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Fekete év búcsúzik
Ü
nnepi köszöntőnek lenne itt a helye, ahogy már megszokták Önök,
is, Kedves Olvasóink, és megszoktam
én is az elmúlt kilenc esztendőben. A XII. évfolyamában járó, 276. számához elérkezett
Biharország azonban – a lapzártánkkor rendelkezésre álló információk szerint – jelen formájában megszűnik.
Hetilapként indult 2008-ban, a Bihar Megyei Tanács fenntartásába került Várad Kulturális Folyóirat kiadványaként, és 2013-ban
alakult át havilappá. Megyénk magyarlakta településeiről igyekezett sokszínű képet
festeni, bemutatni a mindennapokat és az
ünnepeket, megtalálni és megismertetni
egy-egy kimagasló, példaként követhető teljesítményt vagy tanulságos életpályát, nem
mindennapi sorsot. Kitekintettünk a határ
túloldalára is, hiszen az ottani bihari térség
lakóihoz fűződő természetes köteléket talán megkoptatta, de el nem szakította az
a száz év.
Munkatársaink, tudósítóink a lap fennállásának ideje alatt megyénk minden térségét
felkeresték, hogy hírt vihessünk Biharország
egyik szegletéből a másikba. Jelenlétünkkel
a világhálón pedig lehetőséget adtunk az innen messze elszármazottaknak ugyanúgy,
mint akár a szomszédos megyékben élőknek
arra, hogy belelássanak az itteni magyar közösségek életébe.
Köszönettel tartozunk minden korábbi,
egykori és mostani munkatársunknak, hogy
írásaikkal, kerativitásukkal, közösségünk
iránti elkötelezettségükkel, szakmai tudásukkal és olvasóink iránti tiszteletükkel hozzájárultak a lap létéhez. Nem rajtuk, rajtunk múlik, ha nem lesz folytatás.
Talán olvasóink között is akadnak, akik
megelégedéssel fogadták, hogy Nagyvárad
eddigi polgármestere most a megye irányítását veheti kezébe. Elhatározása szerint a
megyei önkormányzatot és az alárendeltségébe tartozó összes intézményt – a Szociális
és Gyermekvédelmi Igazgatóságtól kezdve
az Ipari Parkok Rt.-n át a Szigligeti Színházig – hatékonyan és gazdaságosan fogja működtetni. Ehhez első lépésként már meg is
szüntetett néhány, általa fölöslegesnek ítélt
intézményt, mint például a Bihar–Hajdú-Bi-

2

Biharország

2020. december

har Eurorégió Alapítványt vagy a szociális
és ifjúsági ügyekkel foglalkozó civil szervezetek támogatását segítő igazgatóságot. A
tanács saját apparátusán belül végrehajtott,
a 60 százalékot megközelítő elbocsátásokat
folytatja a kulturális intézményekben is. Kis
tétel, de ott van a sorban a Várad Kulturális Folyóirat is, amely – hangsúlyozom: a
most rendelkezésre álló, papírra még nem
vetett, határozatként még el nem fogadott
– terv szerint megszűnik önálló intézmény
lenni, az eddigi 7,5 állásból megmaradó 3
átkerül a Gheorghe ªincai Megyei Könyvtár
állományába, és az eddigi két lap helyett
egy kiadását folytathatja. Mindeddig intézményünknél gazdasági, pénzügyi átvilágítás, értékelés nem történt, költségcsökkentő javaslatainkat szakértő nem elemezte,
az sem látszik sokat nyomni a latban, hogy
a Várad határon átnyúló, európai uniós finanszírozású projekt résztvevője a várad-velencei kultúrház művelődési központtá alakításával. Nem számít, hogy az ugyancsak
a megyei önkormányzat által fenntartott s
vele párhuzamba is állított Familia folyóirathoz képest mindig kevesebb éves költségvetésből, kevesebb alkalmazottal kétszer annyi nyomtatott lapot állítottunk elő,
nagyságrendekkel több saját bevételt ért el,
összehasonlíthatatlanul több rendezvényt
szervezett – Törzsasztalok, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, alkotói pályázatok, könyvmaraton, könyvvásár stb. –, és
számtalan kötetet adott ki a Várad. A lényeg, hogy olvasótábora a megye lakosságának mindössze a negyedét teszi ki, míg a
Familiáé a háromnegyedét.
Ez a vezérelv tűnik meghatározónak ebben a megyében, ebben az önkormányzati
mandátumban. Végleges döntés még nincs,
de egyelőre nem biztathatom a kedves olvasókat arra, hogy fizessenek elő lapunkra.
Annyit ígérhetek, hogy a maradók továbbviszik az eddigi értékkereső és -felmutató
szemléletet, s törekednek az eddigi színvonal megtartására. Advent sötét napjaiban a
remény nem fogyott el. Várjuk a világosságot. Kivárjuk.
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Nagyobb és korszerűbb
lett a sürgősségi osztály
A Bihar Megyei Sürgősségi Klinika sürgősségi
osztályának felújításáról és bővítéséről
november közepén számoltak be, akkor az is
elhangzott: a sürgősségi osztály legkésőbb
december 1-re használható lesz, így télire nem
a konténerekben fogadják már a pácienseket.
A beruházásról november közepén Florin
Birta nagyváradi polgármester, dr. Gheor
ghe Carp kórházmenedzser és dr. Hadrian
Borcea, a sürgősségi osztály vezetője számolt be Dumitru Þiplea prefektus és Ilie
Bolojan Bihar megyei tanácselnök jelenlétében, s egy sajtóközleményben részletes tájékoztatást is küldtek a tudnivalókról.
A beruházás az egészségügyi minisztérium,
a váradi polgármesteri hivatal és a megyei kórház együttműködésével valósult meg; a közel
32 millió lejes költségek 58 százalékát fedezte
a szaktárca a Világbank projektjén keresztül,
42 százalékát pedig a váradi önkormányzat
állta. A Világbank projektjének első szakasza
egyébként 2007-ben kezdődött, Nagyvárad a
második körbe lépett be 2014-ben, akkor öt
sürgősségi osztály felújítását tervezték Romá-
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niában, ebből végül kettő maradt: Nagyvárad
és Brassó.
A megyei kórház 985,3 négyzetméteres sürgősségi osztályát egy új, háromszintes
szárnnyal, összesen 4 899,82 négyzetméterrel bővítették ki, ebből 357,85 négyzetméter egy közlekedésre is használható terasz. A
munkával a jövő januárra tervezett határidőnél
két hónappal hamarabb készült el a Drumuri
Bihor Rt. (vezető partner) és a Construcþii
Erbaºu Rt. alkotta kivitelező cégcsoport és
az alvállalkozók: a Hospital Tehnical Solution
Kft. (egészségügyi berendezések és gázok),

egészségügy
a Termoline Kft. (fűtés és klimatizálás) és
a Zublin România Kft. (alapozás).
Amint dr. Gheorghe Carp elmondta, a beruházás gyakorlatilag két részből áll: az első a
sürgősségi osztály bővítése, a második az automatizált laboratóriumok helyének kialakítása. Romániában ez lesz az első automatizált
laboratórium, emellett lesz itt egy digitalizált
gyógyszertár és egy sterilizáló központ is, valamint egy amfiteátrumot is kialakítottak.
A jelenlegi sürgősségi osztályt a Kálvária
(ma Dózsa György) utca felé bővítették, létrehoztak egy új bejáratot a mentőknek és gyorsmentőknek, ez az épület első szintje, alagsora. A váróterem, a nyilvántartó, a fertőtlenítő
részleg is itt kapott helyett, akárcsak az elkülönítő helyiség és a mosdók. A másik bejárat
mellett vannak az egészségügyi személyzet és
a betegek öltözői, az épület déli részén kaptak helyet az ügyeletesek szobái, a vizsgálók,
a gipszelő, az anyagtárolók és a telemedicina
szobája, mindezek a kezelők, a szűrőpontok
és a betegfelügyeleti szobák közelében vannak. Szintén itt kaptak helyet a röntgengépek
és a komputertomográf is, ugyanis a sürgősségi osztálynak saját képalkotási részlege lesz.
A földszinten alakítják ki a már említett laboratóriumot, sterilizálót és gyógyszertárat. A
helyiségeket más, a Regionális Operatív Programban és a határon átívelő, RO–HU projekttel
megnyert pályázatok segítségével rendezték be.
Az első emeleten van a 175 fős amfiteátrum, öltöző kétszáz személynek, egy harmincfős tanterem, itt kapott helyet az adminisztratív részleg és a műszaki szoba is.
Az épületben padlófűtés van, a fűtéshez
megújuló energiaforrásokat használnak a közlemény szerint. A járványhelyzet miatt a projekt keretében (az országban másodikként)
vásároltak egy UV-C-sugárzással fertőtlenítő robotberendezést is, illetve a raktáron lévő
gyógyszerek számítógépes nyilvántartására
alkalmas eszközt.
Mint elhangzott, az egészségügyi ellátás javítását célzó további nagyváradi projektek között szerepel mind a megyei, mind a Dr. Gavril
Curteanu Városi Kórház épületének hőszigetelése, a szülészeti klinika korszerűsítése, illetve a Bezerédy Imre (ma Vlădeasa) utcai, 2,7
hektáros telken egy új kórház megépítése.
Utóbbi beruházáshoz a megyei önkormányzat tulajdonában lévő telket átadták a váradi
önkormányzatnak a Bihar Megyei Tanács no
vember 16-i ülésén.

