesek meghátráltak, és en
gedtek más pártok csábításának – állítja a pol
gármester.

D. Mészáros Elek

Az elöljáró hadat üzent az út menti szilvafáknak,
virágokat s díszcserjéket szeretne helyettük

Játszótér számára készítették elő a terepet

A bogyoszlói iskola
kívül is megújult
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Noel meggyógyulhat!
Összegyűlt az első születésnapját a múlt
hónapban ünnepelt Ölyüs Noel Róbert
kezeléséhez szükséges 2,4 millió dollár. Noel
augusztus 25-én megkaphatja a gyógyulást
jelentő Zolgensma terápiát – számoltak be
az érkörtvélyesi kisfiú szülei a közösségi oldalon.
Ölyüs Noel Róbertről és a javára indított,
immár eredményes gyűjtésről – melynek kö
szönhetően az SMA1-gyel diagnosztizált kisfiú
megkaphatja a világ legdrágább gyógyszeré
nek nevezett Zolgensma génterápiát – több
ször olvashattak már lapunkban és honlapun
kon is. Örömmel számolunk be arról is, hogy
a kisfiú e hónapban megkaphatja a számára
életmentő kezelést.
„SIKERÜLT! – számolt be a kisfiú közösségi
oldalán a család az örömhírről július 17-én. –
Köszönhetően nektek, összegyűlt a Zolgensma
génterápiához szükséges összeg, amit a keze
lést elvégző kórháznak kell átutalnunk. A szám
lánkon jelenleg ténylegesen rendelkezésre álló
összeg mellett a Noel érdekében küldött smsekből, a kupakgyűjtésből, elektronikai hulladé
kok gyűjtéséből és rendezvényekből is várunk
még további bevételeket. Ezek mindösszesen
fedezni fogják a Zolgensma génterápiát és az
utókezelést. Nem lesz akadálya a 2020. au
gusztus 10-i utalásnak.”
A kisfiú a sorstársaihoz, a magyarorszá
gi Zentéhez és Leventéhez hasonlóan a bu
dapesti Bethesda Gyermekkórházban kapja

Noel az első
születésnapján

Noel és édesanyja,
Fodor Hilda

majd meg a génterápiát augusztus 25-én. Azt
július elején tudták meg, hogy a Zolgensma
ára és áfája mellett augusztus 10-ig a három
hónapos utókezelés és a vizsgálatok árát is ki
kell fizetniük, ezért nőtt a végösszeg 2,4 mil
lió dollárra. Néhány nappal Noel első szü
letésnapja után sikerült összegyűjteni a tel
jes összeget. A kisfiú az elmúlt hónapokban
öt Spinraza-kezelésen esett át Kolozsváron,
ez az injekció lassította állapotának romlá
sát, gyógytornában és más kezelésekben is ré
szesült, a Zolgensmát azonban kétéves koráig
meg kell kapnia.
„Amióta 2019. október 22-én megkaptuk
a diagnózist és elkezdtük a gyűjtést, erről a pil
lanatról álmodtunk. Azt akartuk, hogy Noel
nek esélye legyen a lehető legteljesebb életre.
Az elmúlt hónapokban voltak örömteli idősza
kok és mélypontok is, de mindvégig töretlenül
hittetek és támogattatok bennünket!” – írták
Noel szülei az említett bejegyzésben. Boldog
ságuk nem meglepő, hiszen a világjárvány kö
vetkeztében idén tavasszal a kisfiú javára szer
vezett több eseményt törölni kellett. Ennek
ellenére segítőik hihetetlen találékonysággal
próbálták megoldani a helyzetet, és erőfeszí
téseiket siker koronázta. Az említett bejegy
zésben a csoportok kezelőinek és tagjainak is
köszönetet mondtak segítségükért.
A jótékonysági és licitcsoportok egyébként
tovább működnek, a Noel támogatására létre
hozott egyesületen keresztül más gyermekek
gyógyulásához is szeretnének hozzájárulni.

Fried Noémi Lujza
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Egy sokoldalú
érmihályfalvi tanár
Boros József tanár urat nagyon rég ismerem.
Nemrégiben kerestem fel otthonában, hosszan
elbeszélgettünk az életéről, pedagógusi
munkájáról, a városban vállalt kulturális
tevékenységeiről. Szóba került írói munkája is,
és az, hogy nyugdíjas tanárként miként telnek
napjai.
A ’60-as években egy barátságos labdarúgó
meccsre hívták meg Érkeserűbe a mihályfalvi
focicsapatot, melyben e sorok írója is játszott.
A találkozó után bográcsos mellett énekelget
tünk is, a jókedvet fokozta, hogy egy fiatal
ember gitárral kísérte a dalolásunkat. Ő volt
Boros József, abban az időben Keserűben ta
nított. Miután Érmihályfalvára került tanár
nak, többször is találkoztunk, mondhatni, kö
zeli barátságba kerültünk. Amikor 1992-ben
Nyakó József és ő felkerestek a szerkesztő
ségben, és elhozták az első Nyíló Akác Na
pok műsortervét, Boros József magyarázta el,
hogy is képzelik az Erdei zsibongót, egy addig
még nem ismert szórakozási formát, aztán a
későbbiekben minden rendezvény idején meg
Boros József
lányával,
Emőkével, aki
ugyancsak
pedagógus
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Boros József nyugalmazott tanár

tapasztalhattam én is. Egy időben be is szá
molt az újságban a mihályfalvi eseményekről.
Mindig úgy tudtam, hogy Nagyváradon
született, ezt most meg is említettem, de ki
javított:
„Tulajdonképpen Margittán születtem, igaz,
csak hat hónapot éltem ott, ugyanis édesapám
szobafestő-mázoló volt az Uniónál, a kisipa
ri szövetkezetek szövetségénél, és feladatul
kapta, hogy felújítsa Crişana tartományban az
összes számtáblát. Faluról falura járt, s ami
kor én megszülettem, éppen Margittán élt a
család. Hat hónapig tartott ez a munka apám
számára, utána került a család Nagyváradra.
Én hosszú ideig nagyon keveset tudtam Mar
gittáról, de az Érmellékről is, nem gondoltam,
hogy valaha erre a vidékre kerülök.
Iskoláimat természetesen Váradon végez
tem: az Oltea Doamnában az elemit, a 18-as
iskolában az V–VIII.-at, és a mostani Emines
cu líceumban – akkor 4-es számú középisko
la – érettségiztem. Már középiskolás korom
ban kezdtem írogatni apró verseket, no meg
színészkedtem rengeteget, ugyanis színésznek
készültem. Felvételiztem is a marosvásárhe
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A Móka színjátszó
csoport alapító
tagjaként számos
darabban játszott

lyi Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet
be. Közben találkoztam Tóth István költővel
ott Vásárhelyen, megkérdezte, mit akarok csi
nálni, mondtam, a színművészetire akarok fel
vételizni. Jaj, ne menj oda, mondta, csak két
hely van, a tanárképző főiskolán próbáld meg.
Én tanár? – ezt nem tudtam magamról elkép
zelni. Apám az indulásom előtt kijelentette:
vigyázz, hogyan lépsz tovább, mivel négyen
vagytok testvérek, és a többieket is fel kell ne
velni. Így hát a tanárképzőbe mentem, arra
gondolva, hogy még megpróbálhatom a szí
nészetet, hiszen volt olyan színész, aki tizen
egyszer is felvételizett, amíg bejutott.
Amikor végeztem, 1968-ban, azt hittem,
oda megyek majd tanítani, ahová szeretnék,
de nem így történt. Megnézhettem a listát, hol
vannak helyek, mindenféleképpen Bihar me
gyébe akartam kerülni. Román–magyar sza
kosoknak – amilyen én is voltam – három hely
volt a megyében: egy Köröstárkányban, a má
sodik Valea lui Mihai líceumában – annyira
tájékozatlan voltam, hogy nem jutott eszem
be, hogy az magyarul Mihályfalva, megzavart
a Valea szó, azt gondoltam, hogy valamilyen
hegyvidéki iskola –, a harmadik hely Cheşereu
volt. Érkeserű, ez jó lesz, döntöttem el.
Édesapám motorbiciklijével mentünk ki elő
ször Keserűbe, el is tévedtünk, nagyon rossz,
sáros, elhanyagolt országút volt Kiskereki és
Érkeserű között. Végül itt, ezen a később szá
momra nagyon kedves településen »nyom
tam le« nyolc évet pedagógusként. Ma már
elmondhatom, hogy életem legszebb évei vol

tak. Megismerkedtem Számadó Ernő költő
vel, megismertem egy érmelléki falut, mely
számomra egy mesevilágot jelentett, olyan
települést, mely arra várt, hogy én felfedez
zem. Nehéz volt a közlekedés, nehezen lehe
tett eljutni a megyeszékhelyre, ennek ellenére
mi megvoltunk, és én is szépen éltem napjai
mat a falu lakosaival együtt. Közben megnő
sültem, a feleségem érkeserűi, egy ideig ott
laktunk a lápvidékéről is híres faluban.
Érmihályfalvára 1976-ban kerültem. Már
előtte is szerettem volna itt tanítani, de azt
mondták, hogy itt csak ötéves egyetemet vég
zettek tanítanak, nekem hároméves főisko
lám volt. Egy nap szóltak a kollektívától, hogy
menjek oda, mert Váradról keresnek telefo
non. Szikszai Tibor tanfelügyelő keresett: hol
nap reggel jelentkezzem a mihályfalvi iskolá
ban. Kérdeztem: mit csináltam? Semmit, de
legyél ott. Ekkor derült ki, hogy ide helyez
tek, azóta itt vagyok. 1979-ben elvégeztem
a »nagy egyetemet« is látogatás nélkülin. Egyik
alapítója vagyok a mihályfalvi mezőgazdasági
szaklíceumnak, 1980-ban alakult át szakisko
lából szakközépiskolává. Ott tanítottam 2014ig, nyugdíjba vonulásomig.”
Felidéztük az első Nyíló Akác Napok szer
vezését is, ebbe Boros József a kezdetektől
bekapcsolódott. Tőle tudom, mi is az az Er
dei zsibongó: a napi programok után a kö
zönség kimegy a tölgyesbe mulatni. „Ezt az
elnevezést, hogy Zsibongó, én találtam ki. Va
lóban már a kezdettől, 1992-től részt vettem
Érmihályfalva legnagyobb ünnepségének a
szervezésében, hosszú ideig több műsort is én
vezettem le.”
Színjátszó csoportot is irányított, mely már
1985-ben megalakult a középiskolában. A
mára sikeres, a határon túl is elismert városi
színjátszó csoportnak, a Mókának szintén ala
pító tagja. A neve, ahogy a tanár úr fogalma
zott, utal a várost átszelő Móka patakra és a
jókedvre is. „Az elnevezés Szabó János ötle
te volt, s ő kért meg, hogy dolgozzak velük.
Olyan színműveket mutattunk be, mint Heltai
Jenőtől A néma levente, Tamási Áron Éne
kes madara, nemrég pedig Molnár Ferenctől
A császárt. A Bányavirágnak nálunk volt a
Bihar megyei premierje, sok dicséretet értünk
el ezzel a darabbal.”
Ismert tény, hogy a mihályfalviak nehezen
fogadják be az idegent, de Boros Józsefet –
sokoldalú tevékenységének eredményeként
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is – hamar befogadták. „Ez annak is köszön
hető, hogy könnyen barátkozom, és nem ját
szom meg magam. Amikor ide kerültem, az
első kolléga, akivel megismerkedtem, Lep Já
nos tanár volt. Ő úgy fogadott, hogy végre
egy magyar ember is idekerült tanárnak! Ez
feldobott egy kicsit, mondtam neki, akkor jó
helyre jöttem.”
Boros József az irodalmi alkotásairól is be
szélt. A fiatalkori próbálkozások után versei
irodalmi lapokban jelentek meg, majd köte
tei is napvilágot láttak, a legutóbbi tavaly, Li
dércfény a lápon címmel. Óriási élmény volt
számára első írásának megjelenése az Utunk
ban. K. Jakab Antal szerkesztő bizony ügyelt
arra, hogy mi jelenik meg a neves hetilapban.
„Írtam egy novellát, elküldtem az Utunk
nak, és a szerkesztő jelezte, hogy meg fog
jelenni. Azt írta, hogy jó írói készségekkel
rendelkezem, és nagy jövőt jósol nekem, ja
vasolta, írjak még. Közben megismerked
tem Cseke Péterrel, eljött hozzánk családjával
együtt Érkeserűbe, ott nyaraltak nálunk. Írá
saim megszakításokkal jelentek meg, egyéb
ként a versírást abbahagytam, mert rájöttem,
hogy nem vagyok jó költő. Tanárként rájöt
tem, hogy annál nagyobb bűn nincs, mint egy
verset elmesélni. Hagyni kell, hogy az olva
só jöjjön rá a dolgokra és értelmezze az alko
tást. Sok verset írtam, de nem bíztam magam
ban és abban, hogy kötetbe szerkeszti valaki.
Nyakó József biztatott 2013-ban, hogy adjuk
ki. Addig beszélt, amíg beleegyeztem, 66 ver
set összeszedtem, és kiadtuk. Mintegy 200
példányt vettek meg belőle, amikor a verses
kötetekből általában alig megy el ötven. Akkor
kijelentettem, hogy jelentkezem újabbakkal,
de erre már nem került sor. A továbbiakban
a regényírásra koncentráltam, ugyanis ke
zembe került a helytörténész Kovács Rozália
egyik tanulmánya az érmelléki betyárvilágról,
s nagyon tetszett, amit Dobos Gábor betyár
ról írt.”
Boros József kedvet kapott hozzá, hogy
könyvet írjon erről az érmelléki betyárról. Ku
tatni kezdett, tanulmányozta a népköltészetet,
és elkészült a Lidércfény a lápon, az alcíme
szerint Képzelt epizódok az Érmellék betyár
világáról. „Amikor van egy konkrét eset, és
adataink is vannak hozzá, az megindít egy fo
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Egy másik
színpadi felvétel

