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Választási kisokos

Az Országos Választási Bizottság honlapján 
közzétett információk szerint augusztus 18-ig 
nyújthatták be a pártok a jelöltek listáját és je-
lenthették be szándékukat a függetlenként in-
dulók. A helyi választási bizottságoknak au-
gusztus 24-én kellett elkészíteniük a jelölések 
véglegesítéséről szóló jegyzőkönyvet.

Nagyváradon a polgármesteri tisztségért az 
RMDSZ színeiben Cseke Attila, az Erdélyi 
Magyar Néppárt képviseletében Zatykó Gyu-
la, a Nemzeti Liberális Párt részéről Florin 
Birta, a Szociáldemokrata Párt jelöltjeként pe-
dig Emilian Pavel száll versenybe. A Szabad-
ság, Egység, Szolidaritás Párttal (PLUS) fuzio-
nált Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) 
jelöltje Ioana Mihăilă (PLUS), a Pro România 
színeiben pedig Eugen Daniel Pop száll ver-
senybe. A Népi Mozgalom Pártjának (PMP) je-
lölje Bogdan Ionuþ Manafu, a Liberálisok és 
Demokraták Szövetségének (ALDE) színeiben 
pedig Daniela Ghiuro indul. A nemrég ala-
kult Szabad Emberek Pártja (POL) képviseleté-
ben Mircea Dan Jacan a jelölt.

A Bihar megyei tanácselnöki tisztségért 
(a pártok fenti sorrendje szerint) Szabó Jó-
zsef, Csomortányi István, Ilie Bolojan, 
Ioan Mang, Simona Elena Biºboacă, 
Traian Bodea, Andrei Amariþei és Ciprian 
Mircea Blejan indul. A Szabad Emberek Párt-
ja nem indít megyei jelölteket.

Az idei szabályozás szerint – bár a virtuális 
tér már tele van kampányanyagokkal, és szá-
mos óriásplakátot is kihelyeztek augusztus kö-
zepére – választási kampányanyagnak az az 
írott, hangzó vagy hangzóképes anyag szá-
mít, melyet augusztus 28-tól szeptember 26-án 

reggel 7 óráig használnak majd a választáson 
részt vevő jelöltek, illetve pártok vagy kisebbsé-
gi szervezetek. Az idei kampány alatt tilos go-
lyóstollat, öngyújtót, gyufát, pólót, esernyőt, 
sálat, sapkát, bögrét, élelmiszert vagy alkoholt 
stb. ajándékozni vagy osztogatni, csak a pár-
tok vagy jelöltek, illetve önkénteseik viselhet-
nek a párt vagy a jelölt nevével ellátott ruha-
darabokat.

Egy július 23-i kormányhatározat szerint 
idén a szavazólapok, pecsétek stb. mellett az 
egészségügyi minisztérium megbízásából fer-
tőtlenítőszereket, védőmaszkokat és kesztyű-
ket is kapnak a polgármesteri hivatalok. A sza-
vazókörzetek, választási bizottság stb. tagjainak 
kesztyűt és maszkot kell majd viselniük, ők fe-
jenként öt-öt ilyen felszerelést kapnak. Szintén 
kapnak egy-egy maszkot a szavazókörök őrei, 
a műszaki személyzet, illetve a választópolgá-
rok.

A pecséteknek szeptember 10-ig kell elké-
szülniük, a szavazókörök helyét és számozását 
legkésőbb szeptember 12-ig kell nyilvánosság-
ra hozni, szeptember 22-ig pedig a szavazóla-
pokat is ki kell nyomtatni. Eddig a napig kell ki-
jelölni a szavazókörök elnökeit és alelnökeit is, 
és ugyaneddig az időpontig kell a pártok, vá-
lasztási szövetségek, kisebbségi szerveztek kép-
viselőinek megkapniuk a választási névjegyzék 
kivonatát, ebben az adott település szavazóinak 
neve, lakcíme és születési ideje szerepel. Szep-
tember 23-ig lehet óvást emelni a szavazókö-
ri elnökök és helyetteseik kijelölése ellen, és ki 
kell függeszteni a szavazólapok mintáit a szava-
zóköröknél, a polgármesteri hivatalokban.

Szeptember 26-án reggel zárul a kampány, 
ugyanaznap kapják meg a szavazókörök a vok-
soláshoz szükséges anyagokat. Szavazni szep-
tember 27-én reggel 7 órától 21 óráig lehet. 
A szavazatszámlálásnak és a választási jegyző-
könyvek átadásának határideje szeptember 28.

Az összes választási jegyzőkönyv átadásá-
tól számított 24 órán belül összesíteni kell a 
szavazatokat, s az összesítés jegyzőkönyvét el 
kell juttatni a területileg illetékes bíróságoknak, 
majd a megyei választási irodáknak el kell jut-
tatniuk az adatokat a központi irodának, mely 
gondoskodik az eredmények megjelentetéséről 
a Hivatalos Közlönyben.

Fried Noémi Lujza

Augusztus közepén, e sorok írásakor úgy 
látszik, hogy szeptember 27-én mindenképpen 
megtartják a júniusban elmaradt helyhatósági 
választásokat.
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Hétszer választották 
Érsemjén első emberévé

– A rendszerváltás utáni első demokrati-
kus helyhatósági választás, tehát 1992 óta 
tölti be Érsemjén polgármesteri tisztségét 
Balazsi József. Miként vette át ezt a közsé-
get abban az időben, és hogyan sikerült meg-
változtatni az arculatát?

– 1990 első napjaiban is itt voltunk már né-
hányan, akik felvállaltuk, hogy a község élére 
állunk, de mondhatom, elég tanácstalanok vol-
tunk, nem nagyon tudtuk, miként, hogyan és 
mihez is kezdjünk. Az akkor nagy tiszteletnek 
örvendő tanítónkat, Varga Józsefet rábeszél-
tük, vállalja el a polgármesterséget, becsüle-
tesen eleget is tett kötelességének, de ’91-ben 
már annyira belefáradt, hogy azt mondta, visz-
szamegy inkább tanítani. Szeptember elsejével 
ő lemondott, és ettől kezdve az 1992-es hely-

Érsemjén kiváltságos helyet foglal el  
a szívemben, talán száz cikket is írtam róla 
az elmúlt harminc évben. Balazsi József 
polgármester mindig tudott újdonságot mondani. 
A hetedik mandátumának végén járó elöljáróval 
visszatekintettünk az elmúlt huszonnyolc évre, 
amióta ezt a tisztséget betölti.

hatósági választásig Érsemjénnek nem volt pol-
gármestere. Senki nem akarta elvállalni a tiszt-
séget, sőt olyan hangok is hallatszottak, hogy 
hívjunk vissza a ’89-es változások előtt tiszt-
ségben lévő személyt. Én úgy véltem, találunk 
helyben is alkalmas embert, erre azt mondták, 
jó, legyél te a polgármester. Akkor 27 éves vol-
tam, s azt mondtam, ha nem vállalja más, ak-
kor belevágok. Aztán 1992-ben megválasz-
tottak. Az első pillanattól sok volt a teendőm, 
tapasztalatom nem volt ilyen téren. Hogy el-
képzelhessék az akkori semjéni állapotokat, 
csak egy példát mondok: a községháza bejárati 
ajtaján még kilincs sem volt. Nem beszélve az 
infrastruktúra helyzetéről, aszfaltos út csak az 
a két kilométer volt, ami megyei útnak számít, 
rosszabbnál rosszabb köves utak, de főleg föld-
utak voltak itt. Feketefaluból tavasszal, ősszel 
még gyalog is nehéz volt eljutni a községköz-
pontba, csak nagy kerülővel; iskolák leromol-
va… Ma már minden tanintézetünk felújítva, 
minden igénynek megfelelően fogadja a diáko-
kat, pedagógusokat.

Balazsi József polgármester a 7. mandátumát tölti

Az 1907-ben készült 
Kazinczy Ferenc-
szobor a községi 
szoborparkban



Közel a határ

– Érdemes azt is megemlíteni, hogy ma 
az egyik legszebb és teljesen felszerelt mű-
velődési háza van Érsemjénnek, hasonlót az 
Érmelléken nem láthattunk…

– Amikor az építéséhez hozzáfogtunk, 
mondhatni, nem volt egy vasunk sem. Ak-
kor avattuk fel az új községházát, s az ünnepi 
eseményen letettük a művelődési ház alapkö-
vét. A jelen levő megyei elöljáróktól támoga-
tást kértem. Végül innen is, onnan is sikerült 
pályázatokat nyerni az építkezés költségeire, 
így felépíthettük, és mondhatom, azóta meg-
töltöttük élettel.

– Említette, hogy új községházát építet-
tek. Miért volt erre szükség?

– Azért, mert a nagyon régi, vályogból ké-
szült épület olyan rossz állapotban volt, hogy 
már nem lehetett felújítani. Szép, korszerű, 
minden igénynek megfelelő hivatali székházat 
emeltünk helyette. Odafigyeltünk arra, hogy 
a községet alkotó települések – Semjén mel-
lett Érselénd, Érkenéz és a két tanya: Barantó 
és Feketefalu – egyformán részesüljenek fej-
lesztésben. Mindenütt kiépült az ivóvíz- és a 
szennyvízcsatorna-hálózat, az utakat felújítot-
tuk, Barantón most épül a községközpontba 
vezető aszfaltút. Az iskolaépületeket minden 
faluban rendbe tettük, mind Kenézben, mind 
Selénden kiváló körülmények között tanul-
hatnak a kisdiákok. Barantón olyan közössé-
gi házat építettünk, hogy ha szükség van rá, 
óvodaként is működhet, de sajnos nincs any-
nyi gyerek. Nyilván sok teendő van még, jó 
néhány mandátumra lesz szükség, amíg min-
den megvalósul.

önkormányzat
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– Az is egyedi, hogy a határ túloldalán ta-
lálható testvértelepüléssel, Bagamérral éven-
te rendeztek sikeres határ menti találkozót. 
Ez miért maradt el az utóbbi években?

– A találkozó valóban kiemelkedő esemény 
volt községünk életében, jó néhány évig jól 
működött. Ilyenkor ideiglenesen megnyílt egy 
napra a határ, együtt szórakozott a két test-
vértelepülés lakossága, kiváló programok szí-
nesítették a napot. Az első testvérkapcsolatok 
Bagamér és Érsemjén között az egyházak, az 
iskolák között alakultak ki, majd hivatalosan 
az önkormányzatok között is. Bagamérban az-
óta a harmadik polgármester van, az iskola-
igazgatók ugyanazok, a lelkészek mindkét te-
lepülésen változtak. Nagyon jó kapcsolatban 
voltam az előző polgármesterrel, a mostani 
vezetés is próbálkozik a testvérkapcsolatok to-
vábbi ápolásával, de ez ma nehezen működik.

Az ideiglenes határátkelőt, mely hétvége-
ken volt használható, a világjárvány miatt le-
zárták, de Balazsi József abban bízik, hogy a 
két ország jóváhagyja tíz új állandó határátke-
lő megnyitását, és köztük lesz az Érsemjén és 
Bagamér közötti is.

Nagy szülöttek emléke

Az érsemjéniek szeretettel ápolják a falu 
nagy szülötteinek emlékét, a tiszteletükre 
szervezett ünnepi események bizonyítják ezt, 
de emlékmúzeumot és szoborparkot is kialakí-
tottak. Kértem az elöljárót, erről is beszéljen.

– Volt egy Kazinczy-kertünk, egy Kazin-
czy Ferenc-szobrunk; gyerekkoromban a szo-
bor alig látszott ki a bokrok közül, a ’70-es 
években eléggé rendben volt a kert, de később 
áldatlan állapotok uralkodtak ott. A ’90-es 
években önkéntes munkával, az iskolások és a 
pedagógusok hathatós hozzájárulásával meg-
tisztítottuk a szobor környékét, és a további-
akban ők vigyáztak rá, hogy ott rend legyen. 
Később pályáztunk, és kaptunk rá pénz, hogy 
kiépítsük a szoborparkunkat, hiszen a Kazin-
czy-szobrot 1907-ben a falu másik nagy szü-
lötte, Fráter Loránd állíttatta, s úgy éreztük, 
hogy a többi hírességünk is szobrot érdemel. 
Így készült el a Fráter-szobor, később a Csiha 
Kálmáné, az Erdélyi Református Egyházkerü-
let egykori püspökéé, és tavaly Kazinczy La-
jos 48-as honvéd ezredesnek állítottunk szob-
rot, őt tartják a 15. aradi vértanúnak. De nem  

(folytatás a következõ oldalon)

Csiha Kálmán 
püspök szobra, 
háttérben 
a művelődési ház

Ø
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A községháza

(folytatás az előző oldalról)

állunk meg itt, a római katolikus templom 
előtti téren szobrot állítunk a boldog emléke-
zetű Gámpe Károly plébánosnak – a világjár-
vány miatt csak jövőre.

– Kérem, az oktatásról is mondjon né-
hány szót!

– Érselénden és Érkenézben működik ele-
mi iskola, Feketefaluban és Barantón már 
megszűnt. A gyerekek a községközpont Ka-
zinczy Ferenc Általános Iskolájában folytatják 
a tanulást, az óvodásokat és az iskolásokat au-
tóbusszal szállítjuk Semjénbe.

Büntetés helyett jutalom

– Nevezetesek és sokoldalúak az Ér sem jé
ni Községi Napok: nem csak a helyiek kedve-
lik, és mindig neves, közönséget vonzó elő-
adóművészeket sikerült meghívniuk. Mikor 
kezdték szervezni ezeket az ünnepségeket?

– Rendezvénysorozatunkat 1999-ben kezd-
tük el, ekkor avattuk fel a két világháborúban 
elhunytak tiszteletére emelt emlékművet, s ta-
valy tartottuk a 21. ünnepséget. Sajnos az idén 
elmaradt a járvány miatt, de meg fogunk em-
lékezni Kazinczy Ferenc halálának évfordulójá-
ról. Az első községi nap egynapos volt, de már 
akkor úgy indultunk, hogy minden évben lesz 
folytatása, s azért tettük augusztus utolsó hét-
végéjére, hogy ezzel is emlékezzünk Kazinczy 
Ferenc halálának évfordulójára (1831. augusz-
tus 23.). Eleinte a falu központjában tartottuk, 
de aztán átköltöztettük az ideális körülménye-
ket adó Népkertbe, s ott színpadot is építet-
tünk. A rendezvény már évek óta kétnapos, 

vasárnap délelőtt szabadtéri ökumenikus egy-
házi szertartással. Ilyenkor adjuk át a Legszebb 
Porta díjakat is. Ez a hagyomány még a köz-
ségi napokkal egy időben keletkezett. Akkori-
ban ugyanis még fel kellett szólítani a telepü-
lés lakóit, hogy tegyék rendbe a házuk elejét 
a rendezvényre. Még volt kisdobos, kidoboltat-
tuk. A dobos rákérdezett, mit mondjon annak, 
aki nem akarja lemeszelni a háza előtti fák tör-
zsét. Azt mondtam neki, mondjad, hogy azt a 
fát kivágjuk, s ő így dobolta ki. Persze, hogy 
nem vágtuk volna ki, de talán ennek a hatá-
sára is megszépültek az utcák az ünnepségre, 
s verseny kezdődött a lakosok között, kezdtek 
virágot ültetni a házak elébe, tiszták voltak a 
porták. Ezt látva rájöttünk, hogy többet nye-
rünk, ha büntetés helyett megjutalmazzuk azo-
kat, akik szépen rendben tartják a házuk előt-
ti területet. A helyi tanács határozata szerint az 
első díjas három évig nem fizet adót, a máso-
dik díjas két évig, a harmadik díjas pedig egy 
évig. Ezeket a díjakat idén is kiosztjuk, ezt nem 
szabad abbahagyni.

Négy év összefoglalása

Mostani mandátuma alatt a polgármester, 
mint mondja, jól együtt tudott működni a he-
lyi tanácsot alkotó tíz RMDSZ-es, két néppár-
tos és egy szociáldemokrata önkormányzati 
képviselővel. Az elmúlt négy év községfejlesz-
tési eredményeiről is kérdeztem.

A legfontosabbnak azt tartja, hogy elkészült 
az Érseléndet Székelyhíddal összekötő aszfal-
tos országút. Ez az út legalább 10-15 kilomé-
terrel megrövidíti a távolságot a megyeszék-
hely irányában, nem kell már Mihályfalva felé 
kerülniük. Hasonlóképpen jelentős eredmény, 
hogy a községközpont utcáinak nagy részét 
leaszfaltozták, ráadásul önerőből, és nekifog-
tak a Barantóra vezető, mintegy három kilo-
méteres út teljes felújításának, megyei tanácsi 
támogatással és saját költségvetésből. A csa-
tornahálózathoz most épül a szennyvíztisz-
tító telep. Korszerűsítették az érkenézi isko-
lát, Semjénben a volt fogyasztási szövetkezet 
egyik nagy üzlethelyiségét lakodalmasházzá 
alakították át, modern konyhával. Az Ezüst-
perje néptánccsoport sikereiről is elismeréssel 
szólt Balazsi József.

Dérer Ferenc

Hétszer választották Érsemjén első emberévé

Ø
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Annak ellenére, hogy sokan hangoz-
tatják mai szép, új világunk felsőbb-
rendűségét a régvolttal szemben, sor-

ra igazolódnak a mindennapi valóságban a 
hajdani tapasztalatokból leszűrt népi böl-
csességek. Legutóbb egy, már Nagyváradon 
született és nevelkedett, de az oltyán mély-
ségekből előbukkant felmenőkkel rendelke-
ző ismerősömmel folytatott barátságosan 
kezdődő, ám a végén nagyon kiéleződött vi-
tában igazolódott a más tollakkal ékeskedés 
buktatóinak igaza.

Színházi előadásokról beszélgettünk, s az 
ismerősöm nagy büszkén megjegyezte, mi-
lyen jó, hogy Mária királynénak eszébe ju-
tott Nagyváradon is szép színházat csinál-
tatni. A lagymatag hangulatom azonnal 
felvillanyozódott, és virtuális támadó póz-
ba vágtam magam megkérdezve, miféle Má-
ria királynéról van szó. Egy kissé sértődve 
válaszolt, hogy akinek a színház előtt áll a 
szobra, és akiről a színházat elnevezték. Épp 
azért, mert neki köszönhetjük az épületet. A 
többes szám első személyt egy kissé hangsú-
lyozta, mint aki arra utal, hogy jobban ten-
ném, ha nem okoskodnék, mert nem volna 
hová járnom olyan előszeretettel.

Csakhogy én közben beindítottam az 
ugyancsak virtuális nyelvköszörűt, és miu-
tán pontot tett a mondata után, én tőlem tel-
hető szerénységgel kérdeztem: És 1900ban 
mit keresett Mária királyné egy másik állam 
városában színházépíttetés ügyben? Milyen 
másik állam, ő a mi királynénk volt! A tie-
tek igen, de a miénk nem. Várad ugyanis ak-
kor még az Osztrák–Magyar Monarchia egyik 
városa volt, a színházat pedig eleve Sziglige-

Idegen tollak csapdája
ti Ede váradi színműíróról nevezték el. Erre 
már nem mert vagy nem tudott mit mondani.

Hasonló magatartással kapcsolatban há-
borogtam már egypárszor, kiemelve az 
ugyancsak idegenből jött városatyánk büsz-
kélkedését a szecessziós városközponttal, 
mintha legalábbis Kőműves Kelemen vagy 
minimum Meºterul Manole lenne, aki a csa-
patával épp a gyönyörű paloták építésén 
ügyködne. S mivel a fejétől büdösödik a hal, 
hogyha a városvezető egyszerűen saját di-
csőségének tartja azt, amit százhúszszáz-
negyven évvel ezelőtt mások építettek, ak-
kor a többi beáramlott is jogosnak tartja a 
hőzöngést.