Fried Noémi Lujza
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Járványalagútban
Beszélgetés dr. Ritli László gyermekgyógyász főorvossal
Kilenc hónapja tévelygünk a koronavírusjárvány alagútjában, várva a kiutat jelző fény
fellobbanását. Talán azok a családok várhatják
ennyire új családtagjuk világra jöttét, akiknek
úgy tűnt, nem sikerül a családbővítés, de aztán
mégsem volt hiábavaló a reménykedésük. Ez
alatt a kilenc hónap alatt annyi minden feltételezést hordtak össze, a szenzációhajhász sajtó
csakúgy, mint a szomszédok pletykacsatornáira hagyatkozók, hogy ember legyen a talpán,
aki nem szédül bele a naponta változtatott információkba. Csak épp a legfontosabb hiányzik: a bizonyság, hogy hamarosan vége lesz a
fejenállásnak, és talpra állva mehetünk az egy
évvel ezelőtt még a legnormálisabbnak hitt
utunkon. A Biharország szerkesztősége és olvasói nevében köszönöm meg dr. Ritli Lász
ló gyermekgyógyász főorvosnak, hogy megpróbál segíteni eligazodni a járványalagútban
tévelygők seregének.
– Sokan úgy emlegetik ezt a március elején ránk tört kórt, hogy új koronavírus. Lehet, hogy történt utalás az elején a hasonló
régire, de idézzük fel, mikor dühöngött az, és
miért nem hallottunk eddig róla?
– A koronavírus már évtizedek óta ismert,
de eddig könnyű, banálisnak is mondható betegségeket okozott. A 2002–2003-ban jelentkezett SARS-CoV (Severe Acute Respiratory
Syndrome – súlyos heveny légúti tünetegyüttes)
már ártalmasabb volt, habár nem túl nagy területen okozott 8-9 ezer megbetegedést és 700800 halottat. A következő járvány, a 2012-ben
fellépett MERS-CoV az elnevezésében is hordozta a közép-keletiséget (Middle East) és valamivel ártalmasabb volt: 2500 beteg és 900
halott „tanúsítja”. Ismét víruscsend következett
egészen a most is dúló járvány kitöréséig. Újként emlegetik, mivel rokona a 2002-esnek,
vagyis nem túlzás azt mondani, hogy az emberhez hasonlóan viselkedik genetikailag: az
egyedfejlődés során bekövetkezhet olyan genetikai módosulás, amiből aztán a különbözőség
fakad. Egyébként a mostani vírussal kapcsolatos hivatalos álláspont, hogy állatról terjedt át
emberre, de gondolom, ezt majdnem minden6
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ki hallotta már a baj kezdetekor, amikor a denevérektől kapott fertőzést emlegették.
– Az összevissza szóbeszédek már az elején beharangozták, hogy ne üljünk a babérjainkon, ha netán kigyógyulnánk a bajból,
hanem vértezzük fel magunkat a második
hullám ellen, ami előreláthatólag kegyetlenebb lesz. Semmiféle víruscsitulást nem észleltünk, de váratlanul már a második hullám
kellős közepére lokalizáltak a mindentudók,
sőt nemrég egy magát komolyabbnak tartó,
de a bulvárhíreket mégis erősen kedvelő hírcsatornán azt olvastam, felfedezték az újabb
vírust, a tavasszal ránk köszöntöttnek egyfajta mutánsát, amitől aztán valójában bekövetkezik az égszakadás-földindulás. Mi igaz ebből az egészből?
– Az első nagy ijedelem után, mivel mondhatjuk, hogy általában mindenki betartotta az
előírásokat, ám sokáig mégsem lehet megszorítások között tartani az embereket, aránylag
hamar feloldották a tilalmak nagy részét, és
ennek tudható be, hogy szinte azonnal megint
megjelent a kór. Ilyen még nem volt, hogy három hónap alatt gyakorlatilag az egész világon
elterjedjen a járvány, vagyis ilyen borzalmasan agresszív kórokozóra még nem volt példa.
Ezt az általános, közösségi elterjedést a klas�szikus módszerekkel nem is lehetett előre látni
és meghatározni. Ez a legveszélyesebb forma,
nagyon ragályos, és most elég későn vezették
be mindenütt a megkötéseket. Az említett mutánsság pedig természetes, kapcsolódik az előző kérdésben elmondottakhoz, vagyis az embernél is előforduló genetikai malőr, de ez még
egyelőre inkább csak feltevés, szerencsére nem
beszélhetünk róla élesben.
– Naponta zúdítják ránk a sajtóban a számok áradatát, csak épp azt felejtik el a számözön végén hozzátenni, ami pedig a népmesék befejezésének kedvenc fordulata, hogy
„aki nem hiszi, járjon utána!” Az orvostársadalom hogy viszonyul ehhez a folyamatos
„tájékoztatási lázhoz”? Amellett, hogy természetesen az országos, a környező államok, a
kontinensünk és végső soron az egész világ
vírusviszonyai is érdekelnek, leginkább a me-
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gyénk és a megyeszékhelyünk aránylag pontos helyzetéről volna jó minél többet tudni.
Segítsen ebben, doktor úr!
– Az említett „számözön” mindenekelőtt
annak tulajdonítható, hogy a különböző országokban kezdetben még nem volt egyforma a
raportálás: voltak országok, ahol egyszerű számokat jelentettek be, másutt százalékban vagy
ezrelékben számoltak, sőt vannak olyanok is,
ahonnan egyáltalán nem érkeznek jelentések.
Ez utóbbi esetek természetesen nem azt jelentik, hogy azokat a helyeket a vírus „óvatosan”
kikerülte volna, bár az adatok hiányát némelyek úgy értelmezik, hogy ott valóban nincs
fertőzés. Mostanra viszont már megtörtént a
megállapodás, és a közölt számok kéthetente
frissülnek, ezer emberre számolva a fertőzötteket. Az említett nem raportálók között nincs
európai ország, azaz eléggé hihetők a közölt
adatok. De ha netán túlzottnak vagy ellentmondónak tűnnek egyes számadatok, az biztosra vehető, hogy az eltelt kilenc hónap alatt
a jelenség, a megbetegedés megötszöröződött.
Ami Bihar megyét illeti, sajnos országos viszonylatban az első tíz között vagyunk, habár
nem az elsők, de nem is a tizedikek. Pontosan
nem tudjuk, mi az oka, mert nem panaszkodhatunk az előírások betartása miatt, de talán a
nagyobb mozgékonyság, jövés-menés magyarázhatja a helyzetet.
– Azzal kapcsolatban is hallatszanak hírek, hogy a kórházak megteltek, az egészségügyi személyzet viszont egyre csökken. Kérném ezeket az adatokat is megerősíteni, vagy
ha úgy szükséges, akkor korrigálni!
– Törvényszerű, hogy amikor ránk zúdul
egy ilyen helyzet, akkor annak az árnyoldalai
nagyon hamar láthatóvá válnak. Kétségtelen
például, hogy a nagyszámú megbetegedés nagyon megterheli a kórházak kapacitását, bátran
mondhatjuk: az elviselhetőség határáig. Hirtelen betelik a kórház olyan értelemben, hogy
hiába szabjuk meg minden egységben az intenzív kezeléshez elkülönített öt-öt ágyat, ami-