lyamatot az emberben, ha van érzéke és te
hetsége hozzá. Mert ha azt mondják, hogy
a betyárok ellopták a disznót, én elkezdtem
gondolkodni: Kitől lopták el? Miért lopták el?
És miért nem adtak belőle a szegényeknek?
Négy évig csak jegyzeteltem, adatokat gyűj
töttem, vagy inkább gondolkoztam, hogyan is
tovább. Szerencsém volt, mert kezembe került
Mikszáth Kálmán regénye, A Noszty fiú esete
Tóth Marival, amelyben a szerző azt mondja,
hogy nem kell úgy leírni a történetet, ahogy az
volt, hanem úgy, ahogy az események meg
történhettek volna. Sokat gondolkoztam azon
is, hogy mi legyen a könyv címe, hogy felfi
gyeljenek rá az olvasók. Ilyennek találtam a
Lidércfény a lápon címet: a lidérc a gonosz
jelképe, a fény pedig a csodáknak, a szépség
nek a jele.”
A kötet végül megszületett, több települé
sen is bemutatták: először Bályokon, majd
Diószegen, Érsemjénben és Margittán, no
meg természetesen Érmihályfalván. Készültek
Micskére is, de a világjárvány ezt megakadá
lyozta. Hívták Körtvélyesre és Éradonyba is,
mondta beszélgetőpartnerem. Szóba került
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portré – kultúra
FERDÍTÉSEK

A kutyaharapás
értékes mértéke
A
z eddigi ferdítgető példáinkban nagy
részt az eleve nem értett vagy félreér
tett esetekről volt szó, vannak viszont
olyan nyelvi helyzetek is, amikor – látszólag –
tökéletesen értjük az illető kifejezést, lefordít
va viszont azonnal az értetlenkedés mocsará
ban találjuk magunkat, azt sem tudva, hogyan
is lehetne valahogy kivackolódnunk.
Ki gondolná például azt, hogy nem érti az
a măsura igét?! Legföljebb, aki bevallása sze
rint egyetlenegy román szót sem ismer. Má
sok azonnal rávágják a mérni, megmérni
jelentést. Na de akkor az „a lua măsuri” kinekminek a méreteire vonatkozik? És egyáltalán:
románul miért lehet annak a Shakespeare-da
rabnak a címe Măsură pentru măsură, amit
magyarul úgy ismerünk, hogy Szeget szeg
gel? Csak azért, mert az eredeti angol cím is
Measure for Measure?! Na és, kit érdekel az
angol, ha magyarul nem így mondjuk – okos
kodnának a notórius köldöknézők.
Íme, egy-két lépés, és máris benne vagyunk
a ferdítgetések gubancában. Holott végső so
ron még igazuk is lehetne az okoskodók
nak, hisz a szóban forgó ige alapfokon mé
rést, helyesebben mértékvételt jelent, az „a lua
măsuri” formában viszont, főnévként hasz
nálva már érdemben intézkedést jelent, nem
mértékvételt. Igaz, mi is, mielőtt egy bonyolul
tabb szituáció megoldásához fognánk, először
alaposan felmérjük a helyzetet, magától érte
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az is, hogy nyugdíjasként sem pihen: fordító
irodát működtet a lakásán; amint ő fogalma
zott: ötven kilométeres körzetben ez az egyet
len fordítóiroda. „Sok munkám van e téren,
nagyon sok magyarországi kliensem van, mi
vel olcsóbb vagyok, mint más. Néha tolmácso
lok is.”
Hosszú beszélgetés után köszöntem el Bo
ros József tanár úrtól, s még jártam egyet a
városban. Pontosan nem tudtam, mikor megy
vonat Várad felé, csak sejtettem. Amikor kiér

tődően nem centiméterekben, hanem a meg
oldásra váró gondok minden lehető vetületét
végiggondolva, vagyis jelképes méricskélésről
van csupán szó.
S most visszalépve az okoskodó piszkáló
dók gondolatmenetébe, felteszem – magam
nak! – a kérdést: és hogy állunk az avoni hat�
tyúnak is nevezett Shakespeare darabjával?
És mit is jelent végső soron magyarul az a
szeget szeggel? Ma már csak nagyon ritkán
használjuk a közbeszédben, annál gyakrab
ban viszont a szinonimáját, a rokon értelmű
kifejezést, miszerint a kutyaharapást a (kutya)
szőrével lehet a leggyorsabban és leghatáso
sabban meggyógyítani. Minden félreértést el
kerülendő tehát: a legbonyolultabb helyzete
ket is úgy lehet istenigazából orvosolni, ha a
bajok valós okáig ásunk le, körbejárjuk, meg
fontoljuk, felmérjük az esetleges következmé
nyeket, és mindennek tudatában intézkedünk.
Röviden: egy szeget egy másik szeg segítségé
vel lehet eredményesen kihúzni.
Máris eljutottunk a nem szabászati értelem
ben használt „am luat măsuri” igazi értelmé
hez, arról nem is szólva, hogy semmiképpen
sem vádolhatja senki Shakespeare-t azzal, mi
szerint még a saját anyanyelvét sem ismerte
rendesen, mégis merészelt ráhagyni az egye
temes kultúratudatra századokon át értékelt
gondolatokat!

Molnár Judit

tem az állomásra és a szerelvényhez közeled
tem, az elindult. Búsan megálltam, de nagy és
kellemes meglepetésemre a vonat is megállt:
megvárt, amíg felkapaszkodom a lépcsőn,
csak ezután indult el. Ez az emberséges gesz
tus nagyon meglepett. Amikor a kalauz jött,
és megvettem a jegyet, megjegyezte: „Uram,
én szóltam rádión a mozdonyvezetőnek, hogy
álljon meg, mert még van egy utasunk.” Ez
úton is tiszta szívből köszönöm.

Dérer Ferenc
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Az ötvös és a gitáros
egy pár
A berettyóújfalui Rácz Erika ötvös és Balogh
László gitáros egy párt alkot. Igazi művész
házaspár, két lányuk van. Erika a múlt hónapban
értesült róla, hogy sikeresen pályázott
a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) művészeti
ösztöndíjprogramjára, amely új kísérletekhez
és elmélyült tanulmányokhoz nyújt lehetőséget
három éven keresztül.

Balogh László
és Rácz Erika
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A ’90-es években újraélesztett zománctech
nikák újdonságokkal szolgáltak, és ez hatás
sal volt a berettyóújfalui Rácz Erikára is, aki
más művészeti ágból érkezett. Egykori mes
tere – Ötvös Nagy Ferenc zománcmíves –
szerint már korábbi munkáin, az ékszereken
és a különböző dísztárgyakon is megjelenik
a zománc. Erika párja, Balogh László ép
pen a beszélgetésünk előtti napon lépett fel
sikeres koncerten a Simple Blues Band tag
jaként. A ’90-es évek elején két pódiummű
sorban játszhattam együtt az ismert gitárossal,
aki néhány évvel járt csak alattam az általá
nos iskolában. Először őt kérdeztem a közös
beszélgetésünkön, hogy miképpen indult a ze
nei pályája.
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Rácz Erika munkában

– Tizenéves voltam, amikor a sógorom ha
tására kezembe vettem a gitárt. Az első fellé
pésem a ballagóbálon volt a 2-es iskolában.
Itt ismertem meg a dobos Molnár Lacit, az
óta is együtt muzsikálunk. A katonaságig még
számos bálban zenéltem, de amikor leszerel
tem, úgy döntöttem, hogy csak koncertezni
fogok. Kezdetben volt a biharkeresztesi Tra
péz zenekar. Összejött 15-20 diák, befűtöttük
a művházat, és ment a koncert. Cserébe mi
hangosítottuk a rendezvényeket a határ men
ti kisvárosban. Ezt követte 1990-től ’97-ig a
Graffiti együttes Berettyóújfaluban. Egy sze
gedi ismerősöm hívott fel, hogy van-e zeneka
rom, mert nyáron felléphetnénk az ifjúsági na
pon. Molnár Lacival összedugtuk a fejünket,
és egy kis tagtoborzás után valóban lett zene
kar. Éjjel-nappal próbáltunk, és lett műsor is.
Játszottunk utána a Határ Menti Ifjúsági Na
pokon, és átjutottunk Váradra is, de sok he
lyen koncerteztünk az országban. Minden je
lentős fesztiválon ott voltunk.
– A Graffitinek köszönhető, hogy megis
mertétek egymást Erikával?
– Nem, ehhez nem volt köze a zenének.
Nem messze innen, a Tompa utcai háztól,
műszerészként dolgoztam, amikor Erika be
tért hozzánk fénymásolni, akkor ismerked
tünk meg.

szomszédoló

A debreceni vásárban

– Hogy lesz valakiből kézműves? – fordu
lok Rácz Erikához.
– Nálam gyerekkorban kezdődött. Ötödik
osztályban L. Ritók Nóra foglalkozott velünk.
Igaz, csak egy esztendeig, de meghatározó él
mény volt. Kereskedelmi középiskolába men
tem, a szakmai tárgyakat szerettem is, de az
elképzelhetetlen volt számomra, hogy mate
matikából felvételizzek. Szabadidőmben sokat
varrtam, a szabásmintákból összeszerkesz
tettem a kedvemre valót. Amíg meg nem is
mertem a tűzzománckészítést és az ötvössé
get, addig a varrásban találtam meg az alkotás
örömét. L. Ritók Nóra tanácsára zománc

A Simple Blues
Band sikeres
fellépése a Nyári
zenés esték
Berettyóújfaluban
rendezvény
sorozaton. Jobbról
Balogh László,
mellette Csontos
Péter, a háttérben
Molnár László
dobos