A Révai Nagy Lexikona 14. kötetében sze-
replő Nagyvárad szócikkben az 1910es ada-
tok szerint (a lexikonsorozat 14es kötete 
1916ban jelent meg) a város 64 169 lako-
sából 58 421 magyar és 3604 román élt a 
városban. Az időközben bekövetkezett vér-
zivataros időkben nagyon sokat változtak a 
demográfiai adatok, de az építészeti műre-
mekek rendületlenül állják a sarat.

Az idegen tollakkal ékeskedés helyett nem 
ártana tudatosítani a város lakosságával és 
az idelátogatókkal, hogy a színházat – hív-
ják bárhogyan is a román társulatot – 1900
ban ugyanaz a Fellner és Helmer alkotópá-
ros tervezte, amely szerte a Monarchiában 
több ilyen ékszerdobozhoz hasonló műreme-
ket hagyott az utókorra. S ha mindez meg-
van, és ugyanilyen értékrendű újabb létesít-
ményeket hagy emlékül a városatya, azokkal 
már kedvére ékeskedhet, senki nem fogja az 
idegen tollak miatt kinevetni.

Molnár Judit
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Leköszön hivatalából 
Bihar polgármestere

– Miben különleges Bihar, a bihari embe-
rek?

– Az egyik az, hogy nagyon szeretjük ezt 
a helyet. Én Temesváron végeztem az egyete-
met, és nagyon jó érzés volt hazakerülni. Erős 
bennem a lokálpatriotizmus, amivel nem va-
gyok egyedül. Egy tősgyökeres bihari lakos 
dolgos, munkás ember, és igényes is. Sze-
ret dolgozni, de azt is szereti, hogy megkap-
ja azt, ami jár neki. Igényes a körülményeire. 
De nem jellemző rá, hogy elmenjen Belgium-
ba vagy Norvégiába dolgozni, többnyire itthon 
vagy Váradon keres munkát.

– Joggal büszkék a falujukra, hiszen egy 
egész megye viseli Bihar nevét!

– Igen. Néha fel is teszem magamnak a kér-
dést, hogy vajon Szent László miért vitte el in-
nen a püspökséget s alapította meg Váradot.
Mi volt az oka annak, hogy nem Bihar maradt 
a megye központja? Erre a kérdésre aligha-
nem soha nem kapunk megnyugtató választ.

– Bizony, ha László király nem így dönt, 
akkor megeshet, hogy most a megyeszék-
hely polgármesterét kérdezgetem. A község 
szempontjából milyen előnyöket jelent, illet-
ve milyen hátrányokkal jár Nagyvárad közel-
sége?

– Kezdeném az előnyökkel. Bihar mindig 
is gazdálkodó település volt, Nagyvárad piacai 
pedig a múltban és ma is lehetőséget adnak 
arra, hogy a termelők a terményeiket ott ér-
tékesítsék. Ne felejtsük, Bihart egykor úgy ne-
vezték, hogy a paradicsom országa. Hátrány 
viszont az, hogy a fiatalság vonzóbbnak tartja 
a nagyvárost, ezt megértem. Egyesek a gye-
rekeiket is Váradra viszik iskolába, pedig itt 

adott minden lehetőség. Panaszra azért nincs 
okom, az óvodába most is 140 gyermek van 
beíratva, és már épül az új óvoda uniós pá-
lyázatból, 1000 négyzetméter beépített terü-
leten, konyhával, orvosi rendelővel. Az eddigi 
óvodát is felújítottuk magyar kormánytámoga-
tással, az egyházi tulajdonban van, ám szűk-
nek bizonyult. Azt is tudomásul kell vennünk, 
hogy egy nagyváros sokkal több, változato-
sabb munkalehetőséget kínál. Igyekszünk per-
sze mi is, de nem mindegy, hogy két-három 
vagy húsz-harminc lehetőség közül tud vá-
lasztani az ember. A hátrányok közé tartozik 
a nagy forgalom is, a dugók, az araszoló kocsi-
sor. De igazán csúnya helyzetek majd ezután 
jöhetnek, amikor megnyitják az autópályát az 
új határátkelőnél. Ha nem épül meg mielőbb a 
minket elkerülő út, akkor ez roppant megne-
hezíti a bihariak életét. Megkeresett ez ügyben 
a közlekedési rendőrség azzal a kéréssel, hogy 
szereljünk fel a községben közlekedési lámpá-
kat. Nyolcra lenne szükség, és ezek beszerzé-

Közel kell lenni  
az emberekhez  

– vallja Nagy 
Gizella

Önkormányzati munkáját folytatja, de nem első 
vezetőként, hanem tanácsosként Nagy Gizella, 
Bihar község polgármestere. Tapasztalatait 
szívesen továbbadja, ismeri a bihariak lelkét, 
az eredmények mellett a megoldásra váró 
feladatokról is őszintén beszélt.
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se nagyon nagy anyagi terheket ró a község-
re. A jóváhagyás már megvan rá. A tervezett 
elkerülő út az autópályától indul, a magyar 
határ és a vasút között halad a nyomvona-
la, s csatlakozik majd a váradi körgyűrűhöz. 
Egy előtanulmány már elkészült, rajta minden 
szükséges aláírás, következhet a tervezés és 
a kivitelezés. De úgy hiszem, ha minden jól 
alakul, akkor is beletelik négy-öt esztendőbe, 
mire átadják.

– Kérem, nevezzen meg néhány olyan 
eredményt, amit a most lezáruló polgármes-
teri mandátuma idején sikerült elérni vagy 
legalább elindítani!

– Uniós támogatással készült el a délutáni 
iskola. Negyven gyermek elhelyezésére kap-
tam lehetőséget, s most hetvenen vannak elő-
készítő osztályostól negyedikesig, tehát már-
is szűknek bizonyul, pedig én azt gondoltam, 
a negyven gyermek összegyűjtése sem sikerül 
majd. A hegyközkovácsi gyerekeket kisbusz-
szal hozzuk-visszük naponta. Ez persze több-
letköltség az önkormányzat számára, hiszen 
a szülők a költségeknek csupán egytizedét 
kell hogy fizessék. Egy nonprofit szervezetet 
hoztunk létre, s azon keresztül működtetjük. 
Sajnos a koronavírus-járvány miatt most szü-
netel a működése, de a szülők folyton keres-
nek, hívnak, hogy mikor indul már, hiszen ne-
kik munkába kell járniuk. Amit elkezdtem, de 
nem tudom befejezni, az a csatornahálózat és 
a szennyvíztisztító telep. A csőhálózat kilenc-
ven százaléka már le van fektetve ugyan, a fej-
lesztési tárcán keresztül intéztük. A pénzek 
korábban zökkenőmentesen jöttek onnan, saj-
nos mostanában akadozva. Olyan kiadások-
kal is jár egy ilyen beruházás, amikre sokan 
nem gondolnának, például amikor a vezetéket 
a Földvárnál kellett átvezetni, szerződést kel-
lett kötnöm a megyei múzeummal, egy régész 
nap mint nap ott figyelte, amint a kollégáim 
ásnak. Jogában állt bármikor leállítani a mun-
kálatokat, ez nekünk rengeteg pénzünkbe ke-
rült. Ez a beruházás sok kellemetlenséggel is 
járt a lakosság számára, köszönöm mindenki-
nek a megértést. Mivel az önkormányzat nem 
végezhet ilyen szolgáltatói tevékenységet, egy 
közműcéget kellett létrehoznunk. Arra is oda 
kellett figyelni, hogy a csöveket csak köztulaj-
donban lévő területen fektessük. Kicsit keserű 
szájízzel mondom, hogy ezt a projektet nem 
sikerül az én időmben befejezni. Arra viszont 
büszke vagyok, hogy a község minden utcája 
le van aszfaltozva, de hát ez a mai korban ter-
mészetes kell hogy legyen. Ugyancsak büsz-

ke vagyok arra, hogy sikerült külföldi cégeket, 
munkahelyteremtő vállalkozásokat idevonza-
nunk, három nagy mezőgazdasági vállalat is 
működik a községben. Nem elhanyagolható 
ezeknek a hozzájárulása a település bevétele-
ihez. Az utóbbi négy évben szinte teljesen ki 
tudtuk cserélni a közvilágítást korszerű, LED-
es égőkre, ez sokat javított a szolgáltatás mi-
nőségén, biztonságérzetet adva az itt élőknek. 
Elismerem, eleinte idegenkedtem tőle, de az 
eredmények meggyőztek.

– Szép új épület vár átadásra itt a község-
háza udvarán, mi lesz a funkciója?

– Az lesz a polgármesteri hivatal új székhá-
za, az avatószalagot majd az utódom vághatja 
át. Régi, szűkös ingatlan a mostani, a mező-
gazdasági támogatások kifizetésekor egysze-
rűen nem férünk a folyosón, kint várnak az 
emberek az udvaron. A XXI. században ez 
már megengedhetetlen.

– Milyen lesz októbertől immár nem pol-
gármesterként élni a hétköznapokat, vane 
valamilyen terve a későbbiekre?

– Igen, van elképzelésem. Nagyon sűrű a 
program az önkormányzatnál, gyakran vál-
toznak a törvények. Én nem fogok kiszállni, 
csak a polgármesterséget adom át, maradok 
RMDSZ-es helyi képviselő. Remélem, a fiatal 
csapatnak szüksége lesz a tapasztalataimra. 
Úgy is viszonyulnak hozzám, éreztetik: szük-
ségük van rám. Nem azt mondom korántsem, 
hogy én mindent tudok, minden törvényt is-
merek, de az évek során valóban felgyűlt any-
nyi tapasztalatom, hogy biztosan hasznát tud-
ják venni.

– Ha megkeresné Önt egy új, fiatal polgár-
mester, hogy adjon neki tanácsot, miként fog-
jon a munkához, mi lenne a mondanivalója?

– Az embereknek sokféle az óhajuk, sok-
féle elvárás fogalmazódik meg bennük az ön-
kormányzattal szemben. De hát vidéken hová 
is fordulnának? A lényeg, hogy meg kell hall-
gatni mindenkinek a problémáját, és megol-
dást is kell keresni rá. Közvetlenül az embe-
rek mellett kell állni. Egy új polgármesternek 
fontos, hogy megfelelő kapcsolatot tudjon ki-
alakítani az emberekkel. A másik fő tennivaló 
a település folyamatos fejlesztése, korszerűsí-
tése. Éljen az uniós pályázatok lehetőségével. 
Meg kell próbálni a fiatalokat itt tartani, visz-
szavonzani. A következő javaslatom pedig az, 
hogy az új polgármester próbáljon meg mi-
nél több befektetőt, vállalkozást a településre 
vonzani.

Szűcs László
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Értsünk szót

„Pártpolitikai hovatartozástól függetlenül 
azt kell megértenünk, hogy a társadalom mű-
ködésének az alapja a kommunikáció. Ha ez 
deficites, akkor nem működik jól a társada-
lom sem. Logopédusként a kommunikáció 
helyreállítása a dolgom” – vallja Simó-Ritter 
Csilla. Nagyváradon született, az első adys 
generáció tagja, vagyis már V. osztálytól az 
alma materben tanult, és már diákként meg-
mutatkoztak közösségszervezői törekvései. 
Csak a kolozsvári egyetemi évek alatt hagy-
ta el szülővárosát, pszichológiát tanult, és har-
madéven választotta a logopédia szakirányt. 
Lediplomázása óta, 17 éve dolgozik szakmá-
jában, iskolai és óvodai logopédusként, több 
évig egy civil szervezettel is együttműködött.

„Ez alatt a több mint másfél évtized alatt 
húsznál több tanügyminiszter cserélődött, 
és mindössze egyetlenegy ismerte fel, hogy 
a tanintézeti logopédiai rendelőket működ-
tetni kell, a felszerelésükre költeni kell.” Leg-
inkább ez tette indokolttá számára, hogy az 
RMDSZ felkérésére vállalja a váradi önkor-
mányzati tanácsosjelöltséget. „Nem politikai 
szerepre vállalkoztam, hanem közéletire” – te-
szi hozzá. Úgy tapasztalja, főleg a mostani, 
szorongással, az ismeretlentől való félelemmel 
átitatott helyzet, amely a tanévkezdést övezi, 
még inkább megviseli a gyerekeket, és szüksé-
gük van rá, hogy biztonságot adó környezet-
ben egy szakember le tudjon ülni velük beszél-
getni. Különösen veszélyeztetett helyzetben 
lévő gyerekekkel dolgoznak a logopédusok: 
idegrendszeri, fejlődésbeli rendellenességgel 
küzdők, autizmussal élők is vannak a pácien-
seik között.

Bihar megyében – és nemcsak itt – nagyon 
kevés a logopédus, mindössze tucatnyi, ebből 
Nagyváradon kilenc-tíz dolgozik, Simó-Rit-
ter Csilla közöttük az egyetlen magyar. Hoz-
zá tartoznak a Szacsvay, a Lorántffy iskola 

elemistái és az Orsolya óvodába járó gyere-
kek – összesen közel ezren, és közülük leg-
alább 80-nal kell rendszeresen foglalkoznia. 
Romániában óvodás kortól IV. osztályos korig 
jár a gyermekeknek ingyen logopédusi ellátás, 
és a törvény szerint 500 gyerekre kellene egy 
logopédust alkalmazni, ám a posztokat évek-
kel ezelőtt befagyasztották.

„Az önkormányzat a szakemberek számán 
nem tud változtatni, az minisztériumi hatás-
kör, de azt igenis el tudja érni, hogy a meg-
lévő logopédusok ne egy másokkal megosz-
tott irodában, a könyvtárban vagy a folyosón 
kényszerüljenek dolgozni, vagy hogy a foglal-
kozásokat, akár az online oktatást, ne a saját, 
otthonról hozott eszközökkel, felszerelésekkel 
kelljen megtartaniuk. A varrónők sem otthon-
ról viszik a munkába a varrógépet!” – mondja 
Simó-Ritter Csilla.

Ő például a hét öt napján a hozzá tarto-
zó három tanintézet hat épületében dolgo-
zik. Mindenhol az iskolák, óvodák vezetősé-
gével egyeztetett időben van jelen, és egyik 
helyről a másikra viszi magával az összes fel-
szerelését. Gyakran megesik, hogy saját kislá-
nya játékait veszi igénybe a foglalkozások si-
keréhez. Siker pedig van, ez adja számára is 
a szakmai elégtételt. Örvendett például, ami-

Több mint másfél évtizedes logopédusi munka 
tapasztalatával Simó-Ritter Csilla azért 
vállalt közéleti szerepet az RMDSZ nagyváradi 
tanácsosjelöltjeként, hogy a társadalmunkat 
működtető kommunikáción javítson.

Ø
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A közös szemétszedéstől 
a kirándulásig
Két éve működik a Magyar Máltai Szeretet- 
szolgálat Jelenlét-pontja Bihardiószegen. 
Ottjártunkkor épp a gyermekekkel foglalkoztak 
konténerükben.

kor egy anyuka arról panaszkodott neki, hogy 
gyermeke éjjel a takaró alatt zseblámpafény-
nél olvassa a Harry Pottert. A kisfiú ugyanis 
diszlexiás volt, és a közös munka során elér-
ték, hogy ő is részese lehet az olvasás gyönyö-
rűségének. „Csak azok a szülők értik meg a 
helyzetünket, akiknek a gyermeke átment egy 
ilyen nehéz perióduson” – jegyzi meg.

A logopédia alapja a rendszeresség, de 
a tanintézetek vezetőségének jóindulata el-
lenére sincs mindenhol fizikailag elég hely 
egy megfelelő logopédiai és tanácsadói ren-
delőnek, ezért jobb lenne egy állandó ren-
delőt berendezni, ahová hozhatnák a szülők, 

nagyszülők terápiára a gyerekeket. „Az len-
ne a normális, ha az önkormányzat ilyen célra 
is elkülönítene pénzt a tanintézetek fenntar-
tására szánt összegben, hiszen a mi gyereke-
ink javát szolgálná” – érvel a szakember. „Úgy 
érzem, néha be kell raknom a sarkamat az aj-
tónyílásba, hogy elérjünk valamit. Most azt 
látom, csak információkat dobálunk egymás 
felé, de nincs megértés, nem a közlésre érke-
zik reagálás. A generációváltással közös utat 
kereshetünk, hogy ne elbeszéljünk egymás 
mellett, hanem valóban kommunikáljunk egy-
mással.”

M. Zs.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2018 ta-
vaszán kezdett együttműködni a diószegi pol-
gármesteri hivatallal, ők olyan helyre akartak 
költözni, ahol nagyon közel vannak azokhoz 
az emberekhez, akikkel foglalkozni akartak, 
mondta Sinai Adina szociális munkás, a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét-pont ko-
ordinátora, aki kolléganőjével, Nagy Katinka 
szociális munkással a kisebbekkel tanult épp 
a konténerben.

A Jelenlét program keretében a nyomor- 
vagy romatelepeken élőkkel végeznek intenzív 
szociális munkát, Romániában Bihardiószeg 
mellett Szatmáron, az Arad megyei Kisirato-
son és Székelyföldön vannak jelen. Most zaj-
ló pályázatuknak decemberben vége lesz, de 
a konténer ott marad, és a Romániai Máltai 
Szeretetszolgálat folytatja ezt a munkát, árulta 
el Sinai Adina.

A konténerben nemcsak tanulni, játszani, 
összegyűlni lehet, van egy higiénés blokkja is, 
ahol két mosógépet használhatnak az embe-

rek, és zuhanyozni is lehet. A szociális munká-
sokhoz a Libertăþii utca tartozik, 55 családdal 
foglalkoznak (ez körülbelül 450 ember, közü-
lük legalább 110 gyermek). A foglalkozások 
minden korosztályhoz szólnak, de elsősorban 
az anyáknak és a gyermekeknek igyekeznek 
szolgáltatást nyújtani, az ő életüket megköny-

Kérdéseinkre Sinai Adina válaszolt

Ø

Ø
(folytatás a következõ oldalon)
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A közös szemétszedéstől a kirándulásig
(folytatás az előző oldalról)

A máltások 
konténere  

a közösség mellett 
marad

Nagy Katinka 
a gyermekkel 
foglalkozott

Ønyíteni. Vannak baba-mamás alkalmaik is, a 
gyermekekkel pedig korcsoportok szerint dol-
goznak. Minden napnak megvannak a maga 
tevékenységei, nagyon figyelnek a közösség-
re, együtt végzik akár a tereprendezést, sze-
métszedést. „Normális körülmények között 
kirándulni visszük a gyermekeket, voltunk ál-
latkertben, »mozgi« tábor szokott lenni fogya-
tékosoknak a Székelyföldön, focibajnokság 
is van a fiúknak. Idén minden elmaradt” – 
mondta Sinai Adina.

Mivel sokan kimaradnak az iskolából, velük 
délelőtt írni-olvasni tanulnak legtöbb négyfős 
csoportokban. Délután jönnek a gyerekek, ve-
lük szintén tanulnak vagy a házi feladatokat 
készítik el, utána pedig vagy játék, vagy kézi-
munkázás következik.

A felnőtteknek rendszeresen tartanak kö-
zösségi foglalkozásokat, ezek során megbe-
szélik az adódó problémákat, például a mo-
sással vagy a szemétgyűjtéssel kapcsolatban. 
Most például patkányirtást terveznek az utcá-
ban. „Megvannak a találkozási óráink, és at-
tól függően, mire van igény, próbálunk reagál-
ni azokra a gondokra, amelyek a hétköznapi 
életben felmerülnek” – meséli Sinai Adina. 
Mivel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ka-
tolikus szervezet, lelki oldaluk is van a foglal-
kozásoknak, például közösen hangolódnak az 
ünnepekre.