kor harminc-harmincra lenne szükség. Tehát
a személyzeti és felszerelési megterhelés valós
probléma, semmiképpen sem mondható folklórnak. És nem csupán az elviselhetőség határát kell emlegetnünk, hisz épp a karácsonkői
(Piatra Neamţ) kórháztragédia bizonyítja, hogy
egyébként megszokott eljárások drámai helyzetben katasztrófába fordulhatnak. Ott is az
volt a baj, hogy a kórtermek felszerelésekor licitáltak a konnektorokra, a legolcsóbbakat szerezték be, hisz ha nem így történik, az lett volna a baj, hogy fölöslegesen szórják a pénzt. És
a legolcsóbb nem a legjobb minőségű, s a túlterhelt konnektorok okozták a rövidzárlatot.
– Megkérdezem még a véleményét a naponta változó oltáshírekről, különösképpen
arról, mennyire tartja lehetségesnek a vakcina beadásának kötelezővé tételét.
– Az egész világon ez az egyetlen igazi lehetőség az immunizálódásra, ami nélkül nem
lehet eredményesen védekezni a hasonlóan
agresszív vírustámadások ellen. Úgy tűnik, hamarosan elkészül a vakcina, helyesebben a
vakcinák egész sora, hiszen állítólag 200 típusú oltással próbálkoznak világszerte, ebből 40
már előrehaladott állapotban van, 10 pedig nagyon közel a készhez. Mostani vélemény, hogy
nem lesz kötelező az oltás, aki átesett a betegségen, és nem akarja a vakcinát, vagy akik
eleve oltásellenesek, azokat nem fogják kötelezni. Egyszerre nem is lehet mindenkit beoltani, csak körülbelül 30 százalékot, elsősorban azokat, akik a legveszélyeztetettebbek: az
egészségügyi személyzetet, illetve a közösségi
szolgáltató és rendfenntartó intézmények dolgozóit. Az idősek, a krónikus betegek szintén
előnyt élveznek, a fiatalok ugyanis könnyebben
felgyógyulnak. Egyelőre minden megyétől kérik majd a hozzávetőlegesen szükséges oltásszám leadását, hisz az utolsó száz méteren vagyunk, hamarosan meglesz a vakcina. Csak
azt nem lehet tudni, milyen oltás érkezik, hogy
fog „viselkedni”, egyszer vagy többször kell-e
majd beadni, és nem utolsósorban: milyen lesz
az esetleges mellékhatása.
– Végezetül pedig, bármennyire is ódzkodom a jósolgatástól, megkérdezném, körülbelül mikorra gondolja a fényre jutásunkat a járványalagút sötétjéből?
– Az oltás mindenképpen hozzájárul majd
a fényre jutásunkhoz abból a járványalagútból,
amit valamelyest mi is továbbmélyítettünk a
sok rémisztgetéssel és találgatással. De egyszer
csak kijutunk!

Molnár Judit

2020. december
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Hajdúvárosi hírcsokor
Szépül a művelődési ház
A vírushelyzet a közintézmények életét is
megnehezíti, hiszen az elmúlt hónapokban
semmilyen programot, eseményt, rendezvényt nem lehetett megtartani. Így van ez a
nagyszalontai Zilahy Lajos Művelődési Ház
esetében is, viszont az intézmény vezetői igyekeznek kihasználni a kényszerszünetet, és
más, hasznos elfoglaltságra fordítani az időt.
A témával kapcsolatban Kovács István, a
kultúrház igazgatója nyilatkozott lapunknak.
„Az iskolabezárással egy időben sajnos a
kultúrház égisze alatt működő Sinka István
Kézműves Kör tevékenységét is fel kellett függeszteni. Mivel városunk is vörös besorolásba került, semmilyen kulturális tevékenységet
sem szervezhetünk. Annyi jó van a rosszban,
hogy ki tudjuk használni ezt az időszakot, és
átfogó belső felújításba kezdtünk még a nyár
elején. Lassan az utolsó simításoknál tartunk.
A nagyterem parkettája az alapos felcsiszolást
követően új lakkréteget fog kapni, a nyáron
új vasbeton szerkezettel megerősített színpadra hamarosan felkerül az új parketta, a felújított öltözők és a színpad hátsó bejárata pedig
a követelményeknek megfelelő tűzvédelmi ajtókkal lesznek ellátva. A színpadot szegélyező falak is megújulnak, ki lettek javítva a repedések, és a napokban a festésre is sor kerül.
Bízunk benne, hogy nemsokára búcsút inthetünk a vírusnak, és a megújult épületet hamarosan birtokba veheti a közönség valamilyen
nagyszerű rendezvénnyel.”

Salakos lábteniszpálya készül
A sportág kedvelői számára bizonyára nem
kell bemutatni a nagyszalontai Tengo lábteniszcsapatot, melynek rendkívül sikeres tagjai
már évek óta öregbítik a hajdúváros hírnevét.
A helyi önkormányzat most úgy döntött, épít
egy salakos pályát a csapatnak, és ezáltal is
segíti őket felkészülni a versenyekre. Természetesen a pályát az edzések mellett az itthoni
megmérettetések helyszíneként is igénybe vehetik a sportolók.
Az új sportpálya az Állomás negyedben, a
teniszpálya és a kosárpálya szomszédságában
8
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Hamarosan
felkerül
a színpadra az új
parketta

épül, és a tervek szerint sötétedés után is használhatják majd a lábteniszezők, ugyanis éjszakai megvilágítással ellátott centrum lesz, a
nézők pedig lelátóról élvezhetik majd a mec�cseket.

Megújul a városi könyvtár

Megújulnak
a színpadot
szegélyező falak

Az Arany János Művelődési Egyesület közbenjárására, a magyar állam támogatásával
újul meg idén a Csonkatorony szomszédságában lévő Arany Palota s az abban székelő Teodor Neº Városi Könyvtár. A renoválási
munkálatok sora januárban indult, s még je-

önkormányzat
lenleg is tart. A városi könyvtár az Arany Palota emeletén található, itt teljes átalakítás zajlik, festés, a villanyvezetékek felújítása, és új
parketta is kerül a termekbe. A renoválás alatt
a könyvállományt kiválogatják és átrendezik.
Közel 25 ezer kötetet szelektálnak ki a könyvtár munkatársai, olyan könyveket, amelyek
már elhasználódtak, így átláthatóbbá és szellősebbé válnak a polcok. A kiválogatott könyvek a papírfeldolgozóba kerülnek.
A Nagyszalontai Polgármesteri Hivatalnak
köszönhetően fémpolcokat is szerelnek a felújított termekbe, a könyvek egy része ezeken
az új tárolókon kap majd helyet. Az új könyvtári termek mellett az emeleten alakítják ki az
Arany János Emlékmúzeum raktárát is.
A munkálatok befejezése után olvasóterem,
gyermekrészleg, történelem és földrajz terem,
két raktár – egy szakraktár és egy világirodalmi és bibliográfiai raktár – várja majd az olvasókat. Lesz továbbá egy feldolgozóterem, ahol
a kritikai könyveket találják meg az érdeklődők, illetve működik majd digitális sarok, ahol
két számítógép áll majd az olvasók rendelkezésére. A tervek szerint a megújult könyvtár
tavasszal már látogatható lesz.

Előkészítik a színpadot az új parketta elhelyezésére

Balázs Anita

Az Állomás negyedben kap helyet a salakpálya

Nagy munka a könyvállomány szelektálása

Ilyen fémpolcokon sorakoznak majd a könyvek a megújult termekben

2020. december
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Négy év előtanulmány
a polgármesterséghez
Interjú Demián Zsolttal, Margitta város alpolgármesterével
Több évtizede érvényben lévő íratlan szabály
volt Margittán, hogy román polgármester mellett
az alpolgármester magyar legyen, és fordítva.
Ez a szokásjog évtizedeken át érvényesült,
jól működött, és békesség volt a városban
az etnikumok között. Mondhatjuk, hogy ilyen
szempontból Margitta a béke szigete volt.
Az idén kissé nyögvenyelősebben alakultak a dolgok, de végül érvényesült az íratlan
szabály, és Marcel Emil Sas Adăscăliţii polgármester mellett Demián Zsolt lett a város alpolgármestere. Ezt kívánta meg a józan ész,
és emellett szólnak az aktív és rátermett fiatalember képességei is. Új feladatairól, terveiről
faggattam az alpolgármestert.
– Nem titok, hogy a polgármester mást
szeretett volna az alpolgármesteri székben
látni, a tanácsosok zöme azonban másképp
szavazott. Ezek után milyen a viszony kettőjük között? Tudnak-e majd együtt dolgozni a
város érdekében?
– Úgy gondolom, hogy munkakapcsolatunkat a kölcsönös tiszteletre kell alapoznunk.
Az első munkanapom tapasztalatai alapján
úgy tűnik, hogy ez ilyen formában működni
fog. A hivatal munkatársaival is a kölcsönös
tiszteletre fogok törekedni. A céljaink ugyanis
közösek, mindannyiunk közös feladata váro
sunk fejlesztése. Ha e tekintetben közös nevezőre tudunk jutni, akkor már a kisebb vitatott pontokat – ha lesznek ilyenek – biztosan
át tudjuk majd hidalni. Közös feladatunk, hogy
azt a 25 millió euró értékű fejlesztési csomagot, amelyre már szerződések vannak aláírva,
minél hamarabb a versenytárgyalási szakaszba juttassuk, és minél előbb megvalósuljon.
Ezek az előző mandátum megvalósításai, melyet illik megköszönni Pocsaly Zoltán koráb10
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Demián Zsolt