A nagylánynak,
aki egyébként
kiválóan hegedül,
jól állnak az
édesanyja ékszerei

művességet tanultam a debreceni Kézműves
Szakiskolában, majd ugyanitt az ötvös–arany
műves szakmát is elsajátítottam. Az iskolában
Gyöngy Enikő zománcművész, majd Ötvös
Nagy Ferenc ötvösművész volt a mesterem.
Nemcsak képeket készítettünk tűzzománcból,
hanem már az első esztendőben lehetett ék
szermedálnak valót is égetni. Aztán egyre na
gyobb és bonyolultabb formák következtek:
dísztányér, díszdoboz. Ezeknek ma már nem
ülnék neki, de akkor muszáj volt. A lendület
pedig vitt magával mindenkit. Még a tanul
mányaim alatt kapcsolatba kerültem a Biha
ri Népművészeti Egyesülettel, ennek az ak
kori elnöke, Török Istvánné ösztönzött arra,
hogy zsűriztessem az alkotásaimat. Érdekes
volt hallani, ahogy szakemberek vitatkoznak
a munkámról. Akkoriban még nem volt ilyen
erős a megújuló népművészetet támogatók tá
bora. Örülök, hogy ezt az utat választottam,
igazából az ékszerek készítésében teljesedtem
ki. 2000-ben sikerült a népművészet ifjú mes
tere, három év múlva pedig a népi iparművé
szi cím megszerzése. Munkáimmal szeretnék
hozzájárulni ahhoz, hogy a technika és uni
formizmus uralta világunkban is fennmarad
jon a népi tárgykultúra által közvetített esz
tétikum, de fontosnak tartottam a rajztanári
diploma megszerzését is.
– Végül is nemcsak egy család lettetek,
hanem egy vállalkozás is. Ez hogy alakult
ki? – kérdezem Balogh Lászlót.
– Erika oktatóként dolgozott egykori is
kolájában a Hollós utcán néhány évet, majd
2000-ben elhelyezkedett az akkor életre hí
vott Igazgyöngy Alapítványnál, mert fárasz
tó volt neki a bejárás Debrecenbe. 2004-ben
még dolgoztunk, én zenéltem, és jártuk a vá
sárokat. Ezek voltak az útkeresés évei. Úgy
látszott, hogy műszerészként már nem sok jö
vőm van a munkahelyen. Közben a debrece
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ni Csonka Valterrel is összehozott a sors, ő az
egyik legjobb bluesénekes Magyarországon.
Molnár Lacival és egy volt tanítványommal is
zenélhettem mellette. Tíz évig tartott ez a fo
lyamat, egy év megszakítással. Mire éjszaka
hazaértem a koncertről, az autó már meg volt
pakolva: irány a vásár Erika alkotásaival. Egy
idő után dönteni kellett, mit választok. Mű
szerészként dolgoztam fémmel, így az ékszer
készítés bizonyos folyamatait el tudtam én is
végezni, és az első lányunk, Alizka megszü
letése után már Erika sem vállalt teljes állást
az iskolában. Tavasztól adventig járunk vásá
rokra. Jól meg kell gondolni, hogy hova men
jünk, nagyon messzire nem érdemes. Jártunk
Váradon is a Szent László Napokon a vár
ban. Tavaly kimaradt, mert egybeesett a gyu
lai Körös-völgyi Sokadalommal, az idén meg
a járványhelyzet miatt maradtunk el. Váradon
egyébként az új zenekarunkkal kétszer is ját
szottunk a Moszkva kávézóban. Ha oda már
nem is tudunk visszatérni, keressük az új hely
színt, mert nagyon szeretjük a váradi közönsé
get. Ha a vírushelyzet nem szól közbe, augusz
tus közepén A. G. Weinberger előtt léphetünk

Zománcés ötvöstechnika
eredménye
az egyedi
ékszerkollekció

Népi motívumok
modern
ékszereken

Az ösztöndíj
pályázat
kísérletezésre is
módot ad

színpadra Berettyóújfaluban a Csontos Péter
vezette Simple Blues Banddel.
– Mennyiben változott az életetek a ka
rantén alatt?
– Talán nem is az értékesítés volt a legna
gyobb gond – veszi át a szót Erika. – Két is
koláskorú gyermekkel kellett újraszervezni az
életet. Leila első osztályos, mellette azért ott
kellett ülni. Alizka szépen dolgozott önállóan.
Szerencsére még csak hetedikes, mert nyol
cadikban a valószínűségszámítás a diplomás
szülőknek is nehezen ment. A munka mellett
gondoskodni kellett az ebédről is. Szerencsére
már korábban elkezdtük az online értékesítést,
így könnyebb dolgunk volt, nem a nulláról kel
lett kezdeni. Igaz, hiányzik a vásárok forgata
ga, hangulata, és még az online értékesítés
sem tart ott, ahol szeretnénk, de bízunk ben
ne. Nagy megnyugvás volt, amikor megkap
tam az értesítést, hogy elnyertem az MMA há
roméves ösztöndíját. A pályázati programom
három részre tagolódik. Az első szakaszban
az azsúrzománc és erdélyi zománctechnika le
hetőségeit szeretném feltárni a népi díszítő
művészet ihlette ékszereken. A második rész
ben a népi építészet, textil‑, kerámiamunkák
és az őshonos természeti környezet formavi
lágának egyes elemeit szeretném hasznosítani
az ékszerkészítésben. A harmadik szakaszban
pedig a népviseletben használt öltözék-kiegé
szítők – ruhakapcsok, pitykék – megalkotását
tervezem. Ez utóbbiból már többet is készítet
tem, mert a pityke egy időben hiánycikknek
számított. Szeretnénk egy olyan műhelyt épí
teni, ahol fogadni tudjuk az érdeklődőket, és
akár négy-öt embert is le tudunk ültetni egy
szerre. Ez még csak álom, de a hároméves
program valóság.

Kocsis Csaba
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Akkor jó a kicsi alma,
mikor nagy nincsen
Szólások, közmondások gyűjteményes kötete
Nemrég jelent meg a budapesti Tinta
Könyvkiadónál a 466 oldalas Népies
szólások, közmondások és életbölcsességek
enciklopédiája. Ez alkalomból beszélgetett
a két szerkesztővel, Balázsi József Attilával
és Kiss Gáborral Halápy Ferenc.
– Napjainkban világszerte zavargások
vannak. Mintha erre rímelne az a régi köz
mondás, hogy aranyat hord a szamár, még
is bogáncsot eszik. Magyarázatként a Népi
es szólások, közmondások és életbölcsességek
enciklopédiájában ezt olvassuk: „A szegény
ember termel minden értéket, de a gazda
gok világában neki mégiscsak a nyomor jut
osztályrészül.”
Balázsi József Attila: – A társadalmi
problémák kezdettől fogva a népköltészeti al
kotásokban – adomákban, mesékben, köz
mondásokban – és szépirodalmi művekben is
tükröződnek. Az imént említett közmondás

A Tinta Könyvkiadó
legújabb
enciklopédiája

Népies szólásokat,
közmondásokat
gyűjtöttek
csokorba

nak különféle állatokat tartalmazó, de elté
rő metaforára épülő változatai Európa-szerte
megtalálhatók. Németül például így mond
ják: „Der Esel vom Gebirge trägt den Wein
und säuft Wasser”, azaz „A szamár bort hoz
a hegyekből, és vizet iszik”. Ennek leggyako
ribb magyar tájnyelvi megfelelője: „Bort hord
a ló, mégis vizet iszik”, de nálunk is ismeretes
a „Szegény fogja a madarat, de a gazdag eszi
meg” variánsa.
Kiss Gábor: – Valóban így van. Az embe
ri természet roppant lassan változik. Bizonyít
ják ezt az ókori irodalmi alkotások: a görög,
római, szanszkrit, kínai irodalmi művekben
fölvetett örök kérdések ma is mind időszerűek.
– Olvasgatva az érdekes Enciklopédiát, a
következő közmondásra bukkantam: „Nagy
barátságnak nagy harag a vége.”

Ø

(folytatás a következõ oldalon)
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(folytatás az előző oldalról)

Ø
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B. J. A.: – Az emberek közötti szövevé
nyes viszonyok minden nyelvben számos köz
mondás és szólás témái. Közülük talán a ba
rátság és a szeretet, szerelem a leggyakoribb.
Az iménti közmondás azt az igazságot fogal
mazza meg, hogy a gyakori találkozások nem
egyszer ártanak az emberi kapcsolatoknak.
Másként egy népies közmondással kifejezve:
„Nem jó a felettébb levő nagy barátság”.
– A Tinta Könyvkiadó már számtalan köz
mondásgyűjteményt adott ki. Miért gondol
ták, hogy még egy elfér a piacon?
K. G.: – Az eddig közkézen forgó gyűjte
mények gerincét a ma is használatos nyelvi
anyag adja. Ebbe az új gyűjteménybe viszont
zömmel a már elfeledett vagy a kevésbé is
mert bölcsességek kerültek bele. Nem hi
szem, hogy olvasóink közül sokan hallották
volna az alábbi három bölcsességet: „Akkor
jó a kicsi alma, mikor nagy nincsen”; „Nem
vaknak való a tükör” vagy „Magról hajt
a cserfa is”.
B. J. A.: – A régi irodalmat többnyire
csak az irodalomtudós és a nyelvész forgatja,
ezért a nyelvből kikopott közmondások jelen
tése ugyanúgy feledésbe merül, mint a szava
ké. Viszont ha ott áll a polcunkon egy régi
proverbiumokat összegyűjtő válogatás, bár
mikor levehetjük, lapozgathatjuk. Így az olva
sott közmondások egyike-másika életre kel, és
észrevétlenül belopakodik a beszédünkbe.
– Miért kapta az új kiadvány az enciklopé
dia, és nem a szótár nevet?
B. J. A.: – Egy-egy új kiadvány megjelené
se előtt sokat törjük a fejünket a végső címen.
Például ez évekig az Egy fa nem erdő munka
címen futott. Mégis, a nyomdába adás előtti
pillanatban megváltoztattuk, mert úgy gondol
juk, hogy az új cím jobban tájékoztatja az ér
deklődőket. Figyelemfölkeltő címet adni nem
könnyű, hiszen a már megjelent kiadványok
sokat lefoglalnak.
– Honnan gyűjtötték össze ennek az iz
galmas olvasmánynak az anyagát?
K. G.: – Fő forrásunk az összességében
5430 oldalas, ötkötetes Új magyar tájszó
tár (1979–2010) volt. Ezt átböngészve ebből
emeltük ki az anyagot. Mondhatom, napvilág
ra hoztuk, mert az öt kötetben csak hosszas
keresgélés után bukkanunk rá egy-egy szó
Biharország
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Balázsi József
Attila, az egyik
szerkesztő