A járványidőszak az ő munkájukat is nehe-
zítette, május 15. után kezdtek csak újra terep-
re járni. Családlátogatással indítottak, aztán 
ahogyan a szabályok megengedték, úgy kezd-
ték el kisebb csoportokban megtartani a prog-
ramjaikat. Az emberek is hiányolták a meg-

szokott tevékenységeket, így jelenleg négy-öt 
foglalkozást is megtartanak egy nap. A kon-
ténernek kicsi a befogadóképessége, ezért a 
szabályok betartásával csak a szabadban tud-
nak foglalkozást tartani, például kimennek a 
Zichy-kastély udvarára. A szolgálatnak van 
egy játszóbusza, ez egy-két havonta érkezik 
hozzájuk; csoportos játékokat most is szervez-
nek, csak kisebb létszámmal. Van egy foci-
edzőjük, aerobikra is jártak, de a beltéri spor-
tokat most nem lehet űzni.

Nagy Katinka elmondta, ő a kicsiknek ha-
marosan a Mozgáskotta módszerrel tart fog-
lalkozásokat. „Most fogjuk elkezdeni, marok-
zsákokkal játszunk, és lesz mozgáskotta lent 
a lábaknak. Ez fejleszti a gyerekeket. Most a 
színek megkülönböztetését tanulják, használ-
ják a marokzsákokat, mondókáznak, és jön a 
mozgáskotta beépítése” – magyarázta a szoci-
ális munkás.

Fried Noémi Lujza
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Karácsonyi Mária 
ismeri a püspökiek 

gondjait, ezért 
hitelesen tudja 

azokat képviselni

A püspöki magyar 
közösség jól ismeri 
Karácsonyi Máriát 
és családját

Ø
(folytatás a következõ oldalon)

– Még a szépapám is püspöki lakos volt – 
kezdi bemutatkozását Karácsonyi Mária. Ve-
gyesboltjuk kerthelyiségében beszélgetünk, 
a hátsó kerítés ajtaján időnként átszalad hozzá 
otthonukból az egyik unoka. – Édesanyám 87 
éves, ő is itt él a szomszédunkban, akárcsak 
a két nagyobbik lányom a családjával. A leg-
kisebb lányomék pedig a mi telkünk végé-
ben nemrég kialakított utcában fogják felépí-
teni a házukat. Akkor teljes lesz a mi családi 
körünk. Én 1997 óta özvegy vagyok, nyug-
díjas, azelőtt könyvelőként dolgoztam, 1993 
óta vállalkozó vagyok. Először egy varrodá-
val kezdtük a húgommal, Tündével, nagyon 
döcögősen indult, aztán ABC-t is nyitottunk, 
már kettő is van, és a két nagyobbik lányom 
vezeti ezeket. A legnagyobb, Mónika kereske-
dői végzettségű, a középső, Tímea menedzs-
mentet tanult, úgyhogy a legjobb kezekben 
vannak a vállalkozások. A varrodánál a hú-
gom maradt. A családból talán a legkisebb lá-
nyom, Lilla a legismertebb, mert sporttáncosi 
múltját – versenyeken több kupát is nyert – 
hasznosítva egyetemistaként táncórákat tar-

Biharpüspöki összehozza 
a családot
Tősgyökeres biharpüspöki lakos Karácsonyi 
Mária, a közösség megbecsült tagja, szülőhelye 
iránti szeretetét gyermekei is átérzik,  
és természetesnek veszik, hogy immár 
családjukkal ők is ott éljenek.

tott a püspöki óvodásoknak, kisiskolásoknak, 
és nagyon megszerették. Azóta megszerezte 
a mérnöki diplomáját, most másfél éves kis-
lányával otthon van, de a testmozgást nem 
hagyta abba: a fiatal anyukáknak tart torna-
órákat. Négy unokám van!

– Példaértékű ez a családi összetartás. 
A fiatalok sosem akartak elmenni innen?

– Az egyik vejem pár évvel ezelőtt úgy 
gondolta, szerencsét próbálnak Londonban. 
Két évre tervezték, hogy maradnak, hogy ösz-
szegyűjtsék a pénzt a házuk befejezéséhez. 
Sokan mondták, ne is gondoljam, hogy visz-
szajönnek, de én reménykedtem, és egy évnél 
hamarabb vissza is jöttek. Lelkileg megvisel-
te őket az idegen világ, rájöttek, hogy a pénz 
nem minden. Inkább tolják a maguk kis szeke-
rét, mint a más hintóját. De végül a Jó Isten 
segítségével, a vejem és a lányom szorgalmá-
val így is felépült a házuk.

– A biharpüspökiek igen jól ismerhetik 
Önt. Milyen egyéb közösségi szerepet vállalt?
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Biharpüspöki összehozza a családot
(folytatás az előző oldalról)

Ø

Az összetartó 
család nőtagjai: 
háttérben a két 

nővér, Tünde  
és Mária, előtérben 

Mária lányai

A hagyományőrző 
népdalkör egyik 
fellépésén

– A református egyházközség presbitere 
vagyok, ebben is igyekeztem a közösség építő 
tagja lenni. Cipősdoboz-akciót kezdeményez-
tem: árvaházaknak gyűjtöttünk pár lelkes tár-
sammal. A gálospetri katolikus és az élesdi re-
formátus gyermekotthonok lakóinak sikerült 
az életkoruknak megfelelő ruházatot össze-
gyűjteni és eljuttatni. Szerveztem időseknek 
foglalkozást, csigacsinálást és felolvasóestet is. 
Kulturális kezdeményezésben is részt veszek: 
a pár éve alakult Biharpüspöki Hagyomány-
őrző Népdalkörben énekelek; Szabó Mária 
karvezető irányításával különféle rendezvé-
nyeken léptünk fel. A református Hitbástya 
énekkar tagjaiból alakultunk, úgy éreztük, 
a népdalok felé is nyitnunk kell. Kórustalálko-
zókon vettünk részt, Szilágy megyében és Ma-
gyarországon is jártunk már. Jézus két fontos 
dolgot kért tőlünk: szeresd az Urat, és szeresd 
felebarátodat, mint magadat. Én e szerint sze-
retnék élni.

– Világéletében itt élt Biharpüspökiben. 
Milyen volt itt régen, és mi változott meg 
napjainkra?

– Nagyon sok a változás. Nagyon el volt ha-
nyagolva a városnak ez a negyede; nem érez-
tük, hogy Váradhoz tartozna. Nem is olyan 
régen még olyan sáros volt az utcánk, hogy 
a bolt elé kartonpapírokat kellett letennünk, 
hogy be tudjanak jönni a vásárlók. Aztán itt is 
aszfaltoztak, bevezették a gázt, a kanalizálást. 
Régen szinte csak magyarok laktak Püspöki-
ben, most mások is ideköltöznek. Néha úgy 
érzem, rosszabb ez, mint egy falu. Mert hi-

szen ott van kultúrház, polgármesteri hivatal, 
sportterem, itt meg semmi.

– Még mi hiányzik Püspökiből?
– Kultúrházra lenne nagy szükség, postára, 

sportteremre, hogy a fiataloknak legyen mód-
juk a szabadidejük eltöltésére. A tervbe vett 
szabadidős és sportparkot is a püspökiek har-
colták ki szavazataikkal. Az új negyedben be 
kellene vezetni a vizet minél hamarabb, és az 
aszfaltozásból kimaradt utcákat is le kellene 
aszfaltozni.

– Ezeknek az előmozdítása érdekében 
vállalata a tanácsosjelöltséget az RMDSZ szí-
neiben?

– Mi itt Püspökiben összetartó magyar kö-
zösséget alkotunk, együtt ki tudunk állni az 
érdekeinkért. Ezeket az érdekeket, a helyiek 
gondjait tudom elmondani a tanácsban, hi-
szen én is itt élek, ismerem a problémákat. 
Ahogy a családom összetart, és együtt dol-
gozik itt helyben a boldogulásért, úgy remé-
lem, hogy az itteni magyarok is összefognak, 
és sikerül megőriznünk az egyensúlyt. Püspö-
ki egész lakosságának javát szolgáló kezdemé-
nyezéseket fogok támogatni, mert láttuk, hon-
nan hová jutott ez a városrész, és azt is látom, 
merre fejlődhet még. Reméljük, a magyarok 
tisztában vannak azzal, hogy érdekeiket csak-
is magyarok képviselhetik egy erős szerve-
zetben, másoknak ez nem fontos. Ismerjük 
a mondást: oszd meg, és uralkodj, ne hagyjuk, 
hogy ezt itt, Püspökiben érvényre juttassák.

Máté Zsófia
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Szívüknek kedves feladatot vállalt 2016 ta-
vaszán három fiatal nagyváradi szülő: gyer-
mekeik korosztályának, óvodás és kisisko-
lás korú közönségnek szánt rendezvényeket 
szerveznek közösen a bihari megyeszékhe-
lyen. Herman Noémi, Csíkos Rolland és Pető 
Dalma megalapította az Ovisuli Egyesületet, 
utóbbit választották elnöknek. Az elmúlt több 
mint négy évről az elnök azt mondja: „Erőnk-
höz mérten az óvodás és kisiskolás gyerme-
kek érdekében dolgozunk, sikerélményeikből 
töltekezünk, építkezünk. Tevékenységünk leg-
fontosabb eleme az összefogásra serkentés, 
szülő-szülő közötti kapcsolat kialakítása gyer-
mekeink érdekében.”

Az egyesület működésének mikéntjére vo-
natkozó kérdésre Pető Dalma azt válaszolja: 
a szülők közötti együttműködés az alap, és az 
a közös cél, hogy olyan eseményeket találja-
nak ki, amilyenek még nem voltak Váradon. 
Természetesen már háromnál sokkal többen 
munkálkodnak közösen, hiszen nyitottak a kö-
zös gondolkodásra, sok más váradi civil szer-
vezettel működnek együtt. Fontosnak tartják 
a családközpontú eseményeket, azt, hogy kö-

Az Ovisuli táborait  
nem söpörte el a járvány
Négy éve működik Nagyváradon az óvodás 
és kisiskolás korú gyermekek és szüleik, 
nagyszüleik számára programokat szervező 
Ovisuli Egyesület. Az egyik alapító, Pető Dalma 
mesélt a kezdetekről, céljaikról és az eddigi 
eredményeikről.

zösségi élményt nyújtsanak a gyerekeknek és 
az őket elkísérő szülőknek, nagyszülőknek 
is. Ezzel pedig közelebb hozzák egymáshoz 
a váradi magyar közösség tagjait. Mindezek 
mellett szakemberek – pedagógus, pszicholó-
gus, logopédus – bevonásával tanácsadással 
és például az iskolaválasztás előtt állóknak tá-
jékoztatással is szolgálnak.

Pető Dalma nem titkolja büszkeségét ami-
att, hogy tudomása szerint az Ovisuli az 
egyetlen olyan gyerekprogramokat szerve-
ző egyesület, amelynek eseménynaptárában 
évente 25-30 rendezvény szerepel. Igaz, az 
idei járványhelyzet lehetetlenné tette több ha-
gyományos rendezvényük megtartását, de ez 
a kivétel. Ám ezen a nyáron is megszervez-
ték a legrégebbi rendezvényüket, a Naprafor-
gó Alkotótábort – természetesen ügyelve az 
egészségvédelmi rendszabályok betartására. 
A kreatív és élménygazdag eseménysorozat 
ötletgazdája és fő koordinátora Herman Fe-
renc. Az eddig lebonyolított, ottalvós és nap-
közis formában meghirdetett táborokban több 
mint 1500 gyermek vett részt.

Az online oktatással lezárult idei tanévet kö-
vető vakációban immár nyolcadik alkalommal 
toborozták a kis táborozókat: egy-egy héten 
át a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimná-
zium adott otthont a napközis tábornak, és 
szintén két napközis tábor házigazdai szere-
pét vállalta el az Ovisuli Egyesület új partne-

(folytatás a következõ oldalon)

Ø

Fotók: Az Ovisuli 
Egyesület 
Facebook-
oldaláról, 
a Napraforgó 
Alkotótábor idei 
rendezvényeiről 
és korábbi 
találkozókról
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re, a köröskisjenői Kingslandet működtető vál-
lalkozó.

A visszatekintésből kiderül, hogy a kezdeti 
célokat elérve valóban több olyan rendezvény 
valósult meg az Ovisuli szervezésében Nagy-
váradon, amely premiernek számít. Ilyen úttö-
rő kezdeményezés például minden februárban 
az anyanyelv nemzetközi napjának megün-
neplése a kisgyerekekkel. Ráadásul forma-
bontó is folt a szervezés, ugyanis – még jóval 
a szükség hozta kényszer előtt – az online te-
ret használták. Egy megadott szöveget vagy 
bármilyen, szabadon választott verset, mesét, 
szöveget mond el a gyerek, több gyerek, akár 
egy egész osztály, ezt felveszik videóra, a fel-
vételt – az egész megyéből – beküldik az egye-
sületnek, az felteszi a közösségi oldalára, és az 
anyanyelv világnapján ezek futnak ott.

Erdélyben egyedüliként az Ovisuli ünnep-
li meg a gyermekkönyvek világnapját. Ebből 
az alkalomból három éve meseíró pályáza-
tot hirdetnek, s évente a világnapon hirdetik 
ki a győztest. Két éve először szervezték meg 
az Összefogás Nagyváradért Egyesülettel kö-
zösen a Körös-parti partit a váradiak kedvelt 
kikapcsolódási helyén, a Szilvásban, tavaly 
ősszel pedig először szerveztek Márton-napi 
liba-galibát, ugyancsak több civil szervezettel 
összefogásban. Mindkét rendezvényük hiány-
pótlónak számított, ezt igazolja óriási sikerük. 
Abban az értelemben is újat hoztak a magyar 
közösség számára, hogy nem csupán egy-egy 
korosztálynak kínálnak ezekkel hasznos idő-
töltést, szórakozást, hanem az egész család-
nak az óvodás gyerektől a nagyszülőkig.

Szintén tavaly indult útjára a Vándormozi 
Kft. segítségével a családi mozizás. A városi 
művelődési házban tartják a vetítéseket, idén 
két alkalomra volt lehetőség a járvány előtt, 
magyar rajzfilmeket, mesefilmeket láthatnak 

az érdeklődők. Támogatójuk a Partner Drinks 
Kft. tulajdonosa, Dubován Krisztián.

Az újdonságok között büszkén említi Pető 
Dalma, hogy tavaly már másodjára látogatott 
el az ő meghívásukra a Mikulás a Fan Ice cuk-
rászdába. Olyan sikeres lett az első találkozás 
a jóságos nagyszakállúval, hogy az elmúlt év-
ben már kétnapos lett a magyar Mikulás-járás. 
Ehhez elengedhetetlen volt Ludescher Gabri-
ella vállalkozó segítsége. S ha már a támoga-
tóknál tartunk, az egyesület elnöke ezúton is 
kifejezi köszönetét a sok-sok együttműködő 
partnernek: a Zabhegyezők gyermekanimá-
torainak, a Diákokért Egyesületnek, a nagy-
váradi RMDSZ Nőszervezetének, a Várad-
rogériuszi és Biharpüspöki Református 
Egyházközségnek, a Nagyváradi Magyar Di-
ákszövetségnek, a Magyar Vállalkozónők 
Egyesületének, a Nagyváradi Magyar Ifjúsági 
Szervezetnek, a Szigligeti Színház Lilliput Tár-
sulatának, az Imago Mediának, illetve bizo-
nyos rendezvények esetében a Bethlen Gábor 
Alapnak. A felsorolt programok azonban nem 
jöhettek volna létre számos váradi pedagógus, 
óvónő és tanítónő önzetlen, szeretetteljes és 
kreatív segítsége nélkül, hiszen ők rendszere-
sen részt vesznek az alkalmakon, és a kézmű-
ves-foglalkozásokon az ő segítségükkel sajátít-
ják el a kicsik az alkotás fortélyait.

Nem szóltunk még ugyanis az Ovisuli klasz-
szikusnak mondható rendezvényeiről, ame-
lyeknek a megszervezésében, lebonyolítá-
sában nagy szükség van a pedagógusokra. 
Tartanak a gyerekeknek-gyerekekkel farsan-
gi mulatságot, kokárdakészítést, húsvéti ké-
szülődést, gyereknapi fagylaltozást, készíte-
nek együtt adventi koszorút, és rajzpályázatot 
hirdetnek anyák napjára és Mikulásra. Mind-
emellett tanévkezdésre rendszeresen tanszer-
gyűjtést is szerveznek.

Máté Zsófia

Az Ovisuli táborait nem söpörte el a járvány
(folytatás az előző oldalról)
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Az elmúlt tanévben 158 gyermek, eb-
ből 58 óvodás járt az érseléndi tanintézetbe, 
s a tendencia növekvő – árulta el augusztu-
si ottjártunkkor Kasza Ida és Kulcsár Bea. 
A két tanítónő meg is mutatta, a néhány éve 
felújított iskola jó állapotban van, de a termek 
többsége kicsi, így a három óvónő és négy ta-
nítónő nincs könnyű helyzetben.

Az időközben elkezdődött tanévben – mely-
ről a vakáció utolsó napjaiban sem lehetett 
pontosan tudni, milyen módszerekkel oktat-
nak majd – több gyerek előkészítő osztályból 
kerül fel az elsőbe. „Nekem ősszel nulladik 
osztályom lesz harmadikosokkal kombinálva, 
30 gyermek – mondja Kasza Ida. – Ha be-
rakom ebbe az osztályba a padokat, széke-
ket, már nem tudok közöttük járni. Márpedig 
mindegyiknek meg kell hogy fogjuk a kezét. 
Mi kivételek vagyunk, nem az alacsony gyer-
meklétszám miatt működtetünk összevont 
osztályokat.”

Az érsemjéni Kazinczy Ferenc Általá-
nos Iskolához tartozó seléndi iskolában van-
nak román tannyelvű osztályok is, méghoz-
zá a román szakra járó gyerekek is magyar 
anyanyelvűek, a szülők óhaja szerint kerül-
nek egyik vagy másik tannyelvű osztályba. 
Az óvoda is kétnyelvű. A gyerekek a román 
tagozaton is magyarul beszélnek egymással. 
„Ha románul szólok hozzájuk, csak néznek – 
mondja Kulcsár Bea. – Rám is szólnak: taní-
tó néni, ne mind románul vakeráljon, mondja 
magyarul is, hogy értsük.”

Amikor a romák arányára kérdezek, Kul-
csár Bea elmondja: „Az én osztályomba ta-
valy egyetlen nem roma származású gyermek 
járt. Másképp kell velük foglalkozni, a legtöbb 
esetben nem számíthatunk szülői támogatás-
ra” – teszi hozzá, utalva arra, hogy ezért is 
lenne kiemelten fontos a délutáni oktatás. „A 
legtöbb gyermek azzal jön reggel, amivel elő-
ző délben hazament. Ha nincs egy asztal ott-
hon, ahová leüljön a gyermek, akkor hogy is 

Sok kisdiák szűk 
helyen

Számos Bihar megyei település iskolájában 
panaszkodnak arra, hogy kevés a gyermek, míg  
a megye északi csücskében található Érselénden 
az egyébként jó állapotban lévő tanintézetben 
inkább a helynek vannak szűkében.