bi polgármesternek és csapatának, valamint
Ioan Lazăr alpolgármesternek. Ezeknek a
projekteknek a kivitelezését fogjuk sürgetni és
felügyelni, továbbá lecsapunk minden új pályázati lehetőségre. Ha mindketten a város fejlesztését tekintjük elsőrendű feladatnak, akkor
csakis jó munkaviszony lehet majd közöttünk.
Én nyitott vagyok a jó viszonyra, és remélem,
kedvező választ kapok.
– A polgármesternek kell kijelölnie az elvégzendő feladatokat az alpolgármester számára. Megtörtént ez már?
– Egyelőre konkrétumok nem hangzottak
el. Általános dolgokról és a városházán esedékes javításokról beszélgettünk. Azt mondta,
hogy a feladatok leosztása időközben ki fog
alakulni. Tulajdonképpen ő is új még ebben a
munkakörben. Elvégzendő munka sok van a
városban, csak meg kell keresni. Én most ezt
a taktikát követem. Először igyekszünk eltüntetni az illegális szemétlerakó helyeket a város
határában. A napokban feltérképeztük ezeket,
és több mint 20 utánfutónyi hulladékot elszállíttattunk. A munka nem áll meg, megtisztít-

önkormányzat
Az RMDSZ Margitta
városi tanácsi
frakciójának tagjai

juk a környezetet. Ezúton is megkérek mindenkit, hogy tartsuk tisztán a természetet,
illetve ha bárkit illegális szemétlerakáson kapnak, értesítsék a rendőrséget. Fékezzük meg
a környezetrombolást egy tisztább jövő érdekében! Készítettem egy kétnyelvű Facebookoldalt Echipa lui Demián Zsolt és csapata
néven, itt rendszeresen beszámolok a lakosságnak az elvégzett munkáról, valamint a tanácsülések javaslatairól, határozatairól. Fontosnak tartom ugyanis a választók folyamatos
tájékoztatását. Ezen az oldalon közölhetik a javaslataikat, megjegyzéseiket is.
– Segíti-e az új munkakörének ellátását
az, hogy nyolc éven át polgármesteri tanácsadó volt?
– Egyértelműen igen. Sokat tanultam a
két mandátum alatt. Ismerem valamennyi iroda működését, ismerem az embereket, szokásaikat, teherbírásukat és elvárásaikat. Sokukkal baráti viszonyban vagyok. Úgy gondolom,
sokkal jobban megértem majd magamat velük, mint egy olyan, aki „kívülről” jött volna.
A polgármester
gratulál
a helyettesének
megválasztott
RMDSZ-es
alpolgármesternek

Az alpolgármesteri betanulási, illetve beszokási idő szerintem nálam rövidebb lesz, hiszen ismert terepen járok.
– Az alpolgármesteri tisztség is vezetői
státus. Ebben segíti-e önt az, hogy sokáig vezető funkcióban volt civil szervezetben, és
nagyon sok nagy tömegrendezvényt szervezett, illetve az, hogy most is vezető tisztségben van az RMDSZ-ben?
– Biztos vagyok benne, hogy ezeket a tapasztalatokat is hasznosítani tudom majd. Alpolgármesterként is kell majd irányító és szervező munkát végeznem, s úgy érzem, ebben
van elegendő tapasztalatom.
– Talán kissé korai, mégis megkérdezem:
vannak-e konkrét tervei, amelyeket alpolgármesterként meg akar valósítani?
– Megfogalmazódott bennem néhány terv.
Az egyik materiális, ez a fejlesztési csomagok
megvalósítására és felügyeletére vonatkozik.
A másik pedig a 30 éves jó román–magyar
kapcsolat megtartása, ápolása, elmélyítése.
Örvendetes, hogy az elmúlt évtizedekben városunkban nem volt etnikai konfliktus. Békében, kölcsönös tiszteletben éltünk egymás
mellett, és azon fogok dolgozni, hogy továbbra is így legyen.
– Ebben a mandátumban az RMDSZ a
második vonalból dolgozik a város érdekében. A következő mandátumban megpróbálnak-e újra az első vonalba kerülni? Tekinthetünk-e úgy a mostani mandátumára, mint a
polgármesterségre való felkészülésre?
– Egyértelműen igen. Nem mondtunk le
arról, hogy magyar polgármestere legyen
Margittának. Talán ez a négy év jó lesz előtanulmánynak. Úgy gondolom, 2024-ben jó
esélyünk lesz arra, hogy visszafoglaljuk a polgármesteri széket. Ha ennek a tisztségnek az

Ø
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Tóti polgármesterében
megbíznak az emberek
Vincze Nándor zsinórban negyedszerre
nyerte el a polgármesteri tisztséget Tóti
községben. Azelőtt szintén egymás utáni három
mandátumban volt alpolgármester. Tette
mindezt 25 százaléknyi magyar lakossággal a
háta mögött. Egyértelmű tehát, hogy a választók
annak alapján szavaztak rá nemzetiségi,
felekezeti hovatartozástól függetlenül, hogy mit
tett le az asztalra.
– Milyen arányban sikerült idén megnyernie a választást?
– Idén is elég nagy fölénnyel nyertem:
1023 szavazatom volt, az utánam következő
szociáldemokrata ellenfelemnek pedig mindössze 355, az őt követő nemzeti liberális párti
jelöltnek pedig 288. Az a helyzet állt elő, hogy
a nem magyar szavazatok alapján is nyertem

Vincze Nándor eddigi elöljárói munkáját voksokkal
ismerte el a község lakóinak túlnyomó többsége

volna. Ellenfeleim ugyanis a saját falujukban
kevesebb szavazatot kaptak, mint én. Községünkben nagyon szűk az a réteg, amelyik még
mindig etnikai alapon szavaz. Azon fogok dolgozni, hogy ez a réteg még karcsúbb legyen

Négy év előtanulmány a polgármesterséghez
(folytatás az előző oldalról)
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elnyerésére az RMDSZ engem kér fel, akkor
tisztelettel és köszönettel elfogadom, és megmérettetem magam. Előtte viszont jól kell szerepelnünk a parlamenti választáson. Csak akkor tudunk eredményeket felmutatni, ha helyi,
megyei és országos szinten is ott vannak az
embereink.
– Úgy tudom, a közérdeket helyezte a családi élet elé, feleségét ugyanis Nyíregyházához köti a hivatása, önt Margittához. Tartható ez a helyzet hosszú távon?
– Ezt az áldozatot meg kellett hoznom szülővárosomért. Mivel feleségem margittai születésű, van annyira lokálpatrióta, hogy ezt
megérti. Ő maga is arra biztatott, hogy vállaljam el ezt a tisztséget. Ő Marosvásárhelyen
Biharország
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végezte el az orvosi egyetemet, és most Nyíregyházán végzi a rezidensképzést. Még egy
év van hátra, és akkor belgyógyász szakorvos
lesz. Szerencsére a feleségem nagyon belátó,
és nagy a tűrőképessége. Ezt az évet már kibírjuk valahogy, és utána hazajön Margittára.
– Mit üzen az olvasóknak?
– Nagyon szépen köszönöm mindenkinek
a támogatását, együttérzését. Ezúton is köszönöm a több ezer gratulációt. Örömet jelent, de
felelősséget is, hiszen rá kell szolgálnom a bizalmukra. Ígérem, a legjobb tudásom szerint
fogom szolgálni városunk lakosságát etnikai,
vallási, nemi, politikai hovatartozásuktól függetlenül.