lásra, közmondásra. Természetesen még más
tájszótárakat is felhasználtunk.
B. J. A.: – Az összegyűjtött anyag meg
rostálása mindig nehéz feladat, a szerkesztő
nek sajog a szíve minden kihagyott adatért.
Ebbe a válogatásba az ország egyes vidékein
ismert közmondások kerültek be. Tehát nincs
benne az „Ajándék lónak ne nézd a fogát”, vi
szont megtalálható a népies „Ajándék malac
nak ne nézd, hogy rövid a farka” és „Ajándék
marhának nem kell szarvát nézni” változata.
Ráadásul – nyelvészeti-néprajzi kiadványokról
lévén szó – a tájszótárakban a szövegek foneti
kus átírásban vannak lejegyezve, ami megne
hezíti az átlagolvasónak a használatukat. Ép
pen ezért az Enciklopédiában mindent a mai
helyesírási szabályok szerint írtunk, és az el
avult vagy tájszavakat megmagyaráztuk.
– A Tinta Könyvkiadó majdnem mind
egyik szótárának van alcíme, amely közli,
hogy hány egység (szócikk vagy kifejezés) ta
lálható az adott kézikönyvben. Az új Enciklo
pédiának miért nincs alcíme?
B. J. A.: – Azért, mert a Népies szólások,
közmondások és bölcsességek enciklopédi
ája főcímet önmagában is eléggé informatív
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nak találtuk. A fülszövegből viszont kiderül,
hogy 8250, szónál nagyobb nyelvi egységet –
szakszóval frazémát – tartalmaz. Összehason
lításul: O. Nagy Gábor Magyar szólások és
közmondások című kötete 17 966 számozott
tételt ölel fel. Bárdosi Vilmosnak ugyancsak a
Tinta Könyvkiadónál megjelent Magyar szólá
sok, közmondások értelmező szótára – foga
lomköri mutatóval című kézikönyve 14 000
nyelvi egységet tartalmaz. Mindkét előbb em
lített szótár esetében az előforduló nyelvi egy
ségek számába bele kell érteni a mindennapi,
széles körben ismert frazémákat is.
– Az említett fülszövegből tudjuk, hogy
időjárási (más szóval paraszt) regulákat is
tartalmaz ez az újdonság. Még nagyapámtól
hallottam: vörös az ég alja, szeles idő lesz.
Ilyesmiket takar ez a kifejezés?
K. G.: – Pontosan. Néhány a könyvünk
ben említettek közül: „Szól a nóta a békabe
rekben”, azaz megváltozik az időjárás; „Alul
derül, bocskor merül”: ha az egyébként felhős
égboltnak az alja kiderül, akkor még további
eső várható; „Az ördög elszabadult a láncáról”
jelentése pedig: erős szél fúj.
B. J. A.: – Az időjárási regulák az időjá
rás (szél, csapadék, vihar, hideg, meleg, nap
sütés) és a mezőgazdasági munkák közötti
összefüggéseket fogalmazzák meg tömör for
mában. Gyakorta tükrözik az időjárásnak az
Kiss Gábor,
a budapesti
könyvkiadó
igazgatója,
társszerkesztő

élővilágra gyakorolt hatását is: „Hírmondó
fecske tavaszt énekel.” Mivel az egyes népek
földrajzi környezete, éghajlati viszonyai elté
rőek, ugyanazok a jelenségek más-más időjá
rás-változáshoz kötődhetnek. Az európai nyel
vekben használatos regulák zöme hasonló.
A nagypapa által említett a legrégebbiek kö
zül való, már az Újszövetségben is megtalál
juk: „Este azt mondjátok, jó idő lesz, mert vö
röslik az ég. Hajnalban meg: Ma zivatar lesz,
mert az ég felhős és vörös. Az ég színéből tud
tok következtetni, az idők jeleit meg nem tud
játok felismerni?” (Mt 16,2–3). Shakespeare is
megörökíti e régi megfigyelést elbeszélő köl
teményében (1593): „Mint vörös hajnal, mely
gyakorta jósol / Matróznak orkánt és hajótö
rést, / Gondot pásztornak, inséget madárnak,
/ Zivatart a juhásznak és a nyájnak” (Venus és
Adonis, Weöres S. ford.).
– Az enciklopédia általában olyan könyv,
amely egy szakterületről nyújt átfogó ismere
teket. Igaz ez az Önök kiadványára is? Meg
ismerjük belőle a letűnt paraszti világot?
B. J. A.: – Talán nem szerénytelenség
igennel válaszolnom a kérdésre. Az egykori
vidéki élet minden területét érintik a szólások,
közmondások. Olvashatunk az állat‑ és nö
vényvilágról, a betegségekről, a népi gyógy
módokról, a hiedelem‑ és szokásvilágról, az
öltözködésről és az ünnepekről is. Az ismét
lések elkerülése végett a fontosabb témákat
a szócikkektől halvány kerettel elválasztott,
apró tanulmányokban villantjuk fel.
– Az Enciklopédia ábécérendben tárja
elénk kincsét. Azonban mutatók is vannak
a kötet végén. Miért fontosak ezek?
K. G.: – A mutatók csoportosítva, egy he
lyen tartalmazzák az egy-egy témakörbe tarto
zó, a kötetben szétszórt szólásokat, életbölcses
ségeket. Például az örökléssel kapcsolatosak
a következők: „Addig ne vetkőzz le, míg alud
ni nem mégy!”; „Akkor vetkezik le, ha feküd
ni akar”; „Egy dénár, két dénár, néked innen
semmi se jár”; „Kutyára hagyja a nevét” vagy
„Lepedőn osztotta fel a birtokát”.
B. J. A.: – Az adatok elrendezésében
évszázadok óta két alapvető elv uralkodik:
az alfabetikus (legkorábbi példája a 30 000
szócikket tartalmazó, X. századi, bizánci
Szuda-enciklopédia) és a tematikus (fogalmi),
amelyet gyakran alfabetikus mutató egészít ki.
Ily módon az adatok könnyen előkereshetők.
Az alfabetikus elrendezés nemegyszer figyel
men kívül hagyja a névelőket és egyéb „faj
súlytalan” szavakat.
2020. augusztus
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Diákélet és iskola
J
úlius első hetében országszerte lezajlot
tak az érettségi vizsgák. Diákok ezrei lép
tek ki az iskola kapuján az életbe, amely
a régi biztatás szerint tárt karokkal várja őket.
Aztán majd kiderül, kit ölel a keblére, és kit ta
szít el magától.
Úgy tapasztaltam, hogy a mai fiataloknak
könnyebb a diákéletük, mint amilyen nekünk
volt a romániai rendszerváltás előtt. Jogaik
vannak, nagyobb a szabadságuk és sokszor
a szabadosságuk is. Még a zűrzavaros tanügyi
állapotok ellenére is jobb helyzetben vannak.
Több egyetem van, sőt magyar nyelvű egye
temek is alakultak, több a választási lehetőség
a szakmai ágak között, és külföldön is lehet
tanulni.
Persze minden relatív. Lehet, ők úgy érzik,
nem rózsás a helyzetük még így sem. Évek
múlva, ha majd igazán érettek lesznek és ta
pasztaltabbak, elgondolkozhatnak mindezen.
Visszatekinthetnek a diákéveikre, az iskolá
ra, ahonnan elindultak, és majd mesélhetnek
róla.

Kis szubjektív elmélkedés
Az ember gyermeke úgy van az iskolával,
hogy sokszor bekenné az oldalát jó vastagon
szalonnával, hogy elvigyék az ebek. Aztán
amikor kikerül az életbe, és meg kell küzde
nie a mindennapi nehézségekkel, visszasírja
a tanintézetet és gondtalan diákságát. Bár ha
magamból indulok ki, egyáltalán nem mond
hatom, hogy az én diákéletem gondtalan volt,
főleg az érettségi előtti évben nem, mert na
gyon megkeserítette néhány túlbuzgó, a kom
munizmus eszméivel átitatott diák és tanár,
olyannyira, hogy a sok igazságtalan büntetés
sorozat, amit rám mértek, megbetegített lel
kileg.
Valószínűleg nem vagyok egyedül a sérel
meimmel, hiszen a kommunista és diktatóri
kus nevelési módszer sokunkat, főleg a láza
dó szelleműeket, igyekezett megtörni lelkileg.
Amikor kicsaptak egy diákcsíny miatt, és
még politikai színezetet is adtak neki, sőt azt
is rám fogták, hogy festem a hajamat, azt
üvöltötte az igazgató elvtárs, hogy az iskola
szégyene vagyok, egy rosszféle, senkiházi, és
30

Biharország

2020. augusztus

soha az életben nem lesz belőlem semmi. Az
tán pár évtized múlva ugyanebbe az iskolába
meghívtak író-olvasó találkozóra a könyve
immel, és azt mondták, hogy az iskola büsz
ke rám, amiért egykor tanítványa voltam…
Bekerültem az évkönyvükbe is a fényképem
mel meg az egyik versemmel együtt mint hí
res ember.
Ilyen emlékek súlya alatt nehéz írnia az em
bernek egykori iskolájáról.

Felfedezések, élmények
Volt szerencsém első osztálytól érettségiig
megszakítás nélkül ugyanabba a nagyváradi
iskolába járni, amely az évek során több ne
vet is magáénak tudhatott. Volt Orsolya zár
da, aztán leánylíceum és pedagógiai leányis
kola, 3-as számú középiskola, majd Mogyorós
Sándor nevét viselte, aztán 5-ös számú ipa
ri líceum, majd a romániai rendszerváltás
után Ady Endre Líceum lett. Ady és a holna
pos költők immár bronzalakot öltve üldögél
nek gondolataikba merülve az előtt az öreg
alma mater előtt, amely meghatározó szere
pet játszott az életemben. Ahol a tanáraim, is
kolatársaim, az akkori társadalmi és politikai
szellem irányította az életemet és a többi diá
két. Ahol tudást öntögettek a fejünkbe, amit
nem nagyon díjaztunk, mert még nem értet
tük, hogy a tudás hatalom. Csak feszengtünk
a padokban, bóbiskoltunk, vagy éppen figyel
tünk. Írtuk a rögtönzéseket, dolgozatokat,
meg egymásnak a leveleket, és alig vártuk,
hogy kicsengessenek. Utáltuk az egyenruhát,
a karszámot, a hajunkat leszorító hajpántot, és
megroggyant térddel, álmosan énekeltük reg
gelenként a román himnuszt.
Módomban állt egy évtizeden át megfigyel
ni, hogyan változik az iskola tanári kara, di
ákközössége és szellemisége. Mikor mi be
folyásolja a hangulatokat, hogyan gyakorol
nyomást a politika az oktatásra. Melyik ta
nártól félünk, melyiket szeretjük, közülük ki
nyugodt, ki ideges és türelmetlen, ki ad a kül
sejére és ki nem. Melyik kivételezik, melyik
igazságos, melyiknek értjük a szavait és me
lyiknek nem.
És láttam, hogy a tanulók között ki a stré

lektűr

Ferenczy Béla
grafikája

ber, a besúgó, és ezzel milyen sokat tud ártani.
Láttam, ki a törtető, ki a visszahúzódó. Melyik
klikkbe kik tartoznak. Ki a menő, ki a számki
vetett. Mitől lesz valaki vezérszellem a diákok
között, kik hódolnak be neki és versengenek
a kegyeiért. Tudtam, kivel érzem jól magam,
ki megbízható, önzetlen és segítőkész, és
hogy ki kibe szerelmes. Azt is megtapasztal
tam, hogy ha nincs egy állandó osztályfőnöke
egy osztálynak, hogyan hullik szét darabokra
az osztályközösség. Hogyan lesz olyan hánya
tott sorsú a sok diák, mint az árva gyerekek,
akiket passzolgatnak kézről kézre, mert sen
kinek sem kellenek, és akiket senki nem véd
meg, ha bajba jutnak, és senki nem ad taná
csot, ha szükségük van rá.
De azt is megéltem, milyen jó érzés olyan
osztályba járni, ahol nagyszerű pedagógus az
osztályfőnök. Nagyon erős az összetartás, csu
pa nagyszerű karakter, jó fej vesz körül. Szin
te érdemes miattuk iskolába járni, már csak
azért is, hogy újra meg újra együtt lehessünk
nap mint nap, és egy csomó jó dologban meg
marhaságban közösen vegyünk részt, és soha
ne áruljuk el egymást semmi pénzért. Emlék
szem, mennyit nevettünk, és ha sírtunk, ho
gyan vigasztaltuk meg percek alatt egymást.
Aztán kialakultak a barátságok is. Megtalál
ták egymást az igaz barátok, mint ahogy én
is megtaláltam őket, és a mai napig tartjuk a
kapcsolatot – kivel személyesen, kivel interne
ten keresztül, kivel már csak az ég felé inte
getve.
Szerettem telerajzolni a padomat és verse
ket írni rá, aztán sajnos le kellett kaparnom.
Mindig nagy izgalommal indultam felfedezőút
ra az öreg épület folyosóin, főleg a sötétfolyo