(folytatás a következõ oldalon)

Ø

Kasza Ida  
érseléndi tanító

Az érsemjéni 
Kazinczy Ferenc 
Általános Iskolához 
tartozó seléndi 
tanintézet
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várhatnám el, hogy a házi feladatait elkészít-
se?” – veszi vissza a szót Kasza Ida.

Érselénden korábban működött after school 
a Ruhama Alapítványon keresztül, de a prog-
ram megszűnt. Ugyanez az alapítvány segített 
– világbanki támogatással – az új óvodarész 
felépítésében, fejlesztő játékok beszerzésé-
ben. A délutáni oktatás nagyon hiányzik, s 
más falvakhoz hasonlóan nemcsak az ered-
ményesebb oktatást szolgálná, hanem szoci-
ális szempontokat is.

Ötödiktől Érsemjénbe járnak a seléndi 
gyermekek, naponta kétszer is fordul velük 
reggel és délben az iskolabusz. Sajnos hamar 
megkezdődik a lemorzsolódás, sok szülő sze-
rint elegendő, ha a gyermekük az elemit ki-
járja. „Pedig volt több jó tanuló gyermek, ki-

tűnő eredményeket ért el, de nem folytatta. 
Nem engedték, munkát bíztak rá. Később so-
kan megbánják ezt a döntést” – mondja a ta-
nítónő. Közben megnézzük azt az óvodater-
met, amely a Ruhama segítségével készült: 
tágas, világos, jól felszerelt. Még mozgássé-
rülteknek készült illemhely is van, valamint az 
épület mellett egy kis játszótér.

A tavasszal bevezetett online oktatás az 
ő esetükben gyakorlatilag lehetetlen volt, az 
egyik osztályban a 21 gyermek közül három-
mal lehetett online kapcsolatban lenni, s még 
négyet telefonon el-elértek. „Nulladikos, elsős 
gyermekkel nincs mit kezdeni online. De ké-
sőbb sem, a magyar tagozaton a román írás-
olvasást másodikban kezdjük” – mondják ven-
déglátóink, akik búcsúzóul még megmutatják 
a nyári szolgálat alatt általuk lefestett kerítést.

Szűcs László

Általános emberi gyengeségünk, hogy 
legutoljára önmagunkat vagyunk haj-
landók bántani, és nyelvünkben ez a tu-

lajdonság többféleképpen meg is jelenik: be-
csapunk valakit, átverünk, átrázunk, kitolunk 
vele, és sorolhatnám, de ha akaratlanul ma-
gunknak „tartunk be” vagy teszünk keresztbe, 
akkor talán leginkább – szűkebb pátriánkban, 
Biharországban – azt használjuk, hogy pofára 
estünk. Mert ugye ez a földhöz csapódás olyan-
kor fordul elő, ha nem figyelünk arra, amit ép-
pen teszünk, ez esetben egyszerűen csak me-
gyünk, és nem nézünk a lábunk alá. Tehát 
tudatos kiszúrásról, „önkiszúrásról” szó sincs.

A román nyelvben viszont van egy nagyon 
érdekes, plasztikus szófordulat, ami egyértel-
műen bizonyítja, hogy használója nagyon is 
tudja, mit követett el – önmagával szemben: 
„Mi-am dat foc la valiză”, mondja a pórul járt. 
Vagyis felgyújtotta a bőröndjét. S hogy mi-

FERDÍTÉSEK

Lángoló bőröndök,  
kőbe vésett szavak

Sok kisdiák szűk helyen
(folytatás az előző oldalról)

Ø

ért épp így mondják? Csak találgatni tudok, 
feltételezni, hogy valamilyen fontos változás, 
új élet kezdése előtt akarva vagy akaratlanul 
lángra kaptak a becsomagolt bőröndök. Ma-
rad hát minden a régiben, nincs mivel jó útra 
térni vagy rossznak tartott ösvényre kanya-
rodni, s még a régi élet egy része is odave-
szett, hisz a bőrönd lángokban áll.

Nem fantáziálok tovább az eset kapcsán, 
mert nem meseírás a célom, de az érdekes 
szófordulat – kőbe vésett kiindulópont nél-
kül is – érdekes marad. Legföljebb románul 
a kőbe vésést sem fordíthatjuk le szó szerint, 
mivel úgy kellene mondanunk, hogy bătut în 
cuie. Merthogy ez nem a könnyen lángra lob-
banó fához képest, mondhatni, öröknek tűnő-
en időtálló kőre utal, hanem a leszegezett ko-
porsóra. Ahonnan a legerősebb, legnemesebb 
akarattal sincs már senki számára visszaút.

Molnár Judit
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A presbitérium nevében Kelemen Jó-
zsef, az egyházközség főgondnoka köszönte 
meg Farkas Antal várad-velencei református 
parókus lelkész eddigi munkáját az egyház-
községben. Szólt arról is, hogy a rendszeresen 
megtartott istentiszteleten kívül jutott idő más 
tevékenységek megszervezésére is, mondhat-
ni, fellendült az egyházi élet Farkas Antal ide-
érkezésével. Az egyházközség nőszövetsége 
nevében Kovács Erzsébet köszöntötte nagy 
szeretettel a lelkészt és feleségét, a fiatalok ne-
vében pedig Szakács Mónika ifjúsági vezető 
mondott köszönetet a bibliaórákért, a táboro-
zásokért, az evangelizációs istentiszteletekért, 
nem utolsósorban a színjátszó csoportért.

Farkas Antal válaszában egyebek mellett ki-
jelentette: „Én szeretem Várad-Velencét, sze-
retem a gyülekezetet, és nyugdíjasként is eb-
ben a negyedben fogunk élni.” Szólt arról, 
hogy számára mindig is az evangelizáció, az 
igehirdetés volt a legfontosabb, ezért nem érzi 
úgy, hogy bármi különlegeset tettek volna, 
csak a munkájukat végezték. „Ha hagyunk 
magunk után valamit, az legyen az Úr dicső-
sége.” Azt is elmondta, hogy nem váradi szü-
letésű, de váradinak tartja magát. Farkas Már-
ta kántor is megköszönte a megemlékezést, és 
kijelentette, otthonának érzi ezt a városnegye-
det, annyira összenőtt az emberekkel, a gyü-
lekezettel.

A délelőtti istentisztelet után kértem egy 
hosszabb interjúra Farkas Antalt.

– Mikor végezte el a teológiát, mely egy-
házközségekben szolgált, mielőtt VáradVe-
lencére került?

– A teológiai tanulmányaimat Kolozsvá-
ron 1983-ban fejeztem be, de abban az idő-
ben nem úgy volt, hogy azon percen kihe-
lyeznek egy egyházközségbe. Hármunkat  

Negyedszázada szolgál 
Várad-Velencén
Farkas Antal református lelkész huszonöt 
éve pásztorolja a várad-velencei református 
gyülekezetet. A múlt hónap végén köszöntötte 
őt a presbitérium és a gyülekezet, vele együtt 
az ugyancsak az egyházközségben szolgáló 
feleségét, Farkas Márta kántort. Az évfordulós 
istentisztelet után ültünk le beszélgetni.

Kelemen József főgondnok (bal szélen), Szakács Mónika ifjúsági vezető 
(jobbról a második) és Kovács Erzsébet, a nőszövetség elnöke (jobb szélen) 
köszöntötte a Farkas házaspárt

Farkas Antal  
az augusztus 23-i 

istentiszteleten 
hirdeti Isten igéjét

(folytatás a következõ oldalon)
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a Királyhágómellékről 1984. január elsején 
helyeztek ki, de voltak kollégáink, akiket sok-
kal később. Én az említett dátumtól szolgál-
tam az arad-belvárosi gyülekezetben az ottani 
esperes mellett október elsejéig, akkor a püs-
pök kihelyezett Micskére. Nyolcszáz lelkes, 
nagy gyülekezetbe kerültem, színmagyar falu-
ba, katolikus és baptista felekezet is volt. Utó-
lag egyes kollégáim megkérdezték, miféle köz-
benjárások történhettek, hogy én egyből egy 
ilyen nagy gyülekezetbe mentem. Nem tud-
ták, hogy az előző lelkésszel akadtak problé-
mák, és a parókia rendkívül rossz állapotban 
volt. Nem mondhatom, hogy lakhatatlan volt, 
de kár lett volna a javításába pénzt ölni; az 
emberek hallgattak a bölcs szóra, és belemen-
tek abba, hogy önkéntes munkával, adakozás-
ból felépítsünk egy új, nagy parókiát – abban 
a rendszerben, amely az egyházi építkezése-
ket nem támogatta, inkább gátolta. Istennek 
adok hálát azért, hogy ez sikerült, a parókia 
felépült. A püspöktől engedélyt kaptam, hogy 
menjek a nagyobb gyülekezetekbe prédikáci-
óra és perselypénzt gyűjteni erre a célra. A 
micskei parókia felépítéséhez nagyban hozzá-
járultak ezek a perselyes adakozások. Öt és 
fél évig szolgáltam a Micskei Református Egy-
házközségben, ez a periódus mind munkával 
telt el. Az ottani igei szolgálatom mellett még 
négy falu – Varaszó, Tataros, Kövesegyháza 
és Derna – négy szórványgyülekezetét is el-
vállaltam. Minden második vasárnap – ahogy 
a gépkocsim rendszáma közlekedhetett – öt-
ször prédikáltam, és megtettem mintegy száz 

kilométert, hogy minden gyülekezetbe eljus-
sak. Nehéz periódus volt, de tele voltam tenni 
akarással, és a mai napig is szeretek dolgozni 
Isten dicsőségéért. A parókia felépült, kulcsra 
készen adtam át, amikor eljöttem. Azért kel-
lett eljönnöm Micskéről, mert abban az idő-
ben jelent meg az egyházkerület lapja, a Ha-
rangszó, s annak felelős szerkesztője lettem, 
ez a munka pedig Váradhoz kötött. Ebben 
az időben ürült meg Köröskisjenőben a lel-
készi állás, hárman pályáztuk meg a tisztsé-
get – 1990-ben már lehetett pályázni –, és en-
gem választottak meg. Ott is eltöltöttem öt és 
fél évet, de ott már a lelki építkezésre tettem 
a nagyobb hangsúlyt. 1995. augusztus 15-én 
választottak a várad-velencei egyházközség 
lelkipásztorává, akkor öten pályáztunk a tiszt-
ségre.

– A negyedszázados ittlétét köszönők fel-
szólalásaiban elhangzott, hogy nehéz időben 
vette át a szolgálatot, akkoriban a gyülekezet 
életében sok gond volt…

– A helyzet az, hogy amikor jelentkeztem 
a tisztségre, nem érdeklődtem az egyházköz-
ség mindennapjairól; amikor elhívtak, lepré-
dikáltam, és elmentem Németországba. Ott 
ért a hír, hogy engem választottak, az espe-
res telefonált, jöjjek haza, és foglaljam el a pa-
rókiát. Nem ismertem a belső dolgokat: Vida  

Negyedszázada szolgál Várad-Velencén

Ø
(folytatás az előző oldalról)

A Várad-velencei 
református 

templom

Az egyházközség 
parókiája
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A gyülekezeti ház

Az Agnulli Dei 
szociális otthon

István lelkész kényszernyugdíjba ment, ugyan-
is őt a gyülekezet kicsinálta, Veres-Kovács 
Attila is három hónapig bírta a beszolgálást, 
s egy ideig, amíg engem megválasztottak, 
Fazakas Sándor rogériuszi lelkész szolgált be. 
A probléma az volt, hogy egy belga segélyből 
többen is profitáltak, olyanok is, akik nem vol-
tak velenceiek. Ezt a dolgot pontra kellett ten-
ni, ez kétévi kemény, keserves viaskodást je-
lentett számomra, de végül sikerült. Az egyik 
prédikációmban mondtam egy hasonlatot egy 
sikeres, ötven megtérést eredményező evan-
gelizációról, mire azok, akik a csomagok miatt 
jártak ide, nagyon megharagudtak reám, de 
a presbitériumra is, mindenfelé feljelentettek. 
A panaszokat kivizsgálták megyei és kerületi 
szinten, nem találtak semmi kihágást, a sér-
tettek elmentek, viszont az egyházközségben 
megtörtént az újulás. Erről van szó: aki nem 
az Urat szolgálni és az Istent dicsőíteni jár a 
gyülekezetbe, az előbb-utóbb kirostálódik. Ez 
történt Várad-Velencén, de akik megmarad-
tak, azok hűségesen a gyülekezet tagjai, le-
het látni az istentiszteleteken, hangos imádság 
van, kivetítés. A gyerekekkel is mi foglalko-

zunk, mert nincs a negyedben magyar isko-
la, nincs vallástanárunk, egy belső munkatár-
si közösséget alakítottunk ki, s ez nagyon jól 
működik.

– Az egyik nagy megvalósítás az egyház-
községben az ifjúsági színjátszó csoport léte. 
Honnan jött az ötlet?

– Ahhoz, hogy erre válaszoljak, vissza kell 
mennem az időben. Gyermekkoromban, ami-
kor otthon voltam vakáción, láttam, hogy a 
falumban a fiatalok csak a kocsmába járnak, 
nem tudnak mit kezdeni magukkal. Én már a 
szülőfalumban is szerveztem nyaranta színját-
szó csoportot, próbáltunk és előadtunk. Az it-
teni úgy kezdődött, hogy a karácsonyi ünnep-
ségeken a gyerekek által előadott, megszokott 
versek hangzottak el, s elgondoltam, mi lenne, 
ha újítanánk ezeken: legyen ilyen is, ne zár-
juk ki a gyerekeket, de csináljunk valami nívó-
sabb műsort, tanuljunk be egy színdarabot, és 
azt adjuk elő karácsony szent estéjén. Először 
egy Csehov-darabot adtunk elő, nagy sikerrel. 
Utána jött az ötlet, hogy folytassuk, így kezdő-
dött a színjátszó csoport komolyabb munkája; 
ennek is ifjúságot megtartó, vonzó ereje van. 
Az az élő gyülekezet, amelyikben én is odate-
szem a kezemet, a gondolatomat, jövök egy 
ötlettel. Ott van élő gyülekezet, ahol az embe-
rek magukénak érzik az egyházat, és tesznek 
is érte valamit. És persze a fiatalok is részesei 
ennek, hiszen emlékezzünk vissza, amikor az 
Agnulli Dei központ (ez a szociális intézmény 
hosszú éveken át a városnegyed rászorultjai-
nak nyújtott segítséget – szerző megj.) vagy a 
sólyomkővári ifjúsági tábor épült, ahhoz hoz-
zájárultak egyházközségünk fiataljai is.

– A gyülekezet tagjaként láttam, tapasz-
taltam, hogy parókus lelkészként sokat tett 
az egyházközség anyagi gondjainak megol-
dásáért.

– Mivel nagy gondot fordítottam az ifjúsá-
gi munkára, arra gondoltam, hogy egyház-
megyei szinten is össze kellene fogni a fiata-
lokat, így született meg a sólyomkővári tábor 
elképzelése. Egy nagyon jó németországi kap-
csolatom segélycsomagot küldött, a tartalmá-
nak értékesítéséből megvehettük az ingatlant, 
de máshonnan is kaptunk anyagi támogatást, 
egy anonim adakozó 50 ezer márkát küldött.

– Jól tudom, hogy ha valaki, olyan is, aki 
nem tartozik a gyülekezethez, felkérte Önt 
valamire – gondolok itt keresztelőre, gyász-
szertartásra –, azt soha nem utasította vissza?
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(folytatás a következõ oldalon)
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– Igen, ez így van. Soha nem utasítottam 
vissza senkit, aki a szolgálatomat óhajtotta, de 
ehhez hozzájárult az igehirdetéseim minősé-
ge is, ha ez nem így volna, nem hívtak volna.

– Tiszteletes úr, Ön íróként, költőként is 
ismert Nagyváradon és Biharországban, kö-
tetei jelentek meg!

– Nagyon kevés időm van írásra, de azért 
írogatok. Néhány versem mostanában is je-
lent meg a Várad folyóiratban, no meg Szi-
lágyi Aladárral közösen írtunk egy kötetet: én 
1977-ben írtam a Kínlódjfalva című nagyobb 
riportot, Szilágyi Aladár pedig – nyugodjon 
békében – a jelenben szólaltatta meg az Erdő-
teleken még élő személyeket, a leszármazot-
takat. Most Váradról írok egy könyvet, abból 
is megjelent már néhány vers a Várad folyó-
iratban.

– Ha jellemezni kellene ezt a negyedszá-
zadot, amióta lelkésze a váradvelencei gyü-
lekezetnek, miként tudná leírni ezt a perió-
dust?

– Munkával, rengeteg munkával! Én szere-
tek dolgozni, mindig is szerettem, és tudom 

mozgatni az embereket is, természetesen nem 
mindenkit, de vannak a gyülekezetben olyan 
személyek, akikre mindig számíthatok. Min-
dig meg tudtam szervezni, hogy a gyülekeze-
ti tagok tegyenek az egyházközségükért, akár 
Micskén, akár itt. A mai napig, amit lehet a 
különböző munkákból, azt magunk végezzük 
el, szerintem ez a járható út. Ezeket az éve-
ket azok az egyháztagok, akik megmaradtak 
a megújulás után, sikeresnek tekintik, akik el-
mentek, azokról nem tudom, hol vannak, őket 
nem az Isten igéje vonzotta, csak az, hogy mi-
lyen hasznot tudnak húzni az egyházból. De 
én inkább a lelki munkát szeretném kiemel-
ni, és kevésbé a földi templomot, ami látszik, 
amit mindenki láthat. Soli Deo gloria, egye-
dül Istené a dicsőség. Nagyon örvendek an-
nak, hogy az Úristen hozzásegített, hogy visz-
szakerüljek Nagyváradra. Nem itt születtem, 
de tősgyökeres váradinak érzem magam mint 
régi Ady körös; minden barátom itt van, aki 
még életben van a régi garnitúrából. Nagyon 
szeretünk itt lakni Velencén, és ha nyugdíjba 
megyünk, akkor sem költözünk el ebből a ne-
gyedből.

Dérer Ferenc

Mindketten egy éve dolgoznak Szalacson, 
idősgondozói és ápolói végzettséggel. Kö-
zel ötven emberrel foglalkoznak Szalacson és 
Ottományban is. Kevésbé súlyos és súlyosabb 
eseteket is ellátnak, mint mondták, van, aki-
nek csak lelki gondozásra, beszélgetésre van 

szüksége, van, aki bevásárláshoz, gyógyszerek 
felíratásához vagy kiváltásához kéri a segítsé-
güket, de ha kell, sebet kötöznek, varratot szed-
nek ki. Vannak sztómás betegeik is, nekik havi 
harminc sztómazacskót tudnak adni, továbbá 
pelenkát és betétet is beszereznek azoknak, 
akik vizelettartási gondokkal küzdenek. Ezeket 
a Caritas Catolica jóvoltából adhatják, akár-
csak a különféle krémeket vagy a Betadine ol-
datot, s mindezt ingyen, mivel a Caritast a helyi 
önkormányzat támogatja. Minden szolgáltatás, 
amit nyújtanak, ingyenes azoknak a betegek-
nek, akiknek van egészségbiztosításuk. Egy 
uniós támogatású projektje is fut a Caritasnak, 
ennek jóvoltából a 65 év fölöttieket látják el.

Házhoz viszik  
a segítséget

Két kedves, mosolygós fiatal nő, Kökövics 
Annamária és Albert Adrienn végzi a házi 
idősgondozást Szalacson. A lányok munkájukról 
beszéltek, később elkísérhettük őket a 86 
esztendős Pólint Irénhez is.