Szőke Ferenc

önkormányzat

A templom tornyának renoválása már elkészült

az elkövetkező választáson. Megragadnám az
alkalmat, és megköszönöm a szavazóknak a
bizalmat. Kiemelném Tótit, ahol 99 százalékban rám szavaztak, de köszönet illeti a többi
falu szavazóit is. Igyekszem meghálálni a bizalmat.
– Véleménye szerint mi a titka a sikerének?
– Úgy látszik, az általam végzett munka
meggyőzte a más etnikumú választókat is, és
az emberre szavaztak. Igyekeztem úgy végezni a munkámat, hogy mindenkiért egyformán
dolgozzam, és nem tettem kivételt a fejlesztésekben a község falvai között. Ilyen vegyes lakosságú községben másképp nem is lehetne
cselekedni. A munkám után én még több szavazatra számítottam, de van egy megrögzött
etnikai szavazó réteg, ennek tagjai elvből nem
szavaznak más nemzetiségű jelöltre, és a részvételi arány is elég alacsony volt, még az 50
százalékot sem érte el. Volt, aki nemtörődömségből nem ment el voksolni, és olyan is, aki

Épül a cséhteleki
művelődési ház

Rétimalomtanyán
a Bisztra-patakon
átívelő új híd
pillérei már állnak

azért, mert biztosra vette a győzelmemet. A
gyengébb részvételhez a járvány is nagymértékben hozzájárult. Az emberek félnek a megbetegedéstől, és erre minden okuk megvan.
– Ellenfelei hiszik-e azt, hogy nyerhetnek,
vagy csak a pártjuk unszolására jelentkeznek?
– Az évek során azt tapasztaltam, hogy
nem a pártjuk unszolja őket. Ők valóban hisznek abban, hogy győzhetnek. Ők az etnikai
szavazásban bíznak, ami nálunk, hála Istennek, nem működik. Nem volt durva kampány, de azért volt egy kis feszültség. A Szociáldemokrata Párt jelöltje a volt és mostani
alpolgármesterem, Cornel Brindea volt. Nem
mert lejárató kampányt folytatni, mert annyira nem volt biztos a győzelmében. Választás
után megbeszéltük a dolgokat, és lenyugodtak
a kedélyek. A liberális polgármesterjelölt még
húzza egy kicsit az orrát, de idővel ő is megnyugszik. Azt remélte, hogy van olyan befolyásom a tanácsosokra, hogy őt teszem meg
alpolgármesternek. Mivel megoszlottak a vélemények, szabad kezet adtam a tanácsosoknak, és ők a régi alpolgármester mellett döntöttek.
– Milyen a mostani tanács összetétele?
– Tizenhárom tanácsosunk van, ebből 7 az
RMDSZ-frakciót erősíti, 3 SZDP‑s, 2 NLP‑s
és egy a Pro România tagja. Megvan a szükséges többség, a szociáldemokratákkal együtt
a 2/3 is. Az előző mandátumban is koalícióban voltunk, ez most is megmaradt. A pro
româniás tanácstag is a mi oldalunkra állt,
így aztán kényelmesen dolgozhatunk, szinte
ellenzék nélkül. Természetesen meghallgatjuk az ő véleményüket is, és ha építő jellegű,
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akkor elfogadjuk és megszavazzuk. Az ellenzéknek is lehetnek jó javaslatai, amiket nem
szabad lesöpörni az asztalról. Igyekszünk demokratikusan működni.
– Ön több pályázatot elindított, ezeket
most be tudja fejezni. Melyek ezekből a legfontosabbak? Milyen ütemben haladnak?
– A haladással nem mindig vagyok megelégedve. Sajnos a kivitelezők annyira túlvállalják magukat, hogy képtelenek határidőre
befejezni a munkát. Több munkahely között
ingáznak, kapkodnak, de kevésbé haladnak.
Nem tudják munkaerővel lefedni az elvállalt munkákat. Jelenleg folyik az aszfaltozás
a Tótit Micskével összekötő úton, Tótiban és
Rétimalomtanyán a Bisztra-hidak építése meg
a cséhteleki művelődési ház építése, ez kívülről már be is van vakolva, télen folytatódnak
a belső munkálatok. A hidak az elsődlegesek,
mert nélkülük kettészakadnak a falvak. Elkezdődött a református templom felújítása is, a
finanszírozást az egyház pályázta meg a mi
aktív segítségünkkel. Sajnos vannak változtatások az eredeti tervhez képest, ezeknek az
engedélyezése kitolja a határidőt. Mi mindenben segítünk, amiben tudunk. A torony már
készen van, reméljük, hamarosan folytatódni
fog a munka.
– Ebben a mandátumban mit szeretne
megvalósítani?
– A község csatornázása az egyik legfontosabb teendő. Már kiírtuk licitre, reméljük,
hamarosan megszületik a döntés. Ez nagy és
komplex munka. A szennyvíztisztító állomás
Bisztraterebesen lesz, ez fogadja majd a község összes falvának szennyvizét. A beruházás
összértéke 21 millió lej, a Helyi fejlesztések országos programjának 2. kiírásán nyertes pá-

A Tótit Micskével
összekötő út már
kapott egy réteg
aszfaltot

A községközpont
kultúrháza
a legszebbek
egyike a környéken

Ide tervezik
az ipari parkot

lyázattal nyertük el. Ezenkívül azt szeretném,
ha minden utca aszfaltréteget kapna, még a
tanyavilágban is. Terveinkben szerepel a falusi
turizmus kialakítása, fejlesztése. Ebből remélünk bevételt. Nagyobb lélegzetű tervünk egy
ipari park létrehozása. Ezt a bisztraterebesi legelőn tudnánk kialakítani, a napelemek melletti területen. A községnek 6 hektár legelője
van ott, de ez kevés, ezért partnerséget szeretnénk kötni a közbirtokossággal, melynek
25 hektárja van. Reméljük, a tulajdonosok belátják, hogy az ipari park nagyságrendekkel
nagyobb hozamot hoz, mint a legelő bérleti
díja, és sikerül megegyeznünk. Ezzel mindenki jól járna, beleértve a közbirtokosság tagjait
is. Ha ezeket a terveket sikerül megvalósítani,
akkor én elégedett leszek.

Szőke Ferenc
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Tartalmas
szórványnap Réven
A Magyar Országgyűlés 2015. november 3-án
nyilvánította a magyar szórvány napjává
november 15-ét, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem
születésének és halálának napját. A SebesKörös völgyében fekvő nagyközségben idén
szoboravatással és könyvbemutatóval tették
emlékezetessé ezt a napot.
Idén a koronavírus-járvány miatt hozott intézkedések arra késztették a révieket, hogy
más évekhez képest szerényebb körülmények
között, de mégis tartalmassá tegyék a magyar szórvány napját. A november közepi vasárnapon a református templomban tartott istentiszteleten immáron hatodszorra gyűltek
össze helybeliek és vendégek ebből az alkalomból. A korábbiakkal ellentétben most nem
jöhettek el Rév magyarországi testvértelepüléseinek – Körösszegapáti, Székkutas, Felsőpakony, Révfülöp, Hajdúszoboszló – küldöttségei, de a környékbeli falvakból is csak
néhányan voltak jelen. Az istentiszteleten elsősorban azért mondtak hálát a Teremtőnek
és köszönetet az adakozóknak, hogy a templom tetőszerkezetét sikerült felújítani. Ugyancsak a jeles napon mutatták be alulírott riportkötetét, végül a templomkertben felavatták a

Gellért Gyula lelkipásztor hirdetett igét
az ünnepi istentiszteleten

turulmadaras emlékművet, a nagyváradi Deák
Árpád szobrászművész alkotását. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Demeter Stefánia Katalin kolozsvári magyar konzul, Szabó
Ödön RMDSZ‑es parlamenti képviselő, Deák
Árpád szobrászművész, Meleg Vilmos színmű-
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Az esemény
résztvevőinek egy
csoportja
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vész, a Nagyváradi Állami Filharmónia főigazgatója is.
Az istenháza padsorait szép számban megtöltötték a résztvevők, természetesen betartva
az előírt távolságot. Gellért Gyula, az Érmelléki Református Egyházmegye nyugalmazott
esperese hirdetett igét. Prédikációjának alapgondolatát Mózes I. könyve 12. részének 2.
verséből merítette: „És nagy nemzetté tészlek,
és megáldalak téged, és felmagasztalom a te
nevedet, és áldás leszesz.” A lelkipásztor megfogalmazása szerint: „Ez a kijelentés nemcsak
Ábrahámnak, a zsidók ősatyjának szól, hanem itt és most minékünk és a mi népünknek,
nemzetünknek.” Szólt arról, hogy Isten nemcsak Ábrahámmal kötött szövetséget, hanem
a mi népünkkel is, kezdve Szent István királ�lyal, s lelkileg és szellemileg tesz naggyá bennünket. Ezért teljesítenünk kell Isten akaratát
szülőföldünkön, itt, a Kárpát-medencében.
Papp Csaba, a Révi Református Egyházközség lelkipásztora köszönte meg az igei szolgálatot, majd nagy szeretettel köszöntötte az
esemény résztvevőit. A továbbiakban Hasas
János, Rév község alpolgármestere, az egyházközség gondnoka mondott ünnepi beszédet. Ebben többek között elhangzott, hogy az
esemény megszervezéséből az egyházközség
mellett kivette a részét a Pro Rév Egyesület,
az RMDSZ helyi szervezete és az iskola magyar tagozata is. Az elöljáró az adakozó hívek mellett külön köszönetet mondott a templom tetejének javításához kapott 60 ezer lejes
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Hasas János,
Rév község
alpolgármestere
és Demeter
Stefánia Katalin
konzul szólt
a megjelentekhez