són, majd emeletre fel és le. Sőt még a kisud
varon lévő pincébe is lemerészkedtem, mert
azt hallottam, hogy elhunyt apácák csontvá
zait rejti. Élveztem a szünetekben a fülsiketítő
zsivajt, a rengeteg gyerek tolongását, rohan
gálását, a gyorsan terjedő pletykákat tanárok
ról, diákokról, új szerelmekről vagy kilátásba
helyezett büntetésekről. Szerettem beszívni
az uzsonnákból áradó kolbász-, zöldpaprika-,
hagymaszagot, meg a tinta és krétapor keser
nyés illatát. A diákszagot.
Műhelyórákon autóvezetést is tanultunk.
Szünetben páran beültünk a garázsban rosto
koló autóba, a Vilibe – már nem emlékszem,
milyen márkájú volt, csak arra, hogy annyit
röhögtünk valami marhaságon, hogy a nagy
rázkódástól elindult az autó, és kigurult velünk
az udvarra, úgy kellett elfogni, mint egy meg
vadult lovat, mert elromlott a fék. És orosz
órán szegény tanárnőnk bosszúságára nye
rítve röhögtünk a „pisáty” ige miatt, ami azt
jelenti magyarul: írni. És el is ragoztuk, amitől
aztán még a padból is kidőltünk.
Voltak felejthetetlen jó tanáraink is, akik
a szívünkhöz nőttek, akiknek köszönhetően
egyenes gerincű emberek maradtunk. Sok
bölcsesség hangzott el ajkukról, de fenyítések
is a lógások és a vécében elszívott cigik miatt.
Legtöbben az ének-, rajz- és tornaórákat sze
rettük. De szerencsére ragadt is valami a fe
jünkbe. Elsőként az ábécé elsajátítása, amitől
minden olyan egyszerűvé vált. Csak el kellett
olvasni a könyveket, és máris okosabbak let
tünk. De bölcsességre tanított minket az élet
is, és már tudjuk, hogy meg kell becsülni az
ISKOLÁT.

Tóth Ágnes
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Beteljesült Albison
a lelkészvárás
Két év lelkésznélküliség után 2019
szeptemberében úgy tűnt, hogy Demeter
Szabolcs személyében lelki vezetőre talál
az albisi református gyülekezet. Tiszavirágéletű szolgálatát követően a múlt hónapban új
lelkipásztor, Szatmári Elemér érkezett a faluba.

A tiszteletes –
mint mondta –
hálás a rendbe tett
parókiáért
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Múlt ősszel reménységgel telve, felújított
parókiával várta az albisi gyülekezet Demeter
Szabolcsot. A minden komforttal ellátott pap
lak 1942–1944 között épült, Saja Sándor lel
kipásztor idejében. Demeter érkezése előtt két
esztendeig nem volt saját igeszólójuk, Dara
bont Tibor ottományi lelkipásztor igyekezett
terelgetni a magára maradt nyájat. Demeter
tiszteletes alig fél évet maradt, majd egy szá
mára kedvezőbbnek tűnő állásajánlatot elfo
gadva, búcsút intett az albisi egyházközség
nek. Ismét Darabont Tiborhoz fordultak, s ő
nem hagyta magára az albisiakat.
Az ember azt gondolná, hogy versengenek
a lelkészek ezért az érmelléki egyházközsé
gért. Színmagyar település, 600 lelkes gyüle
kezet, jó állapotban lévő parókia, az egyház
községnek 25 hektár földje, erdeje van. A
helyi kultúrotthon és az iskolaépület is az egy
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Szatmári Elemér július utolsó vasárnapján szolgált
először Albison

ház tulajdona, bérleti díjat kap utánuk. Az is
kola kifogástalan állapotban van, a kultúrház
is néhány éve lett felújítva. Anyagilag is rend
ben van ott minden. Különösen büszkék le
hetnek templomukra, a XIII. században épült
istenháza műemlék. Érdekessége a torony
alatt található keresztboltíves szentély, illetve
a toronyba vezető, nemrég felfedezett járat –
ezt szűk (55 cm széles, 1,8 méter magas) és
sötét volta miatt gyilkos folyosónak nevezték
el. A belső tér mennyezete eredetileg kazet
tás volt, majd nádas vakolt plafonra cserélték.
Bár maga a templom az 1200-as évek végén
épült, a torony felső szintje 1766-ban nyerte el
mai formáját. Emellett Albis nem kisebb sze
mélyiségekkel büszkélkedhet, mint az Irinyi fi
vérekkel: János a zajtalan és robbanásmen
tes gyufa feltalálójaként vált ismertté, József
az 1848-as forradalomban vállalt szerepet, ja
vaslatára fogalmazták meg a híres 12 pontot.
Az Irinyiek szobra a templomkertben áll, he
lyet kapott ott a turulmadár óvta világháborús
emlékmű is.
Miután körbejártam az albisi egyházköz
ség tulajdonában lévő ingatlanokat, bekopog
tam a parókia ajtaján is. Újabb fejezet kezdő

hitvilág

Az iskolaépület is
egyházi tulajdon

A műemlék templom

dik ugyanis a gyülekezet életében: Szatmári
Elemér személyében lelkész érkezett a falu
ba. Hamar kiderül, hogy több közös ismerő
sünk is van, és nemcsak lelkész körökben.
Aztán beszélgetésünk során azt is tisztázzuk,
hogy szegről-végről földik vagyunk, ugyanis
édesapjával egyazon községben születtünk, ő
Érkeserűben, én pedig Kiskerekiben. További
azonosságra is hamar fény derül: mindketten
hatgyermekes édesapák vagyunk.
Szatmári tiszteletes édesapja is református
lelkipásztor volt, hosszú ideig Köröstárkányban
szolgált. Ifjabb Elemér már ott született 1969ben, a három fiúgyermeket nevelő család leg
kisebb tagjaként. Már zsenge gyermekkorá
ban mondogatták a falubeliek, hogy ebből a
gyermekből pap lesz, olyan jó volt a beszélő

A művelődési ház
néhány éve lett
felújítva

kéje. Való igaz, soha nem gondolkodott más
lehetőségen. Pedig a körülmények indokol
ták volna, hisz két sikertelen felvételi után be
hívták sorkatonának. Aztán 1990-ben, mivel
megsokszorozták a teológushallgatók létszá
mát, felvették az előző évben be nem jutott,
de átmenő jegyet elért jelentkezőket is. Így az
tán megkezdhette lelkészi tanulmányait. Ak
koriban nagy volt a paphiány, ezért lehető
sége nyílt, hogy harmadév után – egy évre
megszakítva tanulmányait – szolgálatot vállal
jon. Negyedéves teológusként egy alkalom
mal Ippon szolgált legátusként. Megtetszett az
ottaniaknak, és felajánlották neki, hogy tanul
mányai befejeztével menjen hozzájuk papnak.
A nyugdíj előtt álló Koszorús Ferenc lelkipász
tor kivárta, amíg ő lediplomázik.
Mikor gyermekei cseperedtek, az ő érde
küket szem előtt tartva városközeli gyülekezet
után nézett Szatmári tiszteletes. Így került a
Szatmárnémeti melletti Pusztadarócra 2001ben. Tizenöt év ottlét után a román–ukrán
határ közelében fekvő Tamásváralján vállalt
szolgálatot. Most pedig 130 kilométert „vis�
szalépve” megérkezett Albisra. Kérdésemre,
hogy miért az ekkora térbeli váltás, a magya
rázat kézenfekvőnek tűnik: a gyermekek Deb
recenben szándékoznak továbbtanulni, Albis
közelebb esik a magyarországi városhoz.
Lelkészek körében terjed egy olyan véleke
dés, hogy tízévente ajánlatos gyülekezetet vál
tani, mert ez felfrissíti a közösséget, és a szol
gálónak is jót tesz. Szatmári Elemér ezzel csak
részben ért egyet, mint mondja, több évtized
után is lehet kihívásokat találni egyazon gyü
lekezeten belül is, ha erre megvan a szándék.
A püspöki kinevezéssel Albisra került tisztele
tes azt viszont leszögezte, hogy lelkipásztor
ként nem fogja egyetlen politikai irányzat mel
lett sem elkötelezni magát.

D. Mészáros Elek
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Tanulni, de hogyan?!
Több olyan szülővel találkoztam, aki a járvány
miatti kijárási korlátozás alatt kétségbeesett
amiatt, hogy hogyan is taníthatná ő maga
a gyerekét, hiszen nem tudja, hogyan kell.
Néhány dolgot azonban mindenki meg tud
tenni, s ezek nem csak az online oktatásban
hasznosíthatók.
Függetlenül attól, hogy online oktatás fo
lyik-e vagy a hagyományos iskolai napot kö
vető házifeladat-készítés, néhány dolgot jó,
ha tudunk a tanulási folyamatról. Van, amit
mindenki meg tudna tenni annak érdekében,
hogy hatékonyabbá váljon a tanulás, hogy a
megtanult anyagot ne csak a feleltetésig tud
ja a gyerek, hanem hosszú távon is megma
radjon.
Hallhatott már mindenki arról, hogy a bal
agyféltekéhez tartoznak az ismeretek, a logi
kus elemzés, a zene értelmezése, a tudatos
ság, a beszéd stb., a jobb agyféltekéhez pedig
az éneklés, a zene szeretete, a humor, a kép
zelőerő, a kreativitás, a színek, a térlátás, a
mögöttes tartalmak felfedezése, az átfogó lá
tásmód, az újdonságokra való fogékonyság, a
lényegkiemelés, az összefüggések felfedezése
stb. Feltevődik a kérdés, hogy miért is fontos
ez a megtanult dolgokkal kapcsolatban. Hát
azért, mert a bal agyféltekénkkel megszerzett
ismeret szoros kapcsolatban van a jobb agyfél
tekénk érzelmi hálóival.
A bal agyféltekés információkhoz egy cso
kornyi érzelem kapcsolódik. Ahhoz, hogy egy
új ismeret beépüljön, hogy gyökeret verjen a
személyiségünkben, elengedhetetlen, hogy
érzelmi kapcsolatunk legyen vele. Az egyete
men a pszichológia-tanárnőm olyan szemléle
tesen magyarázta el ennek a lényegét, hogy
ennek köszönhetően egy minőségében más
életszemlélettel tanítok. Az agyat egy erdőhöz
hasonlította. Minden megszerzett informáci
ót úgy raktározunk el, hogy felakasztjuk egy
fára. A fát körbeveszik azok az érzelmek, sza
gok, hangok, érzett, látott dolgok, amik ak
kor történtek velünk, amikor azt az ismeretet
megszereztük. Amikor ezt a tudást elő szeret
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nénk hívni a memóriánkból, vagyis le akar
juk akasztani a fáról, akkor át kell haladnunk
azok között, amik körbeveszik a fát. Ha nega
tív érzelmek ezek, akkor az agyunkban blokk
keletkezik, és egyszerűen nem látjuk a fát,
mert nem hajlandó az agy újra átélni azokat
a negatív érzelmeket, traumákat, amiket átélt,
amikor azt az ismeretet megszereztük, vagy
is nem emlékszünk a tanultakra. Ám ha po
zitív élmények veszik körbe a fát, akkor szíve
sen megyünk „levenni” a megszerzett tudást;
a pozitív érzelmekkel átitatott információkra
könnyen vissza tudunk emlékezni.
Stresszes körülmények között tanulni tehát
teljesen fölösleges, mert hosszú távon úgysem
emlékszünk rá, hiszen ki akarna szívesen át
élni megaláztatást, szidást, kiabálást. Csak az
a tevékenység éri el a hosszú távú célját, ami
ben a gyerek jól érzi magát. Dr. Bagdy Emő
ke szakpszichológus egyik előadásában arról
beszél, hogy kimutatták a memóriavizsgálato
kon, hogy ami jó élményt nyújt, amivel érzel
mi viszony alakul ki, az kitörölhetetlen mély
séggel gyökerezik az agyban, arra még idős
korában is emlékszik az illető. Persze, hiszen
a jobb agyféltekének fogalma sincs az időről,
az információkat nem időrendben tárolja, ha
nem hasonlót a hasonlóval. Szükségesnek lá
tom tehát, hogy úgy tanítsunk, hogy az új is
mereteket pozitív érzelmekkel társítsuk.
Ha rajtunk kívül álló okok miatt mégis létre
jön egy érzelmileg negatív töltetű szituáció, ak
kor a legfontosabb ennek a feloldása. Felül kell
írni a negatív élményt! Például humorral vagy
énekléssel, vagy engedjük a gyerekeket raj
zolni. Ahogy Molnár V. József néplélekkutató
hangsúlyozza a könyveiben, amikor azt rajzol
nak, amit akarnak, akkor ki tudják magukból
rajzolni a szorongásaikat, félelmeiket.
Szerencsére mára már sokat változott a ta
nítási stílus, és többnyire élményalapú folya
matok által tanulhatnak a gyerekek az isko
lában. De hiába bábozik a tanító néni, hiába
teremti meg a hangulatot a tanórán, ha a házi
feladat és otthoni tanulás folyamatában a gye
rek szorongással kell hogy elmélyítse tudását.
Aki úgy érzi, hogy nincs türelme, hogy csak
kiabálva tudnak házit írni, és a tanuláshoz fon
tos nyugodt környezet sem adott, annak véle
ményem szerint érdemesebb a délutáni iskolai
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programot igénybe vennie, hogy ne íródjon át
a gyerek agyában az iskolában szerzett pozitív
élmény negatívra.
Azt is fontosnak tartom, hogy egy stressz
helyzetet követően milyen hamar tud a gye
rek visszaállni a normális lelki állapotba.
Dr. Vekerdy Tamás pszichológus szerint szü
lőként ezt is befolyásolhatjuk. Mint mondja,
bármilyen stressz ér bennünket, rugalmasan
visszakerülünk az eredeti állapotunkba, ha a
megfelelő feltételek adottak: 1. stabil szemé
lyes kapcsolat kisgyermekkorban; 2. a kör
nyezet viszonylagos magabiztossága; 3. a
napokban jól tagolt időélmény, vagyis hogy
ugyanakkor játszunk, eszünk, alszunk, mert –
mint mondja – a gyerek „őskonzervatív”; 4.
hogy a gyerek megkapja az önérzet megerősí
tését az oktatási folyamatban, vagyis azt figye
lik, hogy mit tud, és azért megdicsérik, s nem
azt figyelik, hogy mit nem tud.
Amikor tehát tanulunk vagy tanítunk, min
dig tartsuk szem előtt, hogy a stresszes kö
rülmények között elsajátított tudás csak rövid
időre szól, az egyetlen, amit elérhetünk vele,
hogy a gyerek jó jegyet kap. Amikor már ezek
tudatában minden szorongást keltő helyzetet
kizárunk, akkor kezdődhet az igazi tanulás.
Nem tekinthetünk el attól, hogy csak az él
ményalapú tanulás hatékony. Ha nem érintjük
meg a gyerek érzelmi világát, akkor úgyse fog
figyelni. Ezt a bonyolult agyi folyamatot kell
megértenünk, ha egyről a kettőre akarunk jut
ni mind az óvodában, mind az iskolában. Az
értelmi intelligenciát, a racionális tudást akkor