Negyedszázada szolgál Várad-Velencén
(folytatás az előző oldalról)
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A Caritasnak és a szalacsi önkormányzat-
nak van továbbá egy közös projektje, ennek 
eredményeként új autót vásároltak, felújítanak 
egy helyiséget, és nagyon sok eszközt (toló-
kocsi, vécézőszék, ágytál, mankó) is beszerez-
nek. Annamáriának és Adrienn-nek lesz egy 
önálló irodája (jelenlegi helyüket a háziorvos-
sal osztják meg), egy laptopja és egy nyomta-
tója a mindennapi munkához, jelenleg ugyan-
is, ha adminisztratív teendőjük van, akkor azt 
az önkormányzatnál végzik el.

A két házi beteggondozó telefonos elérhe-
tőségei ki vannak függesztve az orvosi rende-
lőben, de fogadóórájuk is van; aki segítségre 
szorul, közvetlenül náluk jelentkezhet.

Az idősek egyébként nagyon örülnek ne-
kik, mesélték, s erről pár perc múlva mi is 
meggyőződhettünk. Azoknak is, akik nincse-
nek benne a programban, megnyugvást je-
lent, hogy szükség esetén van kitől segítséget 
kérni. A kijárási korlátozás idején a két fiatal 
nő önkénteskedett is: besegítettek az önkor-
mányzatnak. Olyan embereket is felkerestek, 
akik egyébként nem a pácienseik, segítettek a 
receptíratásban, bevásárlásban, de elmentek a 

rendőrökkel maszkot és kézfertőtlenítőt oszta-
ni is, ha úgy hozta a szükség.

Láthatóan szeretettel fogadta Annamáriát 
és Adriennt – s velük együtt minket is – ottho-
nában Pólint Irén. Mint mondta, neki már az 
is nagy segítség, ha a gyógyszereit kiváltják, 
az orvosi rendelőben ugyanis sokat kell várni, 
ő pedig nehezen jár. Irénke néni azt is elárulja, 
nem viszi túlzásba a gyógyszerszedést, a lába 
miatt fájdalomcsillapítót is akkor vesz be, ha 
tudja, nehezebb kerti munkája lesz. „Itt a kert-
ben minden megterem, ha meg tudjuk csinál-
ni” – summázta. Nem járkál a faluban sem, 
emiatt érdekes a története annak is, hogyan 
szerzett tudomást az idősgondozói szolgálat-
ról. A fia Magyarországon él, és a televízióból 
tudta meg, hogy működik ez a szolgáltatás, ő 
szólt róla édesanyjának. Mind mondta, neki 
szerencsére sebkötözésre nincs szüksége, de 
már az is jó, hogy a lányok megmérik a vér-
nyomását vagy a vércukorszintjét. Irénke néni 
Szalacson született, férjével Nagyváradon él-
tek és dolgoztak, nyugdíjasként költöztek visz-
sza a faluba, de már 14 éve megözvegyült.

Fried Noémi Lujza
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Albert Adrienn 
és Kökövics 
Annamária útra 
készen

Pólint Irénhez 
érkeztünk

A vérnyomásmérést 
is megejtették

Ø
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Ifjúsági és cserkészélet 
Szentjobbon

A szentjobbi ifjúsági életről, cserkészcsa-
patról Seres Martinnal beszélgettünk, ő 
egy személyben a Vidéki Ifjak Szövetségének 
(Vidifisz) területi ifjúsági elnöke és a 9. Szá-
mú Szentjobbi Szent István Király Cserkész-
csapat cserkészparancsnok-utódja. A Vidifisz 
már 2013-ban megjelent Szentjobbon, csak 
nem volt hivatalosan bejegyezve, nem volt 
alaptőkéje, nem tudott pályázni, idézte fel Se-
res Martin, aki akkor már tagja volt a szer-
vezetnek. Ez a lazább szerveződés négy éve 
szétment, az akkori választási csatározások az 
ifjúságot is szétválasztották.

Végül 2019 nyarán Zatykó Jácint és Boda 
Gergő segítségével alakult újra Szentjobbon a 
Vidifisz helyi szervezete. Nonprofit szervezet-
ként jegyezték be, így tudnak pályázni is. Már 
nyertek egy 6000 lejes támogatást, ebből bel-
földi kirándulást szerveznének a fiataloknak, 

a Communitas Alapítványtól pedig sportpá-
lyázatot nyertek, abból pingpongütőket, hálót 
stb. szeretnének vásárolni. S bár újraalakulá-
suk óta rövid idő telt el, a műfüves sportpá-
lyát felújították, s szerveztek egy úgynevezett 
LAN-partit – ezen a fiatalok közösen játszot-
tak számítógépes játékokat. Voltak még tár-
sasjáték-estjeik, kártyáztak, asztaliteniszez-
tek – sorolta Seres Martin.

Már közhelyszámba megy, hogy a járványhelyzet 
felborította megszokott életünket, fiatalabbakét 
és idősebbekét egyaránt. Szentjobbon  
augusztus közepén újraindították  
a cserkészfoglalkozásokat, métázásra  
várták a fiatalokat.

Seres Martin,  
a szentjobbi 

Vidifisz- és 
cserkészvezető

Ha harmadszor is 
elnyerik a kupát,  

az övék marad
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Karácsonyi  
műsor

Idén a fiatalok szabadidős együttléteit sem 
egyszerű megszervezni: „Az utóbbi időben 
már próbáltunk összegyűlni, visszazökkenni a 
régi kerékvágásba, de még nem lehet, mert 
itt a koronavírus-járvány. Most egy paintball-
meccset szervezünk az erdőben, az szabadté-
ri, tartani lehet az ajánlott távolságot. Nagyon 
sok tervünk van; ha vége a járványnak, film-
estet, karaoke-estet, sportnapot akarunk tar-
tani.”

A cserkészet által a szentjobbi fiatalok-
nak szoros a kötelékük Szalaccsal. A szalacsi 
Vidifisz-szervezet elnökével, Szegedi Dáviddal 
már eltervezték, hogy a 18 éven felülieknek 
pincelátogatást szerveznek a két településen, 
de más közös programokról is egyeztetnek.

Cserkészélet

A cserkészmozgalom 2011 szeptembe-
rében kezdődött Szentjobbon, akkor Borsi 
Lóránt és Horváth Béla megmutatták, mi a 
cserkészet, miből áll, mit kell tudni róla. Sok 
gyermeknek, fiatalnak felkeltették az érdeklő-
dését, és máig működik a mozgalom.

„A Bihar Megyei Cserkészek Ifjúsági Szö-
vetsége (BICSISZ) 2010-ben alakult meg, azt 
a tábort mi kihagytuk, de a következőn úgy 
hatvanan vettünk részt Szentjobbról – emlé-
kezik vissza Seres Martin. – Ebből morzsolód-
tak is le, de évente jönnek újak. Annyi a ki-
kötésünk, hogy írni-olvasni tudjon a gyermek, 
mert a tábori rendet mindenkinek le kell ír-
nia, s ahogy írja, meg is tanulja. Az olvasás 
azért szükséges, mert vannak próbák, a játé-

koknál vannak elméleti részek, amiket olvasni 
kell” – magyarázza. Hozzáteszi: jó visszahalla-
ni, hogy a szentjobbi cserkészcsapatban a ki-
csit és nagyok között nincs konfliktus. „Em-
lékszem, az első táborunk Tárkányban volt, 
nyolc kilométert kellett gyalogolni, a kicsik el-
fáradtak, a nagyok a hátukra vették őket” – 
idézte fel.

A csapat mostani létszáma 20 és 35 fő kö-
zötti. Általában kedden vannak programjaik, 
ezeken azonban azok, akik Váradon járnak is-
kolába, nem tudnak részt venni, így velük két-
hetente, szombatonként tartanak foglalkozást.

„Nyáron, ha tehetjük, megyünk túrázni, 
métázni szoktunk nagyon sokat, szeretik a 
vármétát, a cserkészetben ez verseny is. Sokat 
gyakoroltunk rá, meg is volt az eredménye, 
a vándorkupát már zsinórban kétszer nyertük 
el, és ha harmadjára elhozzuk, akkor nálunk 
marad” – büszkélkedett Seres Martin.

Nyáron rendszerint a táborra készülnek 
még, gyakorolnak sítalppal és gólyalábbal, a 
sípjeleket, a csomózást, a cserkész tízparan-
csolatot és az imádságokat is tanulják. Tavaly 
náluk volt a BICSISZ megyei cserkésztalálko-
zója, akkor huszár- és – a sárospataki lova-
goknak köszönhetően – lovagi bemutatóval 
fogadták a máshonnan érkező csapatokat.

Télen sem unatkoznak. Amint Seres Mar-
tin mondja, ők az egyedüliek a cserkészeten 
belül, akik karácsonyi műsort adnak. Novem-
ber elején már elkezdik összeállítani: a kiseb-
bekkel egyszerűbbet, legfeljebb negyedórás 
összeállítást énekkel, verssel, a nagyobbakkal 
félórás, negyvenperces előadást mutatnak be.

Fried Noémi Lujza
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Cambridge-ben végez, 
Japánba készül
Furcsa utca a mienk Berettyóújfaluban, ahol 
felnőttem. Az egykori Tisztviselőtelep, majd 
Lenin körút, most Tavasz körút, vagy ahogy 
Balogh Gyula barátom nevezte: Múzsa utca. Itt 
született Jelenits István piarista szerzetes,  
és itt élt évekig Nadányi Zoltán költő. Itt nőtt fel 
Mácsai Zoltán kürtművész, számos nemzetközi 
verseny győztese, aki 2008 és 2016 között  
a salzburgi Mozarteum Zenekar szóló kürtöse 
volt, 2016 óta pedig ugyanebben a pozícióban 
játszik a drezdai Sächsische Staatskapellében.  
És itt van egy fiatalasszony, akit csak ritkán lát  
az ember: Petschner-Pető Katalin, akinek 
sikereiről édesapja számolt be rendszeresen.
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Angliában tanult Petschner-Pető Katalin, de 
a vírus őket is hazaparancsolta. Azért írom, 
hogy őket, mert a kislánya is vele volt. Né-
hány szót váltottunk csak L. Ritók Nóra ki-
állításán, aztán interneten folytattuk a beszél-
getést, mert egyhamar már nem jönnek haza 
Berettyóújfaluba, ugyanis Japánba készülnek. 
Az első kalandok ide, a mi utcánkhoz kötik 

a fiatal képzőművészt, akárcsak engem vagy 
az édesapját, aki korombeli.

– A kórház melletti zsákutcában csepered-
tem fel, a Tavasz körúton. Akkor még nem 
érték egymást az autók, kedvünkre rohangál-
tunk fel-alá, ahogy édesapám is tette ezt gye-
rekkorában. Édesanyám már korán felfedezte, 
hogy jó a kézügyességem. Ha nem költözünk 
ki Csökmőre, anyu Ritók Nórához járatott vol-
na rajzolni, de így a csökmői rajzszakkörben 
folytattam a kreatív tevékenységet. Nem oko-
zott törést az életemben, hogy egy kisváros-
ból egy falusi közösségbe csöppentem, mert 
hamar befogadtak az osztálytársak, és most 
is szívesen járok vissza osztálytalálkozókra. 
Szülői hatásra a biztosabb gyógyszerészet felé 
folytattam a tanulmányaimat a Tóth Árpád 
Gimnáziumban. Biológia–kémia szakos vol-

Petschner-Pető Katalin többéves kerülővel találta 
meg önkifejezésének útját

A 2018-as Effect 
kiállításon
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Hatásos lett  
az Effect

A Cambridge-ben is 
kedvezően elbírált 

pályamunka,  
a címe: Megtörni  

a szokásokat

(folytatás a következõ oldalon)

Ø

tam, és a szakpárból különösen az első nőtt 
a szívemhez. Az itt szerzett anatómiai ismere-
teimet a művészetben is tudom kamatoztatni. 
Maradt egy-két alkotásom abból az időszak-
ból, szívesen rajzoltam, festettem továbbra is, 
csak ez a vágy egy kicsit alábbhagyott ben-
nem. A tanulás miatt és azért is, mert a debre-
ceni években a Zene Theatrumba jártam tán-
colni.

– Annyit hallottam felőled, hogy gyógy-
szerésznek készülsz…

– Ez így is volt. Érettségi után gyógysze-
résznek tanultam a Semmelweis Egyetemen, 
Budapesten. Itt ismertem meg a férjemet, ő 
nagyon sportos életet él, és sok mindent si-
került velem is megszerettetnie. Az ő hatásá-
ra kedveltem meg a falmászást és kezdtem el 
én is a triatlont. Ez utóbbit azért is kedvelem, 
mert változatos, és mindig is szerettem a kihí-
vásokat az élet minden területén. Gyógysze-
rész szakdolgozatom témája is sportos volt: 
tartós, nagy intenzitású erőkifejtésre optima-

lizált sportital. A végzés után két évet dol-
goztam két gyógyszertárban főállásban mint 
alkalmazott gyógyszerész, de aztán egyre erő-
sebb lett bennem, hogy mégis a művészetet 
válasszam. Egy budapesti színtársulatnak ké-
szítettem kellékeket és egyedi animációt, ak-
kor már tudtam, hogy komolyabban szeret-
nék foglalkozni a művészettel. Így kezdtem el 
a Budapesti Metropolitan Egyetem képi ábrá-
zolás szakát. Rá kellett jönnöm, hogy ezt nem 
lehet levelezőn végezni, de valamiből meg is 
kell élni, ezért előbb helyettesítéseket, majd éj-
szakai ügyeletet vállaltam gyógyszertárakban 
a tanulmányaim mellett.

– Milyen művészeti ággal foglalkoztál?
– Azt gondolom, sok műfajú alkotó va-

gyok. A tanulmányaim előtt Pokorny Péter 
volt rám nagy hatással. Ő indított el mint mű-
vészt, és az ő mentorálásával dolgozhattam az 
Origo Filmstúdióban is, ahol díszleteket festet-
tünk. Az egyetemen Barabás Márton, Baksai 
József, Nagy Csaba és Pataki Tibor voltak az 
oktatóim. 2015 telén táblaképet készítettem a 
Néprajzi Múzeum betlehemkiállítására. A kép 
egy XIX. század végi felvidéki betlehem élet-
nagyságúra felnagyított rekonstrukciójának 
részét képezte. 2017-ben készült a Végtelen 
nagyítás – Rétegek és reflexiók, az eddigi leg-
nagyobb sorozatom, 12 darabból áll. A mun-
kák nyomdafestékkel, de hagyományos festé-
si eljárással készültek, ennek következtében 
a száradás után speciális porózus felület jött 
létre. A sorozat önkifejeződést, fejlődést és 
soha véget nem érő, befelé irányuló keresést 
szimbolizál. A sorozat különdíjban részesült 
az Országos Művészeti Diákköri Konferenci-
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A cambridge-i 
stúdió

A képzőművész 
Japánban 

folytathatja 
tanulmányait

Cambridge-ben végez, Japánba készül
(folytatás az előző oldalról)

Øán 2017-ben. Első önálló kiállításom során az 
Effect című projektem részeként nagy méretű 
üvegmunkákat mutattam be.

– Hogyan kerültél Angliába?
– Szerettem volna folytatni a tanulmányai-

mat, bár közben megszületett Boróka lányunk. 
Mesterszakot csak ötéves képzéssel találtam 
Magyarországon, ezért merült fel bennem, 
hogy Európában máshol próbálkozzak. 2019 
őszétől felvettek az Egyesült Királyságba, 
Cambridge-be. Most az Anglia Ruskin Univer-
sityn végzek képzőművészeti mesterszakot. 
Szakvezetőm, Véronique Chance segítségé-
vel széles körű kurátori, kritikai és gyakorlat-
alapú kutatási ismereteket szereztem amellett, 
hogy munkáimon dolgozva technikailag is ko-
moly fejlődést értem el. Betekintést nyertem a 
nemzetközi művészetelméleti és -filozófiai iro-
dalomba. Korábbi személyes témaválasztása-
im után, a szociális és társadalmi problémák 
felé nyitva jelentkeztem a szintén cambridge-i 
Sustainability Art Prize-ra (Fenntartható-
ság Művészeti Díj). Benyújtott pályamunkám 
kedvező elbírálásban részesült, a kiállítást és 
a versenyt online formában szervezték meg. 
Tavasszal a feje tetejére állt a világ a járvány 
miatt, de sikerült időben hazaköltöznünk, egy 
héttel a megérkezésünk után zárták le a hatá-
rokat. Azóta digitálisan folyik a munka. Most 
szeptemberben végzek, ha minden igaz, bár 
most egy buta balesetben a lábfejemben eltört 
egy csont, és emiatt szeretnék halasztást kér-

ni, mert lenne egy nagy (11×1,5 m) munkám, 
amit egy sziklafalra felmászva installálnék. Ez 
is része a vizsgamunkámnak, melynek témá-
ja az önmegismerés, annak szeretném külön-
böző útjait feltárni, a nehézségeket megmutat-
ni. Ennek érdekében több különböző munkát 
készítek egy stílusban, és azokat a lehető leg-
különbözőbben állítom ki. Van egy, amit Pet-
ri-csészékbe vágva a Semmelweis Egyetemen 
állítok ki, egy másikat pedig pincében vagy 
barlangban szeretnék megmutatni. Vélemé-
nyem szerint a művészet célja: megmutatni 
a lehetőségeket, a sokszínűséget, változatos-
ságot, azt, hogy egy célt milyen sokfélekép-
pen lehet elérni, és hogy milyen sok cél léte-
zik. A művészet kitárja az ablakot, megtanít, 
hogy nyitottan gondolkozzunk és éljünk. Se-
gít akkor, ha elakadunk, és kiutat mutat, ha el-
veszve érezzük magunkat.

– Mit tervezel a közeljövőben?
– Ha minden a tervek szerint alakul, két év 

Japán következik. Nyaralni már voltunk ott. 
Nagyon nagy kultúrsokk volt, ezért szeret-
nék az ottlétem alatt még jobban megismer-
kedni a japán művészettel. Szeretnék pályáz-
ni, jó lenne bekerülni egy művészeti stúdióba 
egy neves mester mellé. Ha hazajövünk, szí-
vesen állítanék ki Berettyóújfaluban is, hiszen 
szüleim itt élnek, és nagyon sok gyermekko-
ri emlék köt ide. Nem akarunk életünk végéig 
külföldön maradni, de minden lehetőséget ki 
kell használni, hogy éljünk és tanuljunk, amíg 
tudunk.

Kocsis Csaba
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Balázs Géza 
nyelvész, a kötet 
egyik szerkesztője

Az Anyanyelvápolók 
Szövetsége 2018-as 

pályázatának 
anyagaiból állt 

össze a diáknyelvet 
bemutató kiadvány

A legotthonosabb nyelvi környezet, az 
anyanyelv után a második otthonnyelv is kü-
lönös vonzást jelent a gyerekek, fiatalok szá-
mára, a diáknyelvet ugyanis, mondhatni, ki-
zárólag sajátjuknak tekintik, olyan nyelvnek, 
amelyhez a felnőttvilágnak nincs hozzáférése, 
így a szóértés akár kétoldalú nemzedéki diszk-
riminációt is jelenthet. A diáknyelv rejtelmei-
ről Balázs Géza nyelvészprofesszorral beszél-
gettünk, ő volt az egyik kezdeményezője egy 
diáknyelvi pályázatnak.