Meleg Vilmos
színművész szavalt
a turulmadaras
emlékmű mellett

támogatásért a Bihar Megyei Tanács nemrég
leköszönt elnökének, Pásztor Sándornak és
az RMDSZ-frakciónak. Az emlékműállítással
kapcsolatban emlékeztetett rá, hogy a turul a
magyar eredetmondák mitikus madara, a magyarok ősi pogány hitvilágának emléke, az égi
hatalom és az uralkodói fensőbbség megtestesítője, a mondavilág tőle eredezteti az Árpád-házat (Turul nemzetsége). Mint elhangzott: „Legszívesebben országzászlót avattunk
volna, hiszen 1920 szeptemberében Réven
két helyen, a templommal szemben, a mostani Magyar Ház helyén és a Révi-szorosban, a
Laposkőnél állítottak országzászlót, és a szegedi magyar királyi 18. zászlóalj katonái álltak
díszőrséget az ünnepségen. De turulmadár
lett. És ez az ősi szimbólum híd kíván lenni a
múlt és a jövendő között. Vigyázza a közösség
békéjét, és védőszárnyai alá veszi a révi magyar közösséget. Mert a turulmadár nem az
alkalmiságot, nem az ideiglenességet, hanem
a biztonságos itt maradást, a megmaradás bizonyosságát kívánja sugallni.” Ezt követően a
révi iskola két diákja, Méhész G. Krisztina és
Halász Adrienn verses összeállítást adott elő.

szórvány

Felirat a turulmadaras emlékmű talapzatán

Demeter Stefánia Katalin konzul arra
hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy ez a révi
rendezvény része az idei nemzeti összefogás
éve ünnepi eseményeinek. Beszélt a szórványnapi ünnepségekről, ezek jelentőségéről,
szólt arról, hogy egyre kevesebben vagyunk,
majd Bethlen Gábort idézte: „Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell
tenni, amit lehet.” Majd újfent két révi diák,
Vincze Jázmin és Vincze Dominik adott elő
énekeket.
Szabó Ödön parlamenti képviselő a többi
között arra emlékeztetett, hogy a jelenleginél
sokkal nehezebb helyzeteket is átéltünk már, s
hogy az egyházaktól, a közösségünk vezetőitől érkezik a biztatás, „és reménységet próbálunk adni egymásnak”. Szólt arról is, hogy miképpen kell megélnünk hitünket, miként kell
megélni nemzetünket, a magyarságunkat. „Mi
nemcsak elmondjuk a hitvallásunkat, hanem
azt meg is éljük, szolgáljuk az egyházunkat, és
kijelenthetem, hogy a réviek tevékenykednek
hitükért és egyházukért, de a közösség azt
várja el, hogy tevékenyek legyünk magyarságunkért is.”
A templomi együttlét után a jelenlévők a
templomkertbe vonultak, s Szabó Ödön és
Papp Csaba leleplezte az emlékművet. Előtte Meleg Vilmos szavalata hangzott el, majd
az elöljárók, az egyházközség képviselői elhelyezték az emlékmű alapzatán a kegyelet koszorúit. A templomkerti esemény a XC. zsoltár eléneklésével zárult.

Dérer Ferenc

Szabó Ödön
és Papp Csaba
leplezte le
az emlékművet

A révi
templomkertben
felállított szobor
Deák Árpád
alkotása
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Egyedül az ünnepeken
Már csak napok választanak el minket
a szeretet ünnepétől, Jézus Krisztus születésének
napjától, és sajnos a koronavírus-járvány
miatt a szokottnál is nehezebb időszak
következik az egyedül élők számára, hiszen
a szigorítások következtében most nem lehet
társas összejöveteleket tartani, ahol lelkiekben
feltöltődhetnének azok, akik már a párjuk nélkül
kénytelenek tölteni az ünnepet, vagy azok,
akiknek a családtagjaik, szeretteik távol élnek.

A tavalyi
karácsonyi
alkalmon
a gyülekezet
énekesei és
zenészei szolgáltak
lélekemelő
dalokkal
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Az egyedül élőknek most lenne csak igazán
nagy szükségük egy ölelésre, egy jó szóra, egy
kis szeretetre, társaságra, beszélgetésre. Nehéz időszak jön, ezért a nagyszalontai Boros
Gyula baptista lelkipásztor – vagy ahogy hívei
emlegetik, Gyuszi pásztor – segítségével egy
picit igyekszünk segíteni azoknak, akik egyedül töltik az ünnepet.
– A jelenlegi nehéz helyzetben, amelyet
az új típusú koronavírus okoz, milyennek látja a közelgő ünnepeket? Az emberek azért
készülnek a karácsonyra?
– A téli ünnepek a leghangulatosabbak a
keresztyén ünnepek között. Már az egész de
cember ünnepi hangulatban telik, az adventi
időszak, aztán a karácsony és az újév. Ez az
év bizonyára más lesz, mint a többi, de azért
hiszem, hogy az ünnep varázsa és hangulata
mégiscsak meglesz. Azért a fákat feldíszítjük,

2020. december

Boros Gyula, a nagyszalontai Bárka gyülekezet
lelkipásztora, aki mindig igyekszik egy-két jó szóval
biztatást és lelki támaszt nyújtani az embereknek.
Mintha tudná, érezné, kinek mikor és mit kell
mondani, hiszen az évek során számomra is mindig
a legjobbkor jött tőle néhány olyan kedves üzenet,
ami erőt adott a mindennapokhoz

a bejgliket csak megsütjük, és az ajándékokat
is megvesszük. Az emberek azért csak készülnek a karácsonyra, még ha szűk családi körben vagy épp egyedül kell is lenniük.
– Sajnos sokan kénytelenek egyedül tölteni az ünnepet, akár a vírus miatt, akár mert
a családtagok máshol élnek, esetleg a házastárs már elhunyt. Lelkipásztorként mit tanácsol nekik, hogyan próbáljanak mégis örömmel készülni Jézus születésének ünnepére?
– Tudom, nem könnyű az egyedüllét, viszont ennek nem kell feltétlenül magányt is
jelentenie. A körülményeink annyira lesznek
hatással ránk, amennyire engedjük ezt. Hitem szerint minden a gondolatainkból ered.
Ha helyet adunk az önsajnálatnak, szomorúságnak és keserűségnek, akkor nehéz lesz az
ünnep, mert azt fogjuk látni, hogy mi nincs.
Viszont ha gondolatainkat pozitív dolgokkal
töltjük meg, akkor boldogok és hálásak leszünk. Erőt és szeretetet sugárzó történet a
Krisztus Urunk születése és élete. Ha úgy gondolunk és készülődünk az ünnepre, hogy ezt

hitvilág
Sajnos ezekben
a kétséges,
járványtól
megnehezített
időkben nincs
lehetőség
a személyes
találkozásra,
de a közösségi
oldalakon élőben
követhetők a lelki
üzenetek

csendben, imádkozva töltjük, higgyük el, nem
leszünk egyedül. Ő maga, az élő Úr jelen lesz
az otthonunkban, és betölti szívünket örömmel és békességgel.
– Ön mit tapasztal, hogyan élik meg a karácsonyt azok, akiknek nincs családjuk, és
barátaik sincsenek?
– Bizonyára az egyedülállóknak nehéz, de
mindenki másképp éli meg az egyedüllétet.
Vannak jókedvű, vidám emberek, akik a nehézségek, az egyedüllét ellenére is pozitívak
tudnak lenni. De az is igaz, hogy sok az elkeseredett és szomorú ember, aki csak a maga
kis világában van a nehézségeivel és panaszaival.
– Még ha szomorú is a magányosok többségének karácsonya, Jézus Krisztus születése nekik is reményt ad?
– Krisztus Urunk születése az egész világ
számára reményt, örömöt és békességet hozott. Az angyalok üzenete a pásztorokhoz
a következő volt: „Dicsőség a magasságos
mennyekben az Istennek és a földön békesség
és az emberekhez jóakarat!” Erőteljes üzenet.
Megérthetjük, hogy Jézus születése az embereknek békességet és jóakaratot hozott. Istennek jósága és szeretete többet ér minden
emberi szeretetnél. Hidd el, hogy Isten téged
szeret úgy, ahogy vagy! Ha egyedül és magányosan élsz, azért nem Isten a hibás. Ő ott
van veled, és most, miközben e sorokat olvasod, az Ő szeretete betölti a szívedet. Így találsz békességet és örömet.
– A Bárka gyülekezet tud valahogyan segíteni a magányosoknak? Szerveznek számukra esetleg valamilyen alkalmat, vagy a
szigorítások miatt most nem lehet ilyesmit
kivitelezni?