tudjuk maradandóan fejleszteni, akkor tud
ja majd a gyerek az adott helyzetben a meg
felelő tudást felhasználni, ha óriási hangsúlyt
fektetünk az érzelmi hatásra. Ennek tükrében
néhány példa erejéig lássuk, hogy magában a
tanulási folyamatban milyen akadályozó, illet
ve segítő tényezők lehetnek, hogy milyen vá
lasztási lehetőségeink vannak a gyakorlatban
akár pedagógusként, akár szülőként.
Például nem mindegy, hogy zajban kell ta
nulnia a gyereknek vagy csendben, hogy fe
szült hangulat van körülötte vagy derűs a lég
kör. Fontos lehet az is, hogy törött, kopott
eszközöket kénytelen-e használni vagy jókat,
hogy fázik-e vagy éppen melege van, hogy
szorítja-e a ruhája, a cipője. De akadály le
het még, ha vécére kell mennie, ha éhes,
szomjas, beteg, álmos stb. A pedagógus dön
ti el, hogy a tudás eléréséhez a házi feladatok
mennyiségét növeljük, vagy alternatív peda
gógiai eszközöket keresünk, a mi felelőssé
günk továbbá, hogy sablonos gondolkodásra
tanítjuk, vagy engedjük, hogy szárnyaljon a
fantáziája. Szintén rajtunk múlik, miként rea
gálunk arra, amikor hibázik a gyerek, hiszen
nem mindegy, hogy rögtön megbüntetjük,
vagy inkább meghallgatjuk a tettei okát, és
megkeressük a legcélravezetőbb megoldást,
amivel elkerülhetjük az újbóli megismétlő
dést. Arról is mi döntünk, hogy a vágyairól
csak álmodozhat, vagy teremtünk rá alkal
mat, hogy akár egy jelmez segítségével pár
órára azzá válhasson, ami lenni szeretne, s
ezzel új lendületet adhatunk a további felada
tok teljesítéséhez.
Mivel a könnyed tanulás egyénenként na
gyon változó, mindenkinek magának kell ki
kísérleteznie az ezt elősegítő körülményeket.
A hatékony tanulásban szerepe van a moz
gásnak, a szabad játéknak, az aktív részvétel
nek, a kíváncsiság és motiváció felkeltésének,
az éneklésnek, a színeknek, a személyes kap
csolatok kialakításának, a tanulási egységek
közötti szüneteknek, ha olyat csinálhatunk,
amiben örömünket leljük, ha értjük a célját.
Aki tehát az átlagosnál többet szeretne kihoz
ni magából, illetve a gyerekéből, annak érde
mes beleásnia magát ezekbe a tanulmányok
ba. Mindenkire vonatkozik viszont az, amire
népi bölcsességünk mutat rá: „Ismétlés a tu
dás anyja”, ugyanis az agyunkban lévő folya
matok miatt ez megkerülhetetlen lépése az is
meretek hosszú távú bevésődésének.

Kiss-Király Tünde

pedagógus
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II. Rákóczi Ferenc
– valóság és mítosz
II. Rákóczi Ferencről számos történelmi könyv,
tanulmány, cikk íródott napjainkig különböző
nyelveken (magyar, román, német stb.), s azok
különböző szemszögből mutatják be a fejedelem
személyét, az általa vezetett szabadságharc
körülményeit és eseményeit. A népi emlékezet is
megőrizte alakját.

A fejedelem
emlékiratainak
1739-es kiadása
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A XVIII. század végén a Habsburgok meg
szállják Erdélyt és Magyarországot, hatalmas
terheket rónak ki az itt élő lakosságra – pa
rasztokra és nemesekre egyaránt –, emellett
az itt állomásozó hadsereg (kb. 40 ezer fő) tel
jes ellátásáról gondoskodnia kellett az erdélyi
lakosságnak. A nép egy része, hogy szabadul
jon a terhek alól, erdőkbe és a hegyekbe me
nekült, majd kisebb seregekbe csoportosult.
A kisnemesek és jobbágyok elkezdték meg
szervezni a kuruc sereget, mint például Esze
Tamás, Kis Albert, Guthi István. Utóbbi Bi
har vármegyében, és Thököly Imre seregében
tiszti rangot viselt.
Ez alatt az idő alatt II. Rákóczi Ferenc Len
gyelországban tartózkodik. Amikor 1703. má
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jus 6-án kitör a szabadságharc, az Esze Tamás
tarpai jobbágy vezetésével szervezkedő pa
rasztok elhatározzák, hogy hazahívják II. Rá
kóczi Ferencet, és felkérik, álljon a harc élére.
A fejedelem a Vereckei-hágón egyedül lép be
az országba, tisztek és hadsereg nélkül, sem
fegyverzete, sem pénze nincs. Az elsők között
a rutén parasztság üdvözli, megvendégeli őt,
és sokan zászlaja alá állnak. Lobogóján a kö
vetkező latin nyelvű felirat áll: „Cum Deo pro
patria et libertate” (Istennel a hazáért és sza
badságért).
A jelmondat üzenete az Erdélyben és Ma
gyarországon élő minden nemzetiséget és tár
sadalmi réteget megérintett. Míg a nemesek
a Habsburg-uralom alól szerettek volna meg
szabadulni, addig a parasztság a terhek és a
nemesség elnyomása alól próbált szabadulni
vagy legalábbis ezeken enyhíteni. II. Rákóczi
Ferencet sokan megmentőnek, megváltónak
tartották, aki megszabadítja őket a sok szen
vedéstől és anyagi terhektől.
Kezdetben oly nagy a lelkesedés, hogy
Északkelet-Magyarországon és Erdélyben a
városok sorban nyitják meg kapuikat a kuruc
seregek előtt. Segesvár, Nagyszeben és Bras
só kivételével mind kuruc kézre kerül, a Par
tiumban csak Nagyvárad marad meg végig a
labancok kezén. Ez utóbbi azért, mert a város
két évig tartó ostroma alatt a támadást vezető
Pocsai György fiatal tisztjei tüzesebb támadá
sokat indítottak a környéken élő lányok és la
bancfeleségek ellen, mint a vár ellen. Mivel az
ostromló seregben sok jobbágy is szolgált, s
ők időközönként elhagyták a helyüket, és ha
zamentek elvégezni a fontosabb mezőgazda
sági munkákat, a várost védő császáriaknak
rendszeresen sikerült utánpótlást kapniuk.
II. Rákóczi Ferenc a XVIII. század ele
jén Magyarország legnagyobb földbirtokosa
volt, sikerült egy rövid időre maga mellé ál
lítania a különböző nemzetiségű és társadal
mi helyzetű embereket a Habsburgok ellen.
Olyan személyiség volt, aki végig vakon bízott
Franciaország és a cári Oroszország segítsé
gében. Mindkét nagyhatalommal titkos meg

história

állapodása volt, sajnos mindkettő csak morá
lisan segítette küzdelmét. Úgy érezte, nem ért
a hadseregszervezéshez és a hadviseléshez;
emlékirataiban így ír erről: „Minthogy a hada
kozásban ujoncnak érzém magamat, nagyon
örültem, hogy olyanoktól kérhettem tanácsot,
kik azt hivék, hogy értenek hozzá.”
A szabadságharc elbukása előtt Rákóczi el
hagyta az országot azzal a szándékkal, hogy
külföldi hadsereg segítségével tér vissza. Fel
hatalmazta Károlyi Sándort, hogy vezesse a
szabadságharcot, és megkérte, hogy késlel
tesse minél tovább a béke megkötését. A sza
badságharc elbukott, de II. Rákóczi Ferenc
emléke és tisztelete napjainkig él különböző
mítoszokban és legendákban. A következők
ben megemlítünk néhány ilyen mítoszt.
Száva István és Vámos Magda Így élt II. Rá
kóczi Ferenc című könyvében a következő mí
toszról olvashatunk: az I. világháború végéig a
rutén (ukrán) parasztoknál karácsonykor, ami
kor asztalhoz ültek, az asztalfőt üresen hagy
ták II. Rákóczi Ferencnek, mivel őt megváltó
nak tartották.
Márki Sándor A népek közeledése címmel
írt munkájában azt mondja, hogy II. Rákóczit
a román nép Messiásnak nevezte. Ebben a ta
nulmányban azt is megemlíti, hogy számos
román kurucnóta született. Az egyikben pél
dául azt éneklik: „Măi Rakoczi, Bercsenyi, /
Unde-i merge, acolo ’om fi.”