– Mindenekelőtt az érdekelne, hogy a di-
áknyelv gyakori, mármár napról napra tör-
ténő változása hogyan irányítottabefolyásol-
ta a kutatómunkát. Zavaró volte például, ha 
egy osztályon belüli eseményből adódó szó-
fordulat néhány nap múlva már elfelejtő-
dött, más hasonlót viszont nemcsak megtar-

A második otthonnyelv 
vonzásában
Beszélgetés Balázs Géza nyelvésszel

A Diáknyelv – diákszótár. Egy anyanyelvi pályázat 
legjobb munkái című kötetet az Anyanyelvápolók 
Szövetsége 2018-as pályázatára érkezett legjobb 
munkákból szerkesztette Balázs Géza Minya 
Károllyal közösen.

tottak több ideig, de tovább is „örökítették” 
a következő nemzedékeknek?

– A diáknyelvnek alkotója és továbbadója 
is vagyok: immáron több évtizede iskolába já-
rok, diákok (hallgatók) közt forgolódom, igaz, 
jó ideje már nem az iskolapadban, hanem a 
katedrán. Vannak rendkívül szilárd, nem vál-
tozó diáknyelvi szavak, és vannak valóban illé-
kony, gyorsan feltűnő és azután eltűnő szavak. 
Az én gyermekkoromban is mondták a törte-
tő diákra: stréber, pedálgép, buzgómócsing, 
nyalizó; de nem ismertem például ezeket: gő-
zös, atomfej, telefejű, nyalipali. Hogy egy örök 
jelenséget kifejező igét is említsek, a megbu-
kik következő szinonimái ismerősek voltak 
számomra: elhasal, visszatapsolják, meghúz-
ták, fásított, de nem ismertem, bár értem, a 
következőket: game over, replay, pontot tet-
tek a karrierjére, bekampózott, Viszontlátásra 

(folytatás a következõ oldalon)

Ø
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Øaugusztusban!, cöveket nyelt, bezúgatták, kör-
nyezetvédő lett (mert fásított)… Tehát vannak 
tartós diáknyelvi szavak, kifejezések, és van-
nak alkalmiak – csakúgy, mint a felnőttnyelv-
ben. A kutatómunkát egyébként a pályázat-
írók végezték, mi, Minya Károly tanár úrral 
csak az ellenőrzést, szerkesztést. De nem áll 
tőlem távol a téma, pályafutásomat a gödöl-
lői helyiérdekű vasúton fölbukkant firkálások-
kal (graffitikkel), majd pedig a tetovált szöve-
gekkel kezdtem – s ezek erősen kapcsolódnak 
a  szlenghez, a diáknyelvhez.

– A gyűjtés során mennyire nyíltak meg 
a diákok, mert tanári gyakorlatom alapján 
mondhatom, általában enyhén szólva furcsá-
nak találják, ha a tanár diáknyelvi szavakat 
használ, bár tapasztaltam az ellenkezőjét is, 
vagyis átvettek tőlem olyan szavakat, ame-
lyeket mi használtunk annak idején az isko-
lában. A fentebbi két ellentétes példa közül 
melyik a gyakoribb és természetesebb?

– Nincs nevetségesebb annál, ha egy ta-
nár úgy akar „haverkodni”, hogy átveszi 
a diákszlenget. A diáknyelv hitelesen a fiatalok 
ajkán él. Nem hinném, hogy egy tanár jó bizo-
nyítványt állítana ki magáról, ha egy tanárnőt 
tancsi néninek, tantó néninek, anyácának hív-
na, a tárgyakat pedig rohadalomnak (iroda-
lom), nyögtan (nyelvtan), bájolodzsi (biológia), 
fika (fizika) néven nevezné. De ez nem vonat-
kozik a köznyelvivé vált diáknyelvi szavakra. 
Általában megfigyelhető, hogy terjed az ifjú-
sági kultúra és vele együtt annak kifejezései: 
suli, tatyó, szütyő, szencsi (szendvics), teló, 
telcsi, bicaj, canga, sőt bicajozik, cangázik. 

Nincs felmérés arról, hogy milyen terjedelmű 
a diáknyelv, és hogyan mozognak az egyes ki-
fejezések a köznyelv és diáknyelv között. Fő 
tendenciának az alulról fölfelé mozgást, vagy-
is a diáknyelvből a felnőttnyelvbe való vándor-
lást érzem.

– A rövidítéseket általában diáknyel-
vi szokásként jegyzik, holott a felnőttekre 
majdnem ugyanolyan mértékben jellemzők. 
Heltai Jenő például nem gyermekkorában 
rövidítette az akkor hódító útjára induló 
mozgókép és mozgóképszínház fogalmak-
ból a máig viruló mozit, melynek jelentése 
közben bővült is, és a filmet is sokan így ne-
vezik. Sok alkalmi rövidítés viszont, épp az 
azonosság miatt, fogalomzavarhoz vezethet, 
egyetlen példával jelezném: az uncsi jelent 
unokatestvért csakúgy, mint unalmasságot. 
E téren mit tapasztaltak, tudatosule a diá-
kokban a fogalomzavar, illetve épp ezért el-
kerülésre törekedneke, vagy ellenkezőleg: 
élvezik a beszélgetőtárs értetlenkedését?

– A rövidítés újabb keletű szóalkotó mód-
szer: lehet mozaikszó-alkotás, szócsonkítás, 
azután a csonkított szó jellemzően diáknyel-
vi -i képzővel való ellátásra. A nyelvművelők 
nevezik „édi” nyelvnek is. A kedveskedő, be-
cézgető beszédmódból indult el, előbb a di-
ákok kezdték széles körben alkalmazni (töri, 
föci, gyaksi, nőci), azután elkezdett széle-
sebb körben terjedni – érdekes módon a pia-
cokon (burgi, hagyi, mogyi, krizi), létrejöttek 
egészen bonyolult formák (üzirözi, önkormi – 
üzenetrögzítő, önkormányzat). A népi (diák) 
mozaikszóra is mondok példákat: vbk (vörös-
boros kóla), hmcs (helyi menő csávó). Önál-
lóan előfordulva talán gondot okozhat a tesi 
és a tasi (testnevelés és iskolatáska), de mon-
datban egyértelmű. Az uncsi nekem is vissza-
tetsző, főleg az uncsitesi (unja a tesóját? nem, 
unokatestvér!), vagy például a szenya (ez le-
het szendvics, de a szemét is). Ettől függet-
lenül szerintem nem okoz semmilyen nyel-
vi zavart – a diákok pontosan értik, a nagyi 
(bocsánat: nagymama) meg esetleg kicsit kap-
kodja a fejét.

– Területileg melyek a legfontosabb kü-
lönbségek a diáknyelvet ért hatások terén, 
például beszélhetünke Erdélyben nagyobb 
fokú román hatásról, illetve a televíziózási 
szokások miatt a Partiumban a magyaror-
szági diáknyelv térhódításáról?

A második otthonnyelv vonzásában
(folytatás az előző oldalról)

A  fiatalok  
kommuniká- 

ciójának ma már  
az emojik is részei
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– Bár vannak helyi, egyes településre, is-
kolára kiterjedő diáknyelvi gyűjtések, sőt van 
erdélyi gyűjtés is (utóbbira példa Málnási Fe-
renc Erdélyi diáksóder című munkája), nem 
végzett senki összehasonlító elemzést. A vidé-
ki fiatalok többet vesznek át a nyelvjárásokból. 
Úgy tudom, a pilács (lámpa) az ő révükön lett 
köznyelvi. Én a katonaságnál hallottam: Köpd 
le a pilácsot – oltsd el a villanyt.

– Változotte az évek során a felnőttek 
véleménye a diáknyelvről, enyhülte a vele 
szemben meglévő elítélő magatartás, vagy 
közeledett az elfogadás felé?

– Ahogy terjed az ifjúsági kultúra, úgy ter-
jed az ifjúsági nyelv fölfelé, az idősebb gene-
rációk felé, tehát a kirívó, durva példákat le-
számítva ez a nyelvi magatartásmód egyre 
inkább elfogadottá válik.

– A nagyváradi Partiumi Keresztény Egye-
tem oktatójaként véleménye szerint a bihari 
diáknyelv mennyiben különbözik az összma-
gyartól?

– Az egyetemi hallgatók beszédében na-
gyon kevés román nyelvi hatást tapaszta-

lok, viszont ugyanúgy használják a románi-
ai magyarság sajátos kifejezéseit, pl. átmenő, 
polcrakó, kapusi állás (ezeket Magyarorszá-
gon értik, de nem használják). A Szilágyság-
ban hallottam: szendvicses kenyér (szendvics). 
A benyó, benya (benzin) is mintha helyi jelen-
ség lenne.

– Kiadványukat elsősorban kiknek szán-
ják? Kaptake olyan megjegyzéseket, hogy 
miért a diáknyelvet részesítik előnyben az 
úgymond szép beszéd művelésével szemben?

– Az Anyanyelvápolók Szövetségének di-
áknyelvi pályázatából készült kötet 2018-ban 
jelent meg, semmilyen ellenkezést nem váltott 
ki. Azt hiszem, ma már mindenki elfogadja, 
hogy érdemes megismerni egy közösség sa-
játos kultúráját, kifejezésvilágát, és azon ke-
resztül megérteni, esetleg megszólítani őket. 
A megszólítás nem föltétlenül a diáknyelvi sza-
vak átvételét jelenti, hanem az érdeklődést: 
Milyen érdekes kifejezés! Tudsz még hasonló-
kat? És hogy mondjuk ezt a köznyelvben?

– Kívánjáke folytatni a kutatást, lesz-
neke hasonló újabb kiadványaik? A fogadta-
tás buzdíte, sarkalle a folytatásra, vagy ér-
zette némi kedveszegettséget munkatársai 
körében?

– Más és más témában 2000 óta 19 orszá-
gos anyanyelvi pályázatot hirdettünk, és vala-
mennyi kötetben is megjelent. Az idei téma: 
népi receptek. Augusztus 20-ig lehet pályáz-
ni. A pályázatból készülő – immár 20. – kö-
tetet november 13-án, a magyar nyelv napján 
mutatjuk be. Engem pedig továbbra is érdekel 
a nyelv minden árnyalata; akkor is, ha mun-
kásságommal a  szép, kifejező, választékos 
magyar nyelvet igyekszem szolgálni.

Molnár Judit

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 kiad-
vány kedvezményes előfizetési díja: 1 hónapra 8 lej, 3 hónapra 25 lej, 6 hó-
napra 40 lej, 1 évre 75 lej.

*
A Biharország (és/vagy a Várad) előfizethető a szerkesztőségben kész-

pénzzel vagy postán pénzesutalvánnyal (mandat poştal), az előfizető ne-
vének 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.

A könyvben 
szereplő 

kifejezéseket 
elemzik
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A vernisszázs zárt körű volt a járványhely-
zet miatt, de aki nem lehetett jelen a tárlat-
nyitón, augusztus 6–14. között ellátogathatott 
a Kanonok sori Tibor Ernő Galériába, hogy 
megszemlélhesse Rob Ibolya elektrografikáit.

„A gondolataimat, érzéseimet, hangulatai-
mat, az életemben megtörtént dolgokat jelení-
tettem meg. Mindenki mást és mást láthat meg, 
vehet észre ezekben az elektrografikákban. 
Nem is adtam most külön-külön címet az al-
kotásoknak. Nem akartam sugallni semmit 
a címekkel. Mindenki hallgasson az érzései-
re, intuícióira, amikor végignézi a kiállítás ké-
peit. Ezért kapta a mostani egyéni tárlatom 
az Elektrográfiák cím nélkül megnevezést” – 
mesélte Rob Ibolya, vagy egyszerűen Rob Ibi, 
ahogy sokszor ő nevezi magát a barátai előtt.

Sokszor meglehetősen hétköznapi tárgyak 
lényegülnek át képein. Az átalakulás fősze-
replője lehet akármi: virág, kendő, pisztáci-
ás csokoládé, kazetta. Megjelenülhet a tudás, 
a fogantatás, egy rossz nap hangulata, egy 

tűzkerék, előbukkan a romokból kiemelkedő 
fény, a tiszafák pusztulása, a felbolygatott ott-
honunk. Néha meg mitológiai történetek ad-
nak ihletet.

Rob Ibolya impulzív, szenvedélyes alkotó, 
képzőművészeti munkáiban van groteszkség, 
líraiság, meditatív gondolatiság. Munkásságát 
neves nemzetközi képzőművészeti egyesületek, 
társaságok is elismerik, mint például a kapos-
vári Kapos-Art, illetve a Magyar Elektrográfiai 
Társaság, amely szakmai oklevélben részesítet-
te tavalyelőtt, s még sorolhatnók.

Rob Ibolya a Hargita megyei Csíkkozmá-
son született. Iskoláit Csíkszeredában, Kolozs-
váron és Marosvásárhelyen végezte. Kolozs-
várott balettiskolába járt, Marosvásárhelyen 
pedig az egészségügyi asszisztensképzőt vé-
gezte el. Ápolónőként Nagyváradra kapta 
a kinevezését. Így került a Körös-parti város-
ba 1954-ben. Várad lett az egyik igazi hazája. 
Ám elszomorítják az utóbbi évek történései, 
a fakivágásoktól a Szent László tér átalakítá-
sáig sok minden. Egy ideje nem is járt a főut-
cán emiatt.

Képzőművészeti tanulmányait Váradon, a 
Művészeti Népiskolában (mai nevén Francisc 
Hubic Művészeti Iskola) végezte 1981–1983 
között. Tanára, mestere volt Mottl Román, 
továbbá Kiss Elek, Maria Abrudan és Cornel 
Abrudan. Kristófi János festőművész mindig 

Elektrográfia  
– vagy amit akartok

Az örökifjú, derűsen bölcs, pajkos tekintetű, 
huncut mosolyú, játszi kedvű Rob Ibolya 
képzőművész alkotásaiból augusztus elején nyílt 
kiállítás a nagyváradi Tibor Ernő Galériában.

Rob Ibolya 
augusztusi egyéni 

tárlatán

Az Elektrográfiák cím nélkül vernisszázsán Rob Tibi, Rob Ibi, Thurzó Sándor 
József brácsaművész és Gavrucza Tibor, utóbbi a TEG alkotói csapatának 
nevében mondott köszöntőt, kiemelve a találkozás örömét
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Elektrográfiák Rob 
Ibolyától

mondogatta neki, hogyan bánjon a színekkel. 
Morvay László is sokat segített neki művészi 
útkeresése során, az ő jóvoltából a tűzzomán-
cozást is kipróbálhatta. Egyed Judit pedig sze-
rette volna, ha szobrászkodik, mert ahhoz is 
volt adottsága, tehetsége. Végül mégis inkább 
a festészet, grafika mellett maradt.

Régebben készített olajfestményt, akvarellt, 
pasztellt, meg persze rengeteget rajzolt. Az-
tán egyszer csak röntgenfilmekre kezdett dol-
gozni. A véletlen vezette rá. A fiától kapott 
egy számítógépet 2004-ben. Azután kezdett 
foglalatoskodni elektrografikával. Úgy érezte, 
nem elegendő a ceruza, kell valami más egyéb 
is. A sok kitartás és munka eredményeként 
egyre jobban belemerült az elektrografikák vi-
lágába. Készít virtuális linómetszeteket is, va-
lamint holográfiákat, linó- és rézkarcokat, mi-
niatűröket.

Az elektrográfia a számítógépes grafika, 
a technika és a művészi kreativitás egyvelege. 
Talán kicsit mellőzik e képzőművészeti ágat, 
mert nehezen sorolható be. Ibi munkái az évek 
során jó néhány hazai és külhoni, egyéni és 
csoportos kiállításon szerepeltek. Volt az életé-
ben például Piros korszak és Mikrovilág. A kü-
lönféle művészeti egyesületek, például a Kapos-
Art, amelynek tagja is Rob Ibi, rendszeresen 
kérnek tőle alkotásokat. Művésztelepeken, al-
kotótáborokban is nemegyszer volt: Barcson, 

Visegrádon, Zebegényben, Várasfenesen stb., 
ezek mind-mind jó élmények voltak.

Férje, Rob Tibor ugyancsak kreatív alkotó. 
Segítik, kiegészítik egymást, ketten csodás pá-
rost alkotnak. Egyébiránt nemrégiben ünne-
pelték 55. házassági évfordulójukat. Rob Ibi és 
Tibi oszlopos tagja a Tibor Ernő Galériának. Ibi 
szeretettel gondol a Tibor Ernő-s esztendőkre, 
a reményteli kezdetekre, a sok szép emlékre.

A TEG alapítói annak idején rengeteget 
dolgoztak azért, hogy olyanná varázsolják 
a pincegalériát, amilyen lett. A galéria har-
minc éve otthonos, barátságos találkozóhelye 
a váradi alkotóknak, az itteni magyar közös-
ségnek. Egyébként Rob Ibolya egyéni tárla-
ta után, augusztus 19-én a harmincesztendős 
galériát ünnepelte meg a TEG csapata, szin-
tén zárt körben tartották meg jubileumi cso-
portos kiállításuk megnyitóját.

„Fogadjuk el, hogy a változás az élet lénye-
ge” – olvasható a TEG honlapján Rob Ibolya 
mottója. A művésznő továbbra is tele van öt-
letekkel, tervekkel, az évek során megőrizte 
kísérletező és játékos kedvét. Ez mindenben 
megnyilvánul, az alkotásaiban, viselkedésé-
ben, életstílusában, a vele való beszélgetések-
ben. Rob Ibi legutóbbi vernisszázsán ekként 
fogalmazott: „Jó olyasmit mutatni, amivel 
megajándékozhatok másokat.”

Tóth Hajnal
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Egy biztos: a Nagyváradi Állami Filharmónia 
megkezdi szeptember 17-én a hangverseny-
évadot ugyanolyan határozottsággal, ahogy jú-
nius 5-én elindította a márciusban félbeszakadt 
programsorozata évadpótló koncertjeit. Az in-
tézmény két vezetőjével, Meleg Vilmos fő-
igazgatóval és Kurucz Tibor művészeti igaz-
gatóval igyekeztünk a még mindig jobbára 
bizonytalan perspektívájú évadban megtalálni 
a kapaszkodót nyújtó Ariadné-fonalat.

– Egy mindenképpen pozitív ténnyel kez-
deném: az intézményüknek otthont adó, de 
folyamatosan romló állagú épület felújításá-
hoz végrevalahára hozzákezdtek. Hogy sike-
rült ezt elérniük? – kérdeztem a főigazgatótól.

– Sokéves halasztás után sikerült a me-
gyei tanácsnak megegyeznie a római katoli-
kus püspökséggel, hogy – bár még nincs vég-
leges döntés az épület tulajdonjogáról, tíz év 

óta e pereskedésben semmi előmenetel nem 
történt – nekilátnak a munkának, s ha majd 
bekövetkezne a tulajdonosváltás, az új tulajdo-
nos visszatéríti a költségeket. Végéhez közele-
dik a Bémer tér felújítása, s ha maradt volna 
a filharmónia lerobbant állapota, a „látványos-
ság” a város szégyenévé válik. Külön öröm a 
gyönyörű kapu felújítása; két évvel ezelőtt si-
került ugyan lefesteni, de a teljes felújításhoz 
nem találtunk szakembert. Most már van, és 
a hátsó udvarban kialakítottuk neki a mun-
kához szükséges helyet. A főhomlokzat tehát 
mindenképp megújul, ám az udvari részekre 
is nagyon ráférne a tatarozás. Arról egyelőre 
még nincs szó, de a tetőt kijavítják, és felújít-
ják a vízhálózatot is: az elfolyási csatornákat, 
az alagsorban lévő próbatermek bal oldali fa-
lának a szigetelését és az egész csatornarend-
szert. Októberre ígérték, hogy készen lesz, te-
hát ha megvalósul az álmunk, és októberben 
beltéri koncertet tarthatunk, akkor a technikai 
körülmények sem tehetnek már keresztbe.