– Nemcsak karácsonykor, hanem az év
minden napján igyekszünk segíteni a nehéz
helyzetben levőkön. Egy-egy meleg ebéddel szeretnénk segíteni azokat, akik igazán rá
vannak erre szorulva. Nem tudjuk még, hogy
az ünnepekre milyen szorítások lesznek érvényben, valószínű, hogy ez évben több tervünk esetleg meghiúsul, de megpróbáljuk,
már amennyire a törvények engedni fogják,
hogy néhány családot vagy egyedül élőt egy
kis csomaggal meglátogassunk.
– Istentiszteleteket, ünnepi alkalmakat
online közvetítéssel már korábban is tartottak. Most is követhetik önöket ebben a formában a gyülekezet tagjai és az érdeklődők?
– Igen, élő közvetítésünk minden vasárnap
van, és az ünnepek alatt is lesz. A Facebookoldalunkon a programjainkat időben fogjuk
hirdetni.
– Végezetül tudna adni néhány olyan jó
tanácsot a karácsonyt egyedül töltő olvasóinknak, amellyel kellemesebbé tehetik az ünnepet?
– Az a fontos, hogy találjunk magunknak
olyan foglalatosságot, ami elvonja a figyelmünket önmagunkról. Nagy segítségünkre lehet ma az internet, mert olyan karácsonyi dalokat hallgathatunk, melyek javíthatják
a hangulatunkat. Vagy követhetünk istentiszteleteket, miséket, melyeket online közvetítenek. Emellett olvashatunk a Bibliából, akár
éppen a Krisztus születésének történetét. És
talán ami még fontos lehetne: találjunk olyan
személyeket, akiken mi tudnánk segíteni, és
próbáljunk örömet szerezni nekik. Mert ha
szeretetet adsz, akkor szeretetet kapsz! Legyen boldog és áldott karácsonyunk!

Balázs Anita

2020. december

Biharország

19

kultúra

Online szavalóversenyek
Margittán
Egy olyan városban, ahol hagyománya van
a versszeretetnek és a szavalásnak,
a világjárvány sem tudja útjukat állni
a szavalóversenyeknek. A margittai Horváth
János Társaság egyik feladata éppen
a szavalóversenyek megszervezése, levezetése;
évente kétszer-háromszor ad lehetőséget
a versmondóknak a megmérettetésre.
Idén már úgy festett, megszakad ez a több
évtizedes lánc, de végül a versenyek főszervezői, a Horváth János Társaság (HJT) elnöke,
Szőke Ferenc és Fügedy Anikó Erzsébet alelnök megtalálták a megoldást. Abból indultak
ki, hogy ha lehet otthonról dolgozni és tanulni online, akkor talán ez a szavalóversenyek
esetében is működni fog. Elsőként októberben próbálkoztak a XV. Papp Attila Körzeti
Szavalóverseny alkalmával. Ez eddig a város
legnépszerűbb szavalóversenye volt, több száz
versmondót mozgatott meg nemcsak Margittán, hanem a környező településeken is, a
döntőbe százan jutottak be.
Most a verseny online meghirdetésekor egy
kicsit megszeppentek a szavalók és a felkészítő tanárok, tanítók egyaránt. Aztán megbarátkoztak a gondolattal, és bár kevesebben,
mint máskor, de részt vettek a döntő megmé-

20

Biharország

2020. december

Az istenes versek
szavalóversenyének résztvevői is
online vettek részt
a megmérette
tésen

rettetésen. A zsűri tagjai a HJT székházában
laptopjaikon hallgatták meg az előadókat, és
értékelték a látottakat. Ekkor még nem volt
olyan súlyos a járványhelyzet, ezért a díjkiosztót meg tudták rendezni a városi parkban,
a távolságtartás és a maszkviselés szabályait
betartva. A legtehetségesebbek jutalma oklevél és könyvvásárlási utalvány volt, utóbbi az
RMDSZ-székházban működő könyvüzletben
(ez a város egyetlen könyvesboltja) volt beváltható.
Az istenes versek körzeti szavalóversenyét
általában advent időszakában szokták megrendezni, ám idén a XI. verseny időpontját
előrehozták két okból is. Az egyik az, hogy
a járvány tetőzését éppen karácsony környékére prognosztizálják, a másik pedig az, hogy
az anyagi főtámogatót, a Bihar megyei önkormányzat által fenntartott Közösségi Ügyek
Igazgatóságát az új megyei vezetés novemberben megszüntette, ezért később már nem tudott volna támogatást adni.
A szavalók körében közben híre ment annak, hogy az előző online verseny rendben és
sikeresen lezajlott, ezért az újabb megmérettetésre jelentkezők száma megközelítette az
előző évit: 74 személy vett részt a döntőn. A
zsűritagok a székházból, illetve otthonról hallgatták meg a versmondókat. Az internetkapcsolat jó volt, a választott konferenciaprogram
is jól működött, zavartalanul zajlott le a verseny. A jelentkezők számának függvényében
hét korcsoportot alakítottak ki: előkészítősök,
I. osztályosok, II. osztályosok, III. és IV. osztályosok, V. osztályosok, VI., VII., VIII. osztályosok, líceumi diákok és iskolán túliak.
Igen sok jó minőségű szavalat hangzott el,
de ez Margittán és környékén már megszokott dolog. A sokéves hagyomány, a szavalók
rátermettsége és tanáraik költészet iránti elhivatottsága alakítja ki ezt az erős mezőnyt.
Megvan a törzsközönség, a „visszajáró” diákok, akiknél évről évre nyomon követhető a
fejlődés. A felkészítő tanárok, tanítók is szinte
mindig ugyanazok, hiszen nem minden irodalomtanár versszerető is egyben, pedig jó len-
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ne, ha minden pedagógus versszeretetre nevelné tanítványait.
A zsűrizés feladatát idén a már említett főszervezők mellett Tóth Attila Levente plébános és Oláh Mária vallástanár vállalta el. Megdolgoztatták őket a szavalók, sokszor csak
a századpontok döntötték el a sorrendet, és
több holtverseny is kialakult. Éppen ezért a
hét korcsoportban több megosztott I., II. és
III. díjat osztottak ki, továbbá tizenegy különdíjat. Ezek mellett az RMDSZ is felajánlott hat
különdíjat, így összességében 47 diákot tudtak
könyvutalvánnyal és oklevéllel jutalmazni. Az
iskolán túli előadók lemondtak a jutalmakról a
diákok javára. Így volt etikus, mivel ők egyben
főszervezők és felkészítő tanárok voltak. Máskor sokkal több felnőtt volt, idősebbek is, de
most ők a műszaki felszerelés hiánya miatt lemondtak a versenyről.
Díjkiosztót a járvány miatt nem tartottak,
csak online eredményhirdetést. A nyertesek
listáját a helyezéshez tartozó könyvvásárlási utalvánnyal és oklevéllel együtt a szervezők
leadták a könyvüzlet vezetőjének, tőle kapják
majd meg a diákok a választott könyveket. A
vidékiek közül a legnagyobb számban Micskéről és Berettyószéplakról jelentkeztek. Felkészültségüket igazolja, hogy sok dobogós helyet megszereztek.

A Papp Attila
Szavalóverseny
néhány résztvevője

A szavalók, a felkészítő tanárok és a szervezők egyaránt sikeresnek tartják az online
szavalóversenyeket, s ha a szükség úgy hozza, ezután is meg fogják szervezni őket. Külön dicséret illeti a versmondókat, amiért otthonukban is ünneplőbe öltözve mondták el a
választott költeményeket. A szervezők ezúton
is köszönetet mondanak a szavalóknak, a felkészítő pedagógusoknak és a szülőknek, továbbá az anyagi támogatóknak: a már említett Közösségi Ügyek Igazgatóságának és a
Communitas Alapítványnak.
Az istenes versek szavalóversenyének díjazottai:
– Előkészítősök: I. Pongor Anita, II. Tóth
Bence, III. Gáll Benjámin, Furceanu Elizabeta
Evelin; különdíj: Uysal Gülhan Leyla, Varga
Jázmin Anita, Gyulai Lehel;
– I. osztályosok: I. Kosztandi Zselyke,
II. Andrási Dóra, Budai Rebeka, III. Barabás
Hanna Zsuzsa, Nyíri Mercédesz; különdíj: Kupás Petra, Rádi Benett;
– II. osztályosok: I. Tasnádi Gábriel, Bános Anna Júlia, II. Ádám Evelin, Bányász
Áron István, Szőcs Dóra, III. Halas Júlia; különdíj: Kiss Virág, Pongor Maya, Lep Bence,
Laslău Viktória, Szilágyi Dominik;
– III–IV. osztályosok: I. Illyés Teodóra,
Tóth Ágnes, II. Budai Noémi, III. Szilágyi Kincső; különdíj: Torz Zsófia;
– V–VIII. osztályosok: I. Szekrényes
Eszter, Iuhász Renáta, Kun Abigél, II. Erdei
Henrietta, Jakab Orsolya, Iles Dávid Márk,
III. Fazakas Andrea, Kovács Gergő, Fenyvesi Fanni Zsófia, Csokmai Monica Victoria; különdíj: Bagosi Zsófia, Mátyás Mihály, Kovács
Edina, Birinyi Máté, Diós Alexandra, Bereczki Nikolett;
– Líceumi diák: I. Erős-Joó Kincső Enikő.