A néphit szerint
a hajában volt
az ereje

Egy másik történész, George Bariţiu a kö
vetkezőket írja: „A mi országunk lakói napja
inkig különböző alkalmakkor beszélnek Rákó
czi kurucairól. Őt, a Messiást sokszor várják.
Egy igen érdekes történet 1840-ből, amikor
egy írástudatlan öreg pásztor Debrecen kör
nyékén érdeklődött protestáns teológusoktól,
hogy mikor tér vissza II. Rákóczi Ferenc.”
Alexandru Filipaşcu Máramaros történel
me című könyvében azt írja, hogy 1940-ben
több máramarosi faluban egyes emberek még
őriznek Rákóczi-zászlókat, sőt lakodalmak
kor a násznépet a Rákóczi-indulóval fogadták.
Déznai Péter Hej, Rákóczi… – II. Rákóczi Fe
renc alakja a néphagyományban című tanul
mányában ezt a mítoszt írja le: „Ez a Rákóczi
egy nagydarab ember volt, és nagyon erős.
Akármilyen nagy követ el tudott hajítani. A
hajában volt az ereje.”
Napjainkban is élnek legendák Rákóczialagutakról, ‑pincékről, amelyek Nagyká
rolyt összekötötték Tasnáddal, Erdődöt vagy
Szilágypért Nagykárollyal. Ezek a pincék vagy
alagutak állítólag úgy voltak megépítve, hogy
a mai ember nehezen tudna bennük közleked
ni, és könnyen eltévedne, mivel rengeteg aka
dály volt a járatrendszerekbe építve, Rákóczi
viszont lóháton járt ezekben seregével együtt.
Egy másik mítosz azt tartja, hogy Rákó
czi fordított patkóval járta az országot, félre
vezetve így az ellenséget. Ezt a titkot viszont
a lánya elárulta, így Rákóczi elátkozta, ezért a
lány kígyóvá változott, s máig őrzi a fejedelem
pincéit. (Valójában Rákóczinak két fiúgyerme
ke született – a szerző megj.) Az előbbiekben
említett legenda főleg Nyugat-Magyarorszá
gon ismert.
A XIX. század végéig a nagykárolyi kastély
parkjában állt egy hársfa, melyet Rákóczi hár
sának neveztek, továbbá az említett kastély
ban egészen 1920-ig létezett egy Rákóczi-szo
ba, amelyet még a kuruc korban rendeztek be,
és ide várták vissza a fejedelmet. Még számos
más mítosz is kering a feledhetetlen II. Rákó
czi Ferenc fejedelemről.
Összefoglalásként, Rákóczi emléke hosszú
ideig él a népek emlékezetében, az idők során
számtalanszor visszavárták. Egy olyan fejede
lem és vezető volt, akinek emléke napjaink
ban is él az erdélyi, szlovákiai, kárpátaljai és
magyarországi népek szívében. Ő volt az a fe
jedelem, aki az egész életét a szabadságharc
nak szentelte.

Szász Endre

történelemtanár, Szilágypér
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Nemzetközi mérkőzések
várnak a VSK csapataira
Vitatható döntést hozott a Román Vízilabdaszövetség, amikor a Bukaresti Steaua csapatának
ítélte oda a 2019–2020-as idény bajnoki címét
annak ellenére, hogy a második helyre rangsorolt
Nagyváradi Városi Sportklubnak volt még esélye
az első hely megszerzésére.
A váradi klub vezetői honi és nemzetkö
zi jogorvoslatért fordultak, sikertelenül, emi
att is döntöttek úgy, hogy az új idényben is
a Bajnokok Ligájában szeretnének szerepel
ni. A tavalyinál sokkal nehezebb dolguk lesz a
váradi vízilabdázóknak, hiszen az európai szö
vetség megváltoztatja a nemzetközi kupák le
bonyolítási rendszerét, így a selejtezőből csu
pán két gárda jut majd be a csoportkörbe.
Dorin Costrăº edző együttese a nagyváradi
Nymphea Aquapark szabadtéri medencéjében
kezdte el a felkészülést.
Ami a honi bajnokságot illeti, a vízilabdaszövetség két lehetséges forgatókönyvet készí
tett a 2020–2021-es idényre. Az első változat
szerint a tavalyi módszert követik, de nem ki
zárt, hogy új rendszerben zajlik majd a versen
gés, akkor rájátszás is következik. A Román
Kupa küzdelmeire tornarendszerben kerülhet
sor 2021 márciusában.
A férfikosárlabda-élvonalban nem hirdettek
bajnokot, így a listavezetők közül sem a váradi,
sem a kolozsvári csapat nem ünnepelhetett.
Míg a kolozsváriak a Bajnokok Ligájában in

Sean Barnette
nem hosszabbított
szerződést
a VSK-val

A BL-szereplés
a vízilabdázók célja

dulhatnak, addig a váradiak az Eurokupában
próbálnak majd szerencsét a 2020–2021-es
idényben, ha elkezdődnek a nemzetközi küz
delmek. Cristian Achim együttesének ez lesz
a hetedik nemzetközi idénye. A sorsolásra au
gusztus 18-án kerül sor, a selejtezőket pedig
szeptember 23-án és 30-án játsszák.
Ami a román élvonalat illeti, a kosárlabdaszövetség vezetői körvonalazták az új idényt.
A tavalyival ellentétben idén egyetlen csoport
ban zajlik majd a bajnokság, a végén a legjobb
nyolc gárda külön folytatja a rájátszásban. Ér
dekesség, hogy nemcsak a győztesek, hanem
a vesztesek is folytatják a küzdelmet, így min
den helyezés a pályán dől majd el. A továbbju
táshoz két győzelemre lesz szükség.
A Román Kupáról majd akkor döntenek,
ha ismeretes lesz a részt vevő együttesek szá
ma, az viszont biztos, hogy az első mérkőzé
seket október 3-án játsszák le. Az idénykezde
tet október 10-re tűzték ki, a döntőket pedig
2021 júniusában rendezik. A sorsolást au
gusztus 24-én tartják.
A kosárlabdacsapat tavalyi keretéből Aaron
Broussard, Dragan Zekovic, Arturas Valeika,
Giordan Watson, Nikola Markovic és Cătălin
Baciu is szerződést hosszabbított, egyedül
Sean Barnette döntött a távozás mellett.

H. A.
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Újrakezdés helyett újabb
halasztás jöhet
Nehéz úgy sportról írni, hogy nincsenek
események Bihar megyében, s a román
férfilabdarúgás élvonalbeli és másodosztályos
küzdelmét leszámítva országos szinten is megállt
az élet. Amíg a sportolók pihennek, addig
az egyesületek szakemberei munkálkodnak,
s tervezik a valószínűleg rendhagyó körülmények
közötti újrakezdést.
Megyei szinten a Román Kupa elődöntő
it tűzte műsorra a Bihar Megyei Labdarúgóegyesület (BMLE), ám a július közepén életbe
lépett egészségügyi rendelkezések ellehetetle
nítették az amatőr csapatok dolgát. A kötele
ző egészségügyi tesztelés legkevesebb 10 ezer
lejbe került volna csapatonként, emiatt a négy
résztvevő közül három, a Nagyváradi Egye
temi FC, a Nagyváradi AC 1910 és a Borsi
Viitorul nem vállalta sem a szereplést, sem pe
dig a megye képviseletét az országos szaka
szon. A Biharszentandrási Criºul először még
vállalta volna a képviseletet, de mivel írásban

nem erősítette meg a szándékot, végül nem
indulhatott a megmérettetésen.
A BMLE a bizonytalanság ellenére sem tét
lenkedett, július 24-én lezárta a nevezési ha
táridőt. Mint kiderült, az új idényben 20 csa
patos lesz a megyei első osztályú bajnokság,
s ha a Nagyváradi AC kiharcolja a harmad
osztályú tagságot, a helyét az Alsókocsobai
Izvorul vagy a Bihari Földvár veheti át. A küz
delem két csoportban zajlik majd, ám az au
gusztus 29-re tervezett bajnoki rajt veszélybe
került az országos szinten megnövekedett ko
ronavírus-fertőzés miatt.

Műfüves pálya UEFAtámogatással

Újabb műfüves
focipályával
gazdagodhat Bihar
megye

Július közepén meglepő hírről számoltak
be a megyei lapok: egy eddig szinte ismeret
len kis falu műfüves borítású kispályára nyert
el támogatást az Európai Labdarúgó-szövet
ségtől (UEFA). A projektről elsőként a Ro
mán Labdarúgó-szövetség elnöke, Răzvan
Burleanu tájékoztatta a Bihar Megyei Labda
rúgó-egyesület vezetőjét, Radu Biteát, majd a
hír az európai szövetség hivatalos honlapjára
is felkerült.
A közigazgatásilag Kisősi (Auºeu) községhez
tartozó Élesdlok (Luncºoara) Bihorul Sport
egyesülete által elnyert támogatás összege 33
ezer euró. Mint kiderült, a projektet a helybeli
iskola igazgatója írta meg, s a polgármester tá
mogatásával küldte el az UEFA Gyermekekért
Alapítványához, s az jóvá is hagyta a kérést. A
42×22 méteres pálya építési költségei 50 ezer
euró körül lesznek, a különbözet előteremté
sébe a helyi önkormányzat mellett a Román
Labdarúgó-szövetség is besegít.
A sikeren felbuzdulva alig két hét leforgá
sa alatt két projektet is elkészített és elbírálás
ra továbbított az UEFA-hoz a BMLE elnöke,
Radu Bitea, de a székelyhídi focicsapat kép
viselői is munkához láttak, hogy az augusztus
15-i határidőig benyújtsák saját pályázatukat.

Hajdu Attila
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Beültettem kiskertemet
59. Csillagfürt
(Lupinus polyphyllus)
A pillangósvirágúak családjába tartozó, 70100 cm magasra megnövő, rizómás, évelő
virág. Észak-Amerikából került át Európába,
először Angliába. Vidékünkön is a virágosker
tek kedvelt dísze.
Hamvaszöld, ujjasan összetett levelei csil
lagra emlékeztetnek, felületüket apró, ezüstös
szőrzet borítja. A mereven felálló szár csúcsán
elhelyezkedő pillangós virágok felfelé keske
nyedő, jó arasznyi hosszú fürtöt formáznak.
Az alapfaj színe kék, de rózsaszíntől a na
rancssárgáig találhatók változatai. Május–jú
lius között virágzik. Vágott virágnak is alkal
mas.
Hüvelytermésében sok magot érlel, eze
ket érdemes eltávolítani, ha nem szeretnénk,
hogy a kertben túlszaporodjon a virág.
Félárnyékos, akár napos helyet kedvel, a
sovány, száraz talajban is jól érzi magát, a ma
gas mésztartalmú földet nem bírja. Öntözni
csak aszály idején kell. Ha elvirágzás után vis�
szavágjuk, akár másodvirágzásra is képes.
Szaporítani magról lehet, március közepén
vessük. A palántákat májusban lehet kiültetni.
Nem virágzó oldalhajtásokról dugványozással
is szaporítható. Kártevői a levéltetvek, csigák
és meztelen csigák. Megtámadhatja a liszthar
mat is.

Virágzó csillagfürt

Mutatós, de elég
kényes talajtakaró
a csillagmoha

60. Csillagmoha (Sagina subulata)
A szegfűfélék családjába tartozó, alacsony
növésű, legfeljebb 5-10 cm-re megnövő, örök
zöld évelő. Szálkás zöldhúrnak is nevezik még.
Gyepszerűen terjed, sűrű párnát alkot,
ezért sziklakertekbe ajánlott, vagy a járólapok
réseinek kitöltésére is alkalmas. Fűzöld, hos�
szúkás, keskeny levelei vannak, apró, fehér vi
rágai májustól nyílnak.
A félárnyékos fekvést és a jó vízáteresztő
képességű, kevésbé lúgos talajt kedveli. A na
pon is megél, de csak ha rendszeresen öntöz
Következő számunkban a csillagvirágú liliomfát
és a csillogó pirosliliomot mutatjuk be.
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zük, különben kiéghet. A pangó víztől meg ki
rothad. Levéltetvek károsíthatják.
Legegyszerűbben tőosztással szaporítha
tó, de magról is vethető. A magokat azon
ban nem szabad betakarni, mert a csírázáshoz
fényre van szükségük.