– Hogyan értesültek arról, hogy fel kell 
függeszteniük a koncerttevékenységet? – 
kérdeztem a művészeti igazgatótól.

– Már megérkeztek a szólisták a márci-
us 12-i hangverseny előtt, amikor értesítettek 
minket, hogy elmarad, meghatározatlan ideig. 
A 11-i délutáni főpróbát „kineveztük” közön-
ség nélküli előadásnak, és felvettük. Annyira 
jól sikerült, hogy nem kellett megismételni, és 
az első beltéri koncerten fogjuk átadni a felvé-
teleket a bérleteseinknek.

– Minek köszönhetően intéződött olyan 
meglepően gyorsan a nyári hangversenyso-
rozat?

– Tavaly ősszel a bazilikában volt egy ka-
marakoncertünk, s akkor Böcskei László püs-
pök úr mondta, szeretné valamiképpen ál-
landósítani a hangversenyeket nem annyira 
a templomban, mint az akkor épp felújított 
palotakertben. Amikor jött a járvány, felvet-
tük vele a kapcsolatot, megbeszéltük. Június 
2-án jelent meg a szabadtéri rendezvények le-
bonyolítására vonatkozó előírás, és mi már 
5-én meg is tartottuk az első előadásunkat. 

Rendhagyó évadkezdés  
a filharmóniánál
Keményen beletaposott hétköznapjainkba  
a világjárvány: már-már ezt a kaotikus állapotot 
kezdjük megszokni, és az lesz a rendhagyó, 
ahogy március előtt éltük világunkat. Csak 
úgy egyszerűen, járvány nélkül. Szerencsére 
a többségnek mégsem az a megszokott 
évadkezdés, ha a kulturális intézmények ilyenkor, 
a nagy kapunyitás idején még nem látják 
pontosan az utat jövő június végéig.

Meleg Vilmos, 
a filharmónia 
főigazgatója  

és Kurucz Tibor 
művészeti igazgató 

zökkenőmentes 
évadkezdésre 

számít
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Kiderült, ideális környezet a palotakert, nem 
csoda, hogy olyan sikeres volt az egész ren-
dezvénysorozat. Jólesett a hétről hétre egyre 
nagyobb számú hallgatóság dicsérete, s még 
az első koncerteken bele-belecsivitelő mada-
rak is átálltak a zenehallgatásra: teljesen elcsi-
tultak.

– Egy kivételével mindegyik koncerten 
ott voltam, semmiféle, a rutintól való elté-
rés miatti fennakadást nem tapasztaltam. Az 
egyetlen furcsaság a csiptetőhasználat volt, 
de azt is hamar megszoktuk. Jól érzékeltem 
a zökkenőmentességet?

– Igen, természetesen. A ruhacsipeszekre 
meg azért volt szükség, mert csak húsz em-
ber lehetett egyszerre a színháztól kapott pó-
diumon, tehát mi, vonósok nem ülhettünk 
ketten egy kottánál, s amíg az egyik játszik, 
a másik lapoz. Azt sem lehetett tudni, milyen 
szélmozgás lesz közben. De mi is hamar meg-
szoktuk a csiptetőhasználatot. Szerencsénk 
volt továbbá, hogy a szünet nélküli, 70 perces 
időtartamra meghirdetett műsor összeállításá-
ban rengeteg, már az előzőekben is játszott 
preklasszikus és klasszikus mű állt rendelke-
zésünkre. Az eredeti műsorból mindent ejtet-
tünk, mivel a létszámmegkötés és a kötelező 
távolság betartása nem tette lehetővé nagy 
létszámú zenekart igénylő művek előadását. 
Gondolok itt elsősorban a Beethoven-mű-
vek elmaradására, hiszen Beethoven-év van, 
születésének 250. évfordulója. Megpróbáljuk 
majd pótolni a most kezdődő évadban.

– Az előző évadokhoz hasonlóan már ösz-
szeállt az idei programkínálat?

– Igen, de nem szeretnénk részletekbe bo-
csátkozni éppen azért, mert még mindig nem 
tudjuk, mi is következhet. Annyit viszont el-
árulnék, hogy igyekeztünk hazai művészeket 

meghívni, mert hisz akár naponta változhat a 
különböző országok közti átjárhatóság, és nem 
szeretnénk felsülni. Az első két koncertünk 
biztosnak látszik, mindkettőt a palotakertben 
tartanánk abban reménykedve, hogy ugyan-
úgy megússzuk szárazon az „égi áldást”, mint 
a nyári eseményekkor, amikor előfordult, hogy 
közben a város más pontjain esett, de ott nem. 
Vagy kezdés előtt még esett, a korábban jövő 
nézőink nyugodtan üldögéltek ernyőik alatt, 
vagy befejezés után pár perccel kezdett rá az 
eső. Szóval szeptember 17-én az eredetileg be-
tervezett Beethoven-műsor helyett Delalande 
rézfúvós oktettjét, Mozart 5. hegedűverse-
nyét – Simina Croitoru előadásában – és Men-
delssohn vonósokra írt 9. szimfóniáját mutatjuk 
be. Az 1 óra 10 perces műsort Romeo Râmbu 
vezényli. A második koncertünkön, 24-én két 
rövid Mozart-szimfóniát, a 23-as és 25-ös szá-
mút, valamint Csajkovszkij gordonkára írt ro-
kokó variációit hallgathatja meg a közönség, 
a csellista Octavian Lup lesz, karmester Ilie 
Alexandru. Ez a műsor egyébként az egyik, 
még áprilisra betervezettnek a felelevenítése.

– A kollégák hogyan élték meg ezt a na-
gyon bizonytalan helyzetet?

– Naponta kérdezték, mikor lehet már ren-
desen próbálni. Otthon komolyan dolgoztak 
ugyan, hisz minden zenész tudja: két hét ki-
esést három-négy hét alatt lehet csak bepó-
tolni. Egyszóval ugyanúgy várták a kezdést, 
mint a közönség, és ez nagyon meg is érző-
dött a koncertek hangulatán.

– Ezt tanúsítom magam is: soha nem éltem 
át azt a közös örömet, ami az első palotakerti 
koncerten mindenkit áthatott. Biztosan mások 
is örülnek, hogy ugyanott kezdődik az új évad.

– Velünk együtt – mondja a főigazgató. – Itt 
szeretnénk még egyszer megköszönni a püs-
pök úrnak mindazt, amit a váradi zenei élet 
érdekében tett, a gyors, határozott szervezést 
és azt a szívélyességet, ahogy a zenekedvelő 
közönség és nem utolsósorban a mi intézmé-
nyünk rendelkezésére bocsátotta a csodála-
tos környezetet, miáltal a kezdeti 180 lefoglalt 
helyből előbb 200, majd 250 lett, az utolsó 
koncerteken pedig már 400 helyre volt szük-
ség, azokról nem is beszélve, akik állva vagy 
a parkbeli padokon ülve hallgatták a zenét. 
Októbertől nem tudjuk, mi lesz, de már mond-
tam, hogy reménykedünk a benti előadásban, 
a mi részünkről a műsor kész, és biztos va-
gyok benne, a közönségünk is alig várja az 
újabb találkozást.

Molnár Judit

A renoválás 
alatt álló épület 
díszes kapuját is 
helyreállítják
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Milyen lehet a zöld szín?
Kép képzeletből

Őszi szél suhant végig a fák között, és 
megrázta a száraz ágakat. Egy levél a 
fiú hajára hullt, és elvegyült dús hajtin-

csei között. A fiú felnyúlt, óvatos mozdulattal 
vette ki a hajából, de egy-egy száraz levéltöre-
dék így is a göndör tincsek között maradt.

Kezével finoman végigtapogatta a falevelet, 
kitapintotta alig észrevehető erezetét. Most 
már a falevelet is megismerte, azt a fát is, ami-
ről lehullt. Egyszer nekiment, beleütötte a fe-
jét, mert nem volt elég elővigyázatos, nem ta-
pogatta ki botjával a fa törzsét. Különben nem 
haragudott a fákra, néha megsimogatták le-
veleikkel.

Azt mondják, tavasszal zöldek a fák levelei. 
Milyen lehet a zöld szín?

Biztosan szép, mert a madarak is szeretnek 
a fákon énekelni. Szerette volna, hogy min-
den szép legyen. Az egész világ. Azt mondják, 
fekete szín is van, az rosszat jelent. Amikor vi-
har jön, feketék a fellegek, s a sár is fekete, 
ami a cipőjéhez tapad.

Kiért a gyalogútra, itt már nincsenek fák, 
csak csúnya betonoszlopok, amik huzalokat 
cipelnek a hátukon. Egyik alkalommal, vi-
har után, belegabalyodott a leesett huzalokba. 
Szerencséjére a telefonpóznáról estek le, nem 
volt bennük áram. A betonoszlopokat nem 
szerette, nincsenek ágaik, leveleik, nem csiri-

pelnek rajtuk a madarak, nagyot koppan raj-
tuk a fehér bot.

Az útkereszteződéshez ért, előtte robajlott 
a város pöfögő, füstös autóival. Néha emberi 
hangok is hallatszottak.

Marha… Az anyád… Nincs szemed? Vak 
vagy?

Ilyenkor azt hitte, neki szólnak, de rájött, 
hogy ez lehetetlen, hiszen messze van tőlük. 
Várt, hátha egy kedves járókelő átsegíti ezen 
a fújtató poklon. Kedves női hang szólalt meg 
mellette, s megfogta a karját.

– Gyere szépen, én átsegítelek!
Beleremegett, a hang lágy, bársonyos volt, 

mint a tavaszi szél, mintha suttogott volna. 
Jó ember lehet, gondolta a fiú. A hangjáról 
is meg tudta állapítani, hogy valaki jó vagy 
rossz. Eddig többnyire ráérős, szuszogós, sán-
tikáló nyugdíjasok vitték át, vagy munkába si-
ető fiatalok, akik úgy szorították meg a karját, 
hogy belefájdult, örült, amikor átértek.

A lány selymes hangján újból megszólalt:
– Holnap is jövök ebben az órában, segí-

tek átmenni.
A fiú sokáig a kezén érezte a lány selymes, 

meleg ujjait, úgy érezte, hogy valami ismeret-
len melegség áramlik a testébe. Sokáig érzel-
mi, érzéki kábultságban volt, táncolni lett vol-
na kedve. Amikor hazament, bekapcsolta a 
magnót, és táncolni kezdett. Biztonságosan 
mozgott a lakásban, nem ment neki semmi-
nek. Amikor elfáradt, papírt, ceruzát vett elő, 
hogy lerajzolja az őt körülvevő világot, tárgya-
kat. Persze csak képzeletből, így rajzai esetle-
nek voltak, mintha nem is erről a világról szól-
nának.

Szívdobogva várta a másnapot, hogy ta-
lálkozhasson a lánnyal. Másnap ugyanabban 
az órában átrepültek a gyalogátkelőn. A lány 
most ráért, lyukasórája volt az iskolában. Leül-
tek egy padra és beszélgettek. A lány kíváncsi 
volt, hogy mit csinál a fiú odahaza.

– Táncolok, csak nem jól.
– Majd én megtanítalak – mondta a lány, 

és hozzásimult.
– Rajzolok is.
A lány alig hallhatóan felkacagott. Ø
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Választék

– Természetesen csak úgy képzeletből – 
mondta kicsit megbántottan a fiú.

– Rajzolj le engem – mondta engesztelően 
a lány. – Azt hiszem, ti csak érzékelés után 
képzelitek el a világot.

A fiúhoz simult, aki érezte almányi mellét 
s szívének zakatoló dobbanásait. Boldog volt, 
de attól félt, hogy elmúlik a varázs. Dobogó 
szívvel vált el a lánytól, alig várta, hogy haza-
érjen, hogy megalkossa életének főművét: le-
rajzolja a lányt.

Milyen legyen a szeme? Az alakját már meg-
érezte, amikor hozzásimult. A haja szőke kell 
hogy legyen, mint a búzatenger; azt mondják, 
a szélben ringatódzó búzatáblák is szőkék, vi-
lágosak, mint a hajnal, amelynek színét soha-
sem látta. A szeme bizonyára kék, mint az ég 
vagy a tenger. A kék meleg szín lehet, a lány 
szeme sem lehet más színű, mint az ég, amit a 
fiú sohasem látott.

Másnapra kész lett a kép, elvitte a lánynak. 
A lány ujjongott, ugrándozott örömében.

– Ilyen jó képet még sohasem csináltak ró-
lam, te biztosan látsz, csak huncutkodsz! – A 
fiúhoz lépett, és összevissza csókolta. – Vi-

szem magammal az iskolába, eldicsekszem 
vele, hogy az én szerelmem lát! Rohanok, ké-
sésben vagyok. Vigyázz hazafelé!

– Látok – mondta a fiú, és boldogan ment 
a gyalogátjáró felé. Nem tudta, hogy a jelző-
lámpa piros vagy zöld.

Felemelte a botját, úgy indult neki, egy pil-
lanatra álljon meg a forgalom, hiszen ő vala-
mi nagyot tett, meg kell hogy tudja mindenki.

Egy autó fékcsikorogva megállt előtte, a so-
főr kihajolt és ráordított:

– Vak vagy?!
– Nem vagyok vak! – kiáltott vissza a fiú. – 

Látok!
Továbblépett a forgatagban, s jött egy má-

sik autó. A fiút erős, tompa ütés érte, s úgy 
érezte, repül.

– Szárnyaim is vannak – motyogta –, ezen-
túl át tudok repülni a gyalogátjárón.

Tompa puffanással zuhant a földre.
– Szegény ostoba – mondta valaki. – Rá-

adásul vak is…
Pedig ilyen jól még sohasem látott, mint 

most.
V. Szilágyi István

Holtfáradtan léptem be a város utolsó ke-
nyérüzletébe. A többiben ugyanis nem 
kaptam megfelelő minőségű kenyeret.

– Tessék parancsolni! – szól az eladónő.  
– Milyen kenyeret adhatok?

– Miért, milyen van? – kérdezem meghök-
kenve a választék bőségétől. – Tudna ajánlani 
valami speciálisat?

– Hát, tessék nézni! – mutat egy piros-
ra sült cipóra. – Ez a legjobb. Kívül pirosra 
sült, ropogós héj, belül ragacsos massza. Vagy 
itt van ez a hófehér, ovális alakú. Ez éppen 
olyan, mint a vatta.

– Szivacsos nincs? – érdeklődöm.
– Már hogyne volna! Mit tetszik képzel-

ni, hogy mindenütt lehet kapni, csak nálunk 
nem? Nálunk aztán mindenből van választék! 
Itt van például ez a gyönyörű, hosszú bagett. 
Nagyon sokan veszik.

– Miért, olyan jó?
– Az a helyzet, hogy még nem kóstoltam, 

ugyanis olyan üreges belül, hogy nincs is bele. 
Kenyérbele.

– Akkor miért veszik?
– Tudja, a gyerekek levágják a két végét, és 

látcsőnek használják.
– Mit tud még ajánlani?
– Az üreges és ragacsos vekniken kívül 

ajánlanám még a morzsálódót. Főleg azok-
nak, akiknek rossz a foguk vagy már kihullt. 
A leszelt darab azonnal szétmorzsálódik, így 
csak beseperi a kedves vevő a szájába, és meg 
sem kell rágnia.

– Mondja – kérdem idegesen –, kenyérízű 
kenyerük nincs véletlenül?

– Már hogyne volna! Igaz, hogy már 
csak ez az egyetlen nyomorék kis darab ma- 
radt meg, de ez legalább igazi kenyérízű ke-
nyér!

– Na végre! Akkor ezt kérem. Itt a pénz…
– Várjon! – kiált utánam az eladó. – Ezt 

egy órán belül egyék meg, mert reggel 
re megsavanyodik, és olyan lesz, mint az 
ecet!

Tóth Ágnes

Ø
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A világjárvány hatására a Román Labda-
rúgó-szövetség (RLSZ) módosította az osztá-
lyozók menetrendjét, így az eredetileg kiírt 21 
párharc helyett 14, egyenként háromcsapatos 
minitornán dőlt el a feljutás. A bihari bajnok-
csapat, a Nagyváradi AC 1910 (NAC) elkerül-
te korábbi ellenfelét, Szilágy megye legjobbját, 
ám két komoly játékerőt képviselő gárdával, a 
Szatmárnémeti VSK-val (Szatmár megye leg-
jobbja) és a Dési Someºullal (Kolozs megye 
bajnoka) került szembe, ráadásul semleges 
pályán, Zilahon folyt a mérkőzés. Elsőként a 
két Szamos-parti együttes játszott egymással, 
a találkozó gól nélküli döntetlennel ért véget, 
a büntetőrúgások után pedig a désiek kerül-
tek kedvezőbb helyzetbe egy esetleges pont-
egyenlőségnél. A váradiak bemutatkozása 

elmaradt a várakozásoktól, hiszen a szatmár-
németiek ellen 3–1-re veszített Florin Farcaº 
edző együttese, igaz, a végeredményt két bí-
rói tévedés is befolyásolta (az aradi sípmester, 
Mircea Ardelean, 1–0-s szatmári vezetésnél 
előbb könnyelműen ítélt büntetőt a VSK-nak, 
majd a váradiakat fosztotta meg egy jogos ti-
zenegyestől, ráadásul Dobrescut ki is állította 
szidalmazásért, így a zöld-fehérek emberhát-
rányban fejezték be a mérkőzést).

A désiek elleni összecsapáson a második, 
kedvező esetben feljutást érő hely megszer-
zése volt a tét, s bár az első félidőben a Ko-
lozs megyeiek szépségdíjas szabadrúgás-gól-
lal megszerezték a vezetést, a térfélcsere után 
más arcát mutatta a váradi gárda, és végül 
2–1-re nyert, így bizakodhatott a továbbjutás-
ban.

Számolgatás és vádaskodás

Az osztályozók befejeztével óriási számolga-
tás kezdődött, mivel a 14 csoportgyőztes mel-
lett a legjobb 7 második helyezett is egyenes 
ágon kapott részvételi jogot a harmadosztály-
ban. Akadt négy olyan csoport, amelyben az 
egyik résztvevő nem jelent meg, így az RLSZ 
arról döntött, hogy a le nem játszott mérkőzé-
seket az ellenfelek javára írja, s 3 pontot ad ér-
tük, de a gólkülönbséget (3–0) nem számolja 
bele az összehasonlításba.

Zöldasztalnál vívták ki a 
harmadosztályú tagságot
Bizakodva vágott neki a harmadosztályba 
jutásért kiírt osztályozónak a Nagyváradi AC 1910 
labdarúgócsapata, ám a pályán nem sikerült 
kivívnia a feljutást Bihar megye bajnokának. 
Szerencsére a Román Labdarúgó-szövetség 
vezetői, nem csekély társadalmi nyomás 
hatására, úgy döntöttek, megemelik a részt vevő 
csapatok számát, így a váradiak is helyet kaptak 
a III. ligában.