ínyenceknek

Kisütjük a vacsorát
Cigánypecsenye lecsóval
Hozzávalók: 4 szelet csont nélküli sertés
tarja, 2 evőkanál finomliszt, 8 dkg füstölt sza
lonna, 8 dkg füstölt kolbász, 1 fej vöröshagy
ma, 1 húsos zöldpaprika, 1 paradicsom, 4
tojás, 3-4 evőkanál sertészsír vagy 5-6 evő
kanál olaj.
Elkészítés: A szalonnát felkockázzuk, ser
penyőben kevés zsiradékon kipirítjuk, majd
megfonnyasztjuk rajta a finomra vágott hagy
mát. Hozzátesszük a felszeletelt kolbászt, a ki
csumázott, kockára vágott paprikát. Kevés
pirítás után a felkockázott paradicsomot is
hozzáadjuk, átforgatjuk, majd ráöntjük a fel
vert tojásokat. Kevergetve sütjük, míg a tojás
megkocsonyásodik. A tarjaszeleteket kicsit ki
klopfoljuk, a széleiket, inas részeiket bevágjuk,

ből 2 evőkanál olajjal pácot készítünk, ebben
megforgatjuk és lehetőleg egy éjszakára hűtő
ben állni hagyjuk a karajszeleteket. Másnap bő
olajban kisütjük, és tepsibe rendezzük. A vö
röshagymát felkarikázzuk, és a hús után ma
radt olajon megdinszteljük, majd a húsra tes�
szük. A meghámozott, felkockázott krumplit
is elrendezzük a hagyma tetején, sózzuk, bor
sozzuk, és a tepsit alufóliával lefedve 180 fo
kos sütőben egy órát sütjük. Utána levesszük
a fóliát, és kb. 20 percig még pirítjuk. Apró
ra vágott zöldpetrezselyemmel megszórva tá
laljuk.

Hortobágyi aprópecsenye

sózzuk, borsozzuk, és lisztben megforgatjuk.
Egy másik serpenyőben a többi zsiradékon
mindkét oldalukat 2-3 perc alatt pirosra süt
jük, majd átrakjuk egy tepsibe, és sütőben, fó
lia alatt még 15 percig puhára sütjük. A le
csóval, savanyúsággal, esetleg sült krumplival
tálaljuk.

Lacipecsenye

Hozzávalók: 50 dkg sertéshús, 10 dkg
füstölt szalonna, 2 fej vöröshagyma, 1 evőka
nál pirospaprika, 2 paradicsom, 2 gerezd fok
hagyma, 15 dkg kolbász, só, bors.
Elkészítés: A sertéshúst metéltre vágjuk.
A szalonnát felkockázzuk, kiolvasztjuk, és a
zsírjában megpirítjuk az apróra vágott vörös
hagymát. A húst is hozzáadjuk, összeforgat
juk, pirítjuk, majd ízesítjük a fokhagymával, és
hozzáadjuk a feldarabolt paradicsomot. Meg
szórjuk pirospaprikával, és hozzátesszük a föl
szeletelt kolbászt is. Együtt készre pároljuk.
Sokféle köret illik hozzá.

Hozzávalók: 8 szelet karaj, 4 gerezd fok
hagyma, 2 evőkanál étolaj, 1 evőkanál piros
paprika, 1 kávéskanál paprikakrém, bors, 1
evőkanál só, 4 fej hagyma, 1 kg krumpli, zöld
petrezselyem.
Elkészítés: A zúzott fokhagyma, piros
paprika, só, bors és paprikakrém keveréké
2020. augusztus
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Cicero tanácsa
Jeles római szónok, államférfi, filozófus, író,
a latin irodalom első jelentős filozófiai írója,
az ékesszólás mestere volt Cicero. Egyik
gondolatát idézzük a rejtvényben a vízszintes 1.
és 75. alatt.
VÍZSZINTES: 13. Eladásra kínál. 14.
Becézett szülő. 15. Tanuló. 16. Súlyos fej
sze. 18. Szerb királyi palota Belgrádban. 20.
Árbóc része! 21. A hidrogén, a kén és az
oxigén vegyjele. 22. Folyó Dél-Lengyelor
szágban. 24. Évezred. 26. A „nagy varázs
ló”. 27. Finom szemcsék tömege. 28. Trezor
része! 29. Bákó megye autójele. 30. Egész
alkotórésze. 32. A tehén is teszi. 33. Vágó
eszköz. 34. Angol város. 36. Sütemény töl
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teléke. 38. Kellemetlen íz. 40. Sötétítő be
rendezés. 42. Hirtelen mozdít. 44. Másfelé
irányít. 45. Amerikai festőművész (Maurice,
sz. 1932.). 47. Kockáztatott pénzösszeg. 49.
A közepébe. 50. Olaszország, Kambodzsa és
Portugália autójele. 51. Nagy költőnk (End
re). 52. Gabona. 54. A gallium vegyjele. 55.
Nagyhatalom. 57. Keskeny nyílás. 58. Sze
mélyed. 59. Jegyzetelé. 60. Ritka női név.
62. A hét vezér egyike. 63. A vízsz. 62.
társa. 65. Egykori aprópénz. 67. Egyszerű
gép. 70. Nemesgáz. 72. …sav – a legegy
szerűbb telítetlen karbonsav. 74. Tamási sze
mélyneve.
FÜGGŐLEGES: 1. Erdélyi fejedelem volt.
2. Régi népi hosszmérték. 3. Óra alkatrésze.
4. Nem mozdul. 5. Azonos betűk. 6. Egy
kori, fejlett műveltségű indián. 7. Számjegy.
8. Horváth pénznem. 9. Páratlan Tisza! 10.
Lásd – röv. 11. Mérgező gáz. 12. Vendégma
rasztaló (népi). 17. Nemes ital. 19. Űz. 23.
Lendület. 25. … Kenzaburó – Nobel-díjas ja
pán író. 27. Kiss csomag (pl. kártya). 28. Ka
baktermésű növény. 29. Használatba vesz.
30. Sárgásbarna. 31. Táncos mulatság. 33.
Magyar színész (Emil). 35. Japán város ango
losan. 37. Kézimunkázik. 39. Az egyik Kö
rös folyó. 41. Földbirtokos. 43. Szín. 46.
Arra a helyre. 48. Egész szám része. 53. Lé
tezése. 55. A hatalom birtokosa. 56. Lehul
lott, száraz lombot. 58. Kártyaletét. 59. Bál
vány, szobor. 60. Füzet (rég.). 61. Csepereg
az eső. 62. Teher (rég.). 64. Előtag, jelenté
se: új. 66. Barakk páros betűi. 68. Nagy mi
rigy. 69. Rönkdarab! 71. Mongólia része! 73.
Gyümölcs nedve.
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A helyes megfejtést szerkesztőségünkbe
eljuttatók között könyvjutalmat sorsolunk
ki. Beküldési határidő: augusztus 29.

Júliusi rejtvényünk (Erasmus gondolatai) helyes megfejtése:
„Az irigység magamagának büntetése. Hamar munka
nem lehet tökéletes.”
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Postacím: Biharország, 410001 – Oradea,
Str. Patrioților nr. 2.;
e-mail: biharmegye@gmail.com.

hirdetés

Jövőre megszámlálhatjuk
magunkat
Online kérdőívek kitöltésével egyszerűsítik
jövőre a népszámlálás adatfelvételét. Máris
megkezdődtek az előkészületek.
Tízévenként tartanak Romániában is nép
számlálást, a következő 2021-ben lesz esedé
kes. A 2020/19. számú sürgősségi kormány
rendelet írja elő, miként kell lebonyolítani
majd a folyamatot, és meddig tartanak egyes
szakaszai. Az adatbázis előkészítése már júli
usban megkezdődött – adta hírül a Bihar me
gyei prefektúra közleménye.

A cenzuson számba veszik az állandó romá
niai lakhellyel rendelkező román és külföldi ál
lampolgárokat, illetve hontalanokat, az állan
dó romániai lakhelyű, de egy évnél rövidebb
ideig külföldön tartózkodó román állampolgá
rokat, a külföldön állomásozó román diploma
tákat, katonákat, a külföldi kutatóállomások,
illetve óceánjáró hajók, tengeri fúrótornyok
stb. román állampolgárságú személyzetét; a
családokat, a gazdaságokat, a lakóházakat, a
lakásokat és a közös szálláshelyeket.
A tényleges népszámlálás kezdetének
2021. május elsejét jelölték meg, de már most
elkezdődik az épületek, lakások számbavétele.
Jövő júliustól novemberig a népesség szám
lálása tart: a személyi szám alapján azonosít
ják az egyéneket, és újdonságként bevezetik,
hogy mindenki maga tölthesse ki online a kér
dőíveket. A felhasználók egyéni jelszóval nyit
hatják majd meg a dokumentumot. Októbertől
novemberig kérdezőbiztosok fogják felkeresni
mindazokat, akiket interneten nem tudtak el
érni, illetve akik nem töltötték ki az íveket.
Az adatok feldolgozása 2021 decemberé
ben kezdődik, az ellenőrzés, jóváhagyás, majd
a különféle adatcsoportok statisztikai értelme
zése és nyilvánosságra hozatala 2022 február
jától 2024 márciusáig tart.

M. Zs.

Fizessen elő kiadványainkra!
A Biharország folyóirat előfizetési díja: 1 hónapra 5 lej, 3 hónapra 13 lej, 6
hónapra 25 lej, 1 évre 50 lej. A Várad folyóirat előfizetési díja: 1 hónapra
7 lej, 3 hónapra 18 lej, 6 hónapra 30 lej, 1 évre 50 lej. Együtt mindkét kiadvány kedvezményes előfizetési díja: 1 hónapra 8 lej, 3 hónapra 25 lej, 6 hónapra 40 lej, 1 évre 75 lej.
*
A Biharország (és/vagy a Várad) előfizethető a szerkesztőségben készpénzzel vagy postán pénzesutalvánnyal (mandat poştal), az előfizető nevének és pontos lakcímének, valamint az Abonament Biharország (és/vagy
Várad) megjegyzésnek a feltüntetésével: Revista culturală Várad, 410001
Oradea, Str. Patrioţilor nr. 2., jud. Bihor; CUI 18415639; Cod IBAN RO81 TREZ
0762 1G33 5000 XXXX, Trezoreria Oradea.
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Fatelepet, pontosabban fűrésztelepet ábrázol régi képeslapunk, méghozzá egy Élesdhez
közelit, a felirat tanúsága szerint az erőspatakit. Az Erős-patak a Sebes-Körösbe torkollik
a jobb partja felől, egykori tájleírások szerint nem messze Élesdtől. A fatelepeseknek ez az
elhelyezkedés kedvező volt, hiszen hegyvidéken a kitermelt fát gyakran a folyók vizén leúsztatva juttatták el a feldolgozási helyére. Így lehetett ez a képen ábrázolt üzem esetében

is. Élesd fekvése egyébként is kedvezett a város ipari fejlődésének már a XVIII. századtól
kezdve. A XIX. és XX. század fordulója táján pedig ez a fejlődés nagy lendületet kapott, miután megépült az Alföldet az Erdélyi-szigethegységen át Kolozsvárral összekötő, a SebesKörös völgyét követő vasútvonal. Élesden 1907-ben állt meg az első vonat, akkortól már a
fűrészárut is egyszerűbb volt eljuttatni a távolabb működő kereskedésekbe