A désiek elleni  
meccs végén már 

ünnepeltek  
a váradiak, ám 

csak két hét múlva 
dőlt el véglegesen, 

hogy ősztől  
a harmadosztály-
ban folytathatják
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A váradiak a pályán elért 3 ponttal és nega-
tív (3–4) gólkülönbséggel álltak a rangsorban, 
amikor kiderült, egyforma pontszám esetén 
a sportszerűségi rangsor (a sárga és piros la-
pok száma) dönt a sorrendről. Ez utóbbi krité-
rium nagy felháborodást váltott ki a résztvevők 
körében, több okból is. A fair play kritériumot 
nemzetközi tornák (világ- és Európa-bajnoksá-
gok) esetében is alkalmazzák ugyan, ám csak 
azt követően számolnak vele, hogy a pont-
szám, az egymás elleni eredmény, a gólarány 
vagy a több rúgott gól nem tudja eldönteni a 
helyezéseket. A NAC esetében ez a mutató 
kedvezőtlen volt a két meccsen kapott 7 sárga 
és egy piros lap miatt. Volt viszont olyan gár-
da, Szilágy és Buzău megye bajnoka, amely 
egyetlen vesztes mérkőzésen lépett csak pá-
lyára, ám ez is elég volt a feljutáshoz. Temes 
megye bajnoka meccs nélkül jutott tovább, mi-
után egyik ellenfele sem tudott megjelenni az 
osztályozón. A Sebes-Körös menti gárda nem 
került be a 21 feljutó közé, ez pedig hangos 
felháborodást váltott ki a szurkolókból, s meg-
kérdőjelezték az RLSZ vezetőinek rátermett-
ségét, ám akadtak olyanok is, akik elismerték, 
a számolgatás és a bűnbakkeresés helyett a 
pályán mutatott játékkal kellett volna kivívnia 
a feljutást a csapatnak.

Az eredeti tervekkel ellentétben a harmad-
osztály küzdelme nem öt, egyenként 18 fős 
csoportban zajlik majd, hanem tíz, egyenként 
tízcsapatos szériában. Egy hasonló forgató-
könyvet már májusban felvetettek a Bihar Me-
gyei Labdarúgó-egyesület (BMLE) képviselői, 
ám az országos szövetség vezetői akkor elzár-
kóztak mindenféle változtatástól. Alig három 
hónap múlva már az RLSZ sem tudott más-
képp dönteni a folytatásról. Minden résztve-
vőnek kötelezően koronavírus-tesztet kell vé-
geztetnie havonta kétszer.

Bihar megyét három gárda képviseli (Nagy-
váradi Luceafărul, Váradszentmártoni KSK és 
Nagyváradi AC 1910), hasonlóra 11 éve nem 

volt példa. Legutóbb a 2008–2009-es idény-
ben a Belényesi Bihorul mellett a Nagyváradi 
Bihar FC és a Nagyszalontai Liberty fiókcsa-
pata szerepelt a harmadosztályban, míg a má-
sodosztályban a váradi és a hajdúvárosi klub 
képviselte a bihari labdarúgást. Alig egy évti-
zed alatt oda jutottunk, hogy csak a harmad-
osztályban van képviselőnk…

Ember tervez…

Megyei szinten a Román Kupa elődön-
tőinek lejátszását tervezte el a Bihar Megyei 
Labdarúgó-egyesület, ám a szigorú egész-
ségügyi szabályok miatt a négy közül (Nagy-
váradi Egyetemi FC, Nagyváradi AC 1910, 
Biharszentandrási Criºul, Borsi Viitorul) egyik 
résztvevő sem vállalta a játékot. A BMLE 
a csapatokkal konzultált, majd úgy döntött, 
nem nevez meg képviselőt a Román Kupa or-
szágos szakaszára.

A BMLE képviselői júliusban még abban 
bíztak, hogy augusztus közepén el tudják in-
dítani az új idényt, ám hamar be kellett lát-
niuk: szemernyi esély sincs megyei szinten 
focimeccsekre. Az egyesület végrehajtó bi-
zottsága előbb a halasztásról döntött (a je-
lenlegi helyzetet figyelembe véve leghama-
rabb októberben indulhatna az új idény), majd 
a Román Kupa első két fordulóját törölte, így 
ha játszani lehet majd valamikor, egyenesen 
a nyolcaddöntőkkel folytatódhat a sorozat.

Annyi biztos, hogy a megyei első osztály 
küzdelme két csoportban zajlik a 2020–2021-
es idényben, egyenként 10-10 résztvevővel, 
a harmadosztályba jutott váradi NAC helyét 
az Alsókocsobai Izvorul – Bihari Földvár pár-
harc győztese veheti át. A gyermek- és ifjúsá-
gi bajnokságokról egyelőre sem országos, sem 
megyei szinten nem döntöttek, hiszen minden 
az iskolakezdéstől függ.

Hajdu Attila

Váradszentmárton 
és a Luceafărul is 
a III. ligában játszik 
a 2020–2021-es 
szezonban



Legközelebb a csinos árvalányhajat és a csinos gerlefejet mutatjuk be.

61.  Csillagvirágú liliomfa 
(Magnolia stellata)

A liliomfélék családjába tartozó, magas nö-
vésű, lombhullató cserje vagy kisebb fa. Ja-
pánban őshonos, a jellegzetes alakú, hófehér 
virágairól kapta a nevét.

Március–áprilisban, jóval a lombfakadás 
előtt hozza a fehér, hosszúkás, keskeny lepel-
levelekből álló, illatos, csillag alakú virágait. 
Léteznek rózsaszín, illetve telt virágú fajtái is.

A cserje lombozata gömbölyded, ágrend-
szere sűrű, néha több törzse van. Megnő akár 
3-4 méter magasra. Könnyen alkalmazkodik 
akár az enyhén lúgos talajhoz is, nem érzé-
keny a fagyra. Félárnyékos, szélvédett helyen, 
közepesen kötött, jó vízáteresztő képességű 
talajban fejlődik szépen.

Metszeni nem szükséges, csak az elszá-
radt ágakat eltávolítani lehetőleg nyár végén. 
A gyökere rosszul tűri az átültetést. Félfás és 
zöld dugványokkal szaporítható, de az elvetett 
magja is kikel.

62.  Csillogó pirosliliom  
(Nerine bowdenii)

Az amarilliszfélék családjába tartozó, éve-
lő, hagymás, kései nyílású virág. Afrika déli 
részéről, mégpedig hegyvidékről származik, 
ezért jól tűri a hideget.

Száraz földben, megfelelő takarással a ke-
mény fagyokat is sértetlenül átvészeli, de biz-
tonságosabb, ha ládában neveljük, és télire 
fagymentes helyre költöztetjük.

Hosszúkás leveleinek felülete fényes, bőr-
szerű, őszire növeszti a 40-45 centiméterre 
magasodó szárakon a tölcsérszerű, mutatós 
ernyős virágait. Lila lepellevei finoman vissza-
hajolnak. Vágott virágnak is alkalmas, létezik 
világos rózsaszín és fehér virágú fajtája is.

Napos, védett helyen, közepesen tápa nyag-
dús, jó vízáteresztő képességű talajban érzi jól 
magát. Közepes vízigényű, de a növekedési 
időszakban elkel neki a rendszeres öntözés. 
Télen nem kell locsolni. Nitrogénben szegény, 
de foszforban gazdag tápoldattal kezelve virá-
gai pompásabbak lesznek. A hagymák sűrűbb 
elhelyezkedése is ösztönzi a virágzást.

Szaporítható a fiókhagymák különültetésé-
vel, esetleg magról is. Az átültetett hagymák 
nyaka maradjon a földfelszín fölött. A magról 
nevelt példányok jóval lassabban fejlődnek, 
akár öt évbe is beletelhet, amíg virágot hoz-
nak. A viaszos pajzstetű károsítja.

zöldövezet
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Beültettem kiskertemet

Virágzó 
csillagvirágú 

magnólia

Csillogó  
pirosliliom
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Gombás fogások
Gombaleves galuskával

Hozzávalók: (4 személyre) 60 dkg gomba, 
1 fej vöröshagyma, 2 sárgarépa, 1 petrezse-
lyemgyökér, 2 evőkanál olaj, 2 evőkanál tejföl, 
1 evőkanál liszt, 1 teáskanál pirospaprika, só, 
bors, 1-2 babérlevél; a galuskához: 2 evőkanál 
liszt, 1 tojás, só.

Elkészítés: Az olajon üvegesre pároljuk 
a finomra vágott hagymát, hozzáadjuk a kari-
kára vágott sárgarépát és petrezselyemgyöke-
ret, és alacsony lángon 10 percig dinszteljük. 
Közben a gombát 3-4 mm vastag szeletekre 
vágjuk, majd hozzáadjuk a zöldségekhez, és 
újabb 3 percig pároljuk. Meghintjük pirospap-
rikával, sózzuk, borsozzuk, elkeverjük, felönt-

jük 1,2 liter vízzel, és a babérlevelet hozzáad-
va alacsony lángon főzzük. Forrástól számított 
15 perc után a tejföllel és kevés liszttel beha-
barjuk. A tojást egy csipet sóval és annyi liszt-
tel összedolgozzuk, hogy laza galuskatésztát 
kapjunk. Ezt beleszaggatjuk a levesbe, további 
3-4 percig főzzük. Ha a galuska feljött a leves 
tetejére, eloltjuk a lángot. Néhány perc pihen-
tetés után apróra vágott petrezselyemzölddel 
megszórva tálalhatjuk.

Gombafasírt

Hozzávalók: 50 dkg friss csiperkegom-
ba, 1 közepes fej vöröshagyma, 1 csokor friss 
petrezselyem, 1 csapott evőkanál majoránna, 
1 szikkadt zsömle, kevés tej, 1 tojás, 1 evőka-
nál pirospaprika, só, őrölt bors, zsemlemorzsa 
a forgatáshoz, olaj a sütéshez.

Elkészítés: A megtisztított, felszeletelt 
gombát sózzuk, megszórjuk majoránnával, és 

olajon addig pároljuk, amíg el nem fövi a le-
vét. Az apróra vágott hagymát kevés zsiradé-
kon megdinszteljük, és hozzáadjuk a gombá-
hoz. A zsemlét közben beáztatjuk a tejbe, ha 
megpuhult, kicsavarjuk, egy tálban elkeverjük 

a tojással, a fűszerekkel. Ha a gomba kihűlt, 
keverjük a tojásos zsemléhez, és dolgozzuk ösz-
sze formázható masszává. Apró golyócskákat 
kerekítünk belőle, azokat zsemlemorzsába for-
gatjuk, és forró olajban pár perc alatt kisütjük.

Erdei gombás pörkölt

Hozzávalók: 1 kg vegyes erdei gomba, 
1 nagy fej vöröshagyma, 1 evőkanál liszt, 2 dl 
zsíros tejföl, 1 evőkanál pirospaprika, 1 teás-
kanál tárkony, 1 teáskanál kakukkfű, só, őrölt 
bors, olaj.

Elkészítés: A gombát megtisztítjuk, le-
húzzuk a héját, felszeleteljük. Az apróra vá-
gott vöröshagymát az olajon megdinszteljük, 
majd hozzáadjuk a gombát. Sózzuk, borsoz-
zuk, megszórjuk pirospaprikával, tárkonnyal 
és kakukkfűvel. Fedő alatt puhára pároljuk. 
A tejfölt a liszttel és kevés vízzel elkeverjük, 
és a gombához adjuk. Felforraljuk, és tálaljuk. 
Nokedli, tarhonya vagy párolt rizs illik hozzá.



Augusztusi rejtvényünk (Cicero tanácsa) helyes megfejtése: „Barátaink-
tól csak becsületes dolgokat kérjünk.” Könyvjutalmat nyert: Katona Vil-
mos (Nagyszalonta), Ladányi László (Szatmárnémeti) és Hasznosi Csa-
ba (Margitta).

A helyes megfejtést szerkesztőségünkbe 
eljuttatók kö  zött könyvjutalmat sorsolunk 

ki. Beküldési határidő: szeptember 30. 
Postacím: Biharország, 410001 – Oradea,  

Str. Patrioţilor  nr. 2.;  
e-mail: biharmegye@gmail.com.

üdítő
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Szepes Mária szerint

VÍZSZINTES: 13. Ijed. 14. … fővel – 
büszkén. 15. A földtörténeti ókor befejező 
szakasza. 16. Szóvá tesz. 18. Zománc. 20. 
Folyó Oroszország európai részén. 21. Né-
met névelő. 22. Verés. 24. Elektromos töl-
tésű anyagi részecske. 26. Gyakori kötőszó. 
27. Futásra késztettek. 28. Idegen Anna. 29. 
Könnyed köszönés. 30. A közelbe. 31. Egy-
hangú. 33. Sámson árulója Saint-Saens ope-
rájában. 36. Hagymaféle. 37. Foghús. 38. A 
legkiválóbb. 39. Mely ok miatt? 41. Az Észak-

atlanti Szerződés Szervezete. 42. A kripton 
és az oxigén vegyjele. 43. Díszkert. 44. Har-
sogó hangú költöző madár – névelővel. 46. 
Bágyadó. 49. Járom. 50. Gyakori igevégző-
dés. 51. Lám. 52. Budapest része. 54. Pára! 
55. Fogyasztható csiga. 56. Itt a szobában 
(nép.). 57. Maláj földszoros. 59. Labda a háló-
ban. 61. Büntetést kiszab. 63. Becstelen. 65. 
Folyó Belgium és Franciaország határán. 67. 
Iskolai kellék. 69. …-versek – Szabó Lőrinc fi-
ához írott művei.

FÜGGŐLEGES: 1. Feltör a földből. 2. 
Középiskolás. 3. Egyetem az USA-ban. 4. 
Schubert Három a kislányából az egyik (ék. 
h.). 5. A házba. 6. Épület szintje. 7. Nagy-
szerű. 8. Gumitömlő. 9. Becézett Otília. 10. 
Apadni kezd! 11. Nemesgáz. 12. Az erbium 
és a kálium vegyjele. 17. Megrakja a kály-
hát. 19. Carl von … – svéd botanikus (1707–
1778). 23. Párt! 25. Yoko … – John Len-
non felesége. 27. Frissít. 28. Fő ütőér. 29. 
Giovanni … – olasz építész, formatervező 
(1891–1979). 30. Trója másik neve. 31. Jó-
kai személyneve. 32. A pápa hármas koro-
nája. 34. Helyére tesz. 35. Főrangú költő 
(László, 1703–1764). 36. Sütőipari szakem-
ber. 40. Könyv alkotója. 41. Buddhista mito-
lógiai kétfejű kígyó. 43. Magas hegység Bel-
ső-Ázsiában. 45. Alacsony hőmérsékletű. 47. 
Mely személyt? 48. Romániai tornász világ-
bajnok, olimpiai ezüstérmes (Emília). 52. Ar-
rább. 53. Rubindarab! 54. Balatonfüredhez 
tartozó település. 55. Jól vág. 56. Mohame-
dán vallástudós. 57. Mérgező gáz. 58. Álló-
kép – névelővel. 60. Kosárban van! 62. Krá-
ter része! 64. … mars – Lódulj. 66. Sír (nép.). 
68. Arad megye betűjele.

Barabás Zsuzsa

Szepes Mária (1908–2007) író, forgatókönyvíró, 
költő, a magyar ezoterikus irodalom egyik 
jelentős művelője volt. Az ő véleményét idézzük 
a rejtvényben a vízszintes 1. és függőleges 26. 
alatt.
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A vidéki települések egyik fontos önkéntesen 
szerveződő közössége a tűzoltómozgalom, tagjai 
szinte állandóan ügyeletben vannak. Nincs ez 
másképp Érbogyoszlón sem.

Gyorsan olthatnak  
a bogyoszlói önkéntesek

Móricz Attila az érbogyoszlói önkéntes 
tűzoltó-egyesület parancsnoka 1995 óta. Ez 
idő alatt megannyi feladatot kellett megoldani-
uk a háztüzek oltásától a tarlótüzek megféke-
zéséig. Jó ideig csak alapvető felszerelésük és 
egy motoros vízszivattyújuk volt, amely inkább 
csak a belvízkárok elhárítására volt alkalmas. 
Szükségessé vált egy tűzoltóautó beszerzése, 
hogy baj esetén mihamarabb megkezdhessék 
az oltást. Mivel maga a polgármester is tag-
ja a csapatnak, az önkormányzat segítette az 
egyesületet, és 2017-ben saját költségvetésből 
vettek egy Mercedes típusú tűzoltóautót. Ez 
két hektoliter vizet tud szállítani, és hét férő-
helyes fülkéjében a bogyoszlói önkéntes tűzol-
tók együtt szállhatnak ki a helyszínekre.

Móricz Attila elmondta, a tűzoltóautó meg-
vásárlásával a helyhatóság hatalmas szolgá-
latot tett az önkénteseknek, de elsősorban a 
bajban lévő embereknek. Amióta megvan a 
kocsi, többször is hamarabb kiérkeztek, mint 
a hivatásos lánglovagok, és megkezdték az 
oltást. Bogyoszlóra és a községhez tartozó 
Albisra szükség esetén Margittáról szállnak 
ki a katonai tűzoltók. Ha a 112-es segélyhí-
vó számot tűzeset miatt hívják a községből, 
akkor a diszpécserszolgálat azonnal értesíti a 
helyi önkéntes tűzoltócsapat parancsnokát is, 

így ők rögtön elindulhatnak és hozzáláthatnak 
az oltáshoz vagy a tűz lokalizálásához.

Az Albison élő Soós József és család-
ja házában tavaly villámcsapás okozott tü-
zet. A történteket a családfő elevenítette fel. 
Egy nyáresti zivatarral kezdődött. Erősen dör-
gött és villámlott, s éjfél körül, amikor lefek-
véshez készülődtek, irtózatos csattanást hal-
lottak. Soósné kisietett az udvarra megnézni, 
mi történt, de a nagy viharban semmit sem lá-
tott. Amint visszatért a házba, égett műanyag 
szagát érezte. A házigazda eldöntötte, szétnéz 
a padláson. Amikor felnyitotta a padlásfeljá-
ró ajtaját, akkor látta, hogy ég a tető faszerke-
zete. A fiuk azonnal telefont ragadott, s mivel 
tudták, hogy Kócza István polgármester maga 
is tűzoltó, az ő számát tárcsázta először. Csak-
hamar ki is érkeztek az érbogyoszlói önkéntes 
tűzoltó-egyesület tagjai, és két irányból kezd-
ték meg az oltást, vigyázva, nehogy a lángok 
átterjedjenek a melléképületekre.

„A tűzoltóparancsnok az egyik, a polgár-
mester a másik oldalról locsolta a tüzet. Nem 
volt könnyű dolguk, mert erős szél táplálta a 
lángokat” – idézte fel a történteket Soós Jó-
zsef. Mire a margittai katonai tűzoltók meg-
érkeztek Albisra, a helyiek már megfékezték 
a lángok terjedését. Így is leégett a lakóház te-
teje, és a mennyezet is megsérült.

„Ha a helyi tűzoltók nincsenek, mindenünk 
odavész a tűzben. Köszönettel tartozunk ne-
kik, sokkal nagyobb tragédia is történhetett 
volna” – mondta Soós József.

Borsi Balázs

Móricz Attila, 
az érbogyoszlói 

önkéntes tűzoltók 
parancsnoka

A Soós Józsefék 
házát ért 
természeti 
csapáskor 
is gyorsan 
közbeléptek a helyi 
lánglovagok



Székelyhídi képeslapunkon középtájt látható a feliratban is m
egnevezett intézm

ény, m
a is jel-

legzetes látnivalója az érm
elléki városnak. A járásbíróság 1872-ben alakult. Akkori épülete ké-

sőbb kicsinek és korszerűtlennek bizonyult, így 1912–1913-ban em
elték a m

a is álló épületet, 

eklektikus stílusban. Tervezője Hübner Jenő m
űépítész volt. Akkoriban igazságügyi palotának 

nevezték. A törvénykezés 1945-ig m
űködött ebben az épületben, aztán a járási, m

ajd rajoni 
néptanács foglalta el. A rajon m

egszűnésétől kezdve iskola m
űködik benne