szefi

Díjazottak,
szervezők,
felkészítők
a Papp Attila
Szavalóversenyen

2020. december

Biharország

21

ifjúság

Karácsony Szépe
a világhálón
A nagyszalontai Midesz idén ünnepli
megalakulásának 30. évfordulóját. A szervezet
nagyszabású, évről évre megrendezett
eseménye, a Karácsony Szépe verseny idén
igazán különleges lesz, egyrészt a kerek
évforduló, másrészt a koronavírus-járvány miatt.
Arról, hogy pontosan mitől lesz most más
a szépek versenye, Laczikó Csaba, a Midesz
elnöke mesélt lapunknak.
– Mindenekelőtt idézzük fel a Karácsony
Szépe történetét. Mikor rendezte meg a
Midesz az első szépségversenyt, és hogyan
változott a megmérettetés az évek során?
– A legelső szépségversenyről csak közvetett információink vannak. Az biztos, hogy
az akkori Midesz lényegesen több bulit szervezett, azoknak témát is kellett adni, és valahogy így lett megszervezve az első Húsvét Szépe, Karácsony Szépe, Tátika Show és
egyéb programok. Ezek adtak lehetőséget a
fiataloknak arra, hogy együtt szórakozzanak,
ismerkedjenek. Abban az időben nemcsak
Szalontán működött Midesz, hanem Bihar
megye szinte minden nagyobb településén,
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Balogh Ramóna, az első, 1990-ben megszervezett
Karácsony Szépe győztese

Az első
szépségverseny
dobogósai

községekben, falvakon is. Nyaranta több szabadtéri fesztivált rendeztek a vidéki és a megyei Midesz-szervezetek, de természetesen
igény volt a zárt térben megszervezett őszi-téli programokra is. Valahogy így maradt meg
Nagyszalontán a Karácsony Szépe szépségverseny.
– Mi ösztökélte az akkori vezetőséget
arra, hogy szépségversenyt rendezzen?
– Valószínűleg az, hogy olyan színvonalas
show-műsort akartak létrehozni, amelyben a
szórakozás és a kikapcsolódás mellett megvan a versenyhangulat is. Szerintem a régi
Midesz-tagok is egyetértenek velem abban,
hogy lehetett bármekkora a buli, hozhatott
a zsűri teljesen egyhangú döntéseket, mindig
megmaradtak az utólagos kritikák, hogy miért nem X. vagy Y. nyert. Ez pedig arra ösztönözte a lányokat, hogy tanulva az előző év
tapasztalataiból, ismét induljanak a szépségversenyen. Többször is előfordult, hogy aki
egyik évben nem nyert, a következőben simán győzött.
– Mi jellemezte az első években a mezőnyt, és mit mondhatunk a mai lányokról?
Régen szívesebben versenyeztek a hölgyek?
– Eleinte a Midesz-tagszervezetek nevezték
be a lányokat, később, a szervezetek megszű-
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nésével, ez elmaradt. Régebben kicsit más volt
minden, manapság a fiatalok inkább virtuálisan szocializálódnak, és emiatt sokkal visszahúzódóbbak a valóságban. Míg a szétfilterezett fotókkal hódítanak a világhálón és kapják
a lájkokat, a valóságban már nehezebben merik vállalni a lehetséges kudarcot. Netre feltenni egy bikinis, filterezett fotót teljesen más,
mint megjelenni 300 ember előtt filterek nélkül a kifutón.
– Elsősorban miért indulnak el egy szépségversenyen a lányok? Ezzel vélik igazolni a
szépségüket önmaguk számára, vagy másoknak akarnak bizonyítani, esetleg más okok
motiválják őket?
– Benne van az önigazolás is, a bizonyítási vágy is, ezenkívül nyilván a versenyszellem és a királynői korona presztízse is vonzó. Az utóbbi években a nyereményekkel sem
voltunk kicsinyesek, hála nagylelkű támogatóinknak, akik nélkül nem sikerült volna az,
hogy egyik nevező sem ment haza üres kézzel
a versenyről.
– Idén a koronavírus-járvány sajnos nem
kíméli a rendezvényeket, így ti sem tudjátok
a hagyományos formában megrendezni a
szépségversenyt. Milyen megoldás született,
hogyan és mikor zajlik idén a megmérettetés?
– Igen, sajnos a jelenlegi helyzet teljesen
átírta az egész évünk forgatókönyvét. Emlékszem, az év elején a 0. partin nagy tervekkel indultunk neki a 30. évfordulós rendezvényeink megszervezésének, emlékezetessé
akartuk tenni ezt a kerek évfordulót. Sok rendezvényünket sikerült azért megtartani a járványügyi előírásokat betartva, korlátozott
számú néző előtt, de jó néhány elmaradt. A
Karácsony Szépéről semmiképp sem akartunk lemondani, nem szeretnénk, hogy a fiatalok ezzel is szegényebbek legyenek, ugyanis
a rendezvénynek erős a közösségépítő jellege, s ha már a buli része el is marad, a versenyt online formában megtartjuk. December 8-ig vártuk a lányok jelentkezését 16+ és
30+ kor kategóriában, e-mail-címünkre, két
képpel és a jelentkezők adataival. December
közepén a jelentkezőkkel, a szervezőkkel és
a zsűrivel, közönség nélkül, betartva az aktuális járványügyi szabályokat, videón rögzítjük
a négy próbát, illetve a díjátadást. December
22–26. között minden este 8-tól a szervezetünk Facebook-oldalán közzéteszünk egy-egy
videót a próbákról, majd december 26-án este
a zsűri által meghozott döntést és a díjátadót.

A tavalyi, 2019-es
Karácsony Szépe
Hegedűs Noémi
volt, mellette az
udvarhölgyek,
Fenesi Alexandra
és Hajdú Viola

Idén be szeretnénk vonni a közönséget is az
értékelésbe, ezért közönségdíjat is átadunk annak a hölgynek, akire a legtöbben szavaznak
a Midesz Nagyszalonta közösségi oldalán de
cember 25-én 21 óráig. Nagyon fontos, hogy
csak annak a szavazata lesz érvényes, aki előtte lájkolja szervezetünk Facebook-oldalát.
– Mit lehet tudni a verseny programjáról?
A lányok bemutatkozásai mellett lesz valamilyen extra produkció?
– Idén nem lesz ilyen, viszont lesz helyette
két kategória: 16+ és 30+. Ezúttal szeretnénk,
ha csak a hölgyeken lenne a hangsúly.
– Milyen nyereményekkel gazdagodnak a
győztesek?
– Az utóbbi évekhez hasonlóan rengeteg
nyereménnyel készülünk, hogy egyik nevező se menjen haza üres kézzel. A pénznyereményeken kívül értékes ajándékcsomagokat is
kapnak a nyertesek és a közönségdíjas is.
– A közönségből szavazók között lesznek
esetleg ajándékok szétosztva?
– Természetesen, de idén picit másképp.
Eddig a rendezvény nézői között tartottunk
tombolasorsolást, most a szavazók között sorsolunk ki majd értékes ajándékokat, ezzel is
biztatva őket arra, hogy szavazzanak kedvencükre.
– Az elmondottak alapján érdemes lesz
tehát idén online követni a Karácsony Szépe
versenyt. Ha egy dolgot kellene kiemelned,
amiért ajánlod a rendezvényt, mi lenne az?
– Több dolog is lenne, de ha mindenképpen csak egyet lehet, akkor azt, hogy a megszokotthoz képest nem csak egyetlen estés
programot kínálunk a közönségnek, hanem
egy egész héten keresztül izgulhatnak a Karácsony Szépe győztesének kilétéért, ráadásul
szavazatukkal eldönthetik, ki legyen a közönségdíjas.

Balázs Anita
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A népmese
nem ismer határokat
A Bodorka Népmesepont 2018. június 22-én
nyitotta meg kapuit Berettyóújfaluban, a Kossuth
utca 36. szám alatti Fényes-házban. Esztétikus,
mesés környezetbe várják azóta nemcsak
a város, hanem a környék gyermek‑ és felnőtt
lakosságát is családi alkalmakra és tanórán
kívüli, szakköri foglalkozásokra.

Fotók: magánarchívum

„A nemzet szempontjából is fontosak a
népmesék – fogalmazott az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára
az egyik népmesepont átadóján. – A népmesékben közös a szimbólumvilág, közös alaptörténetek jelennek meg, és a nemzet összetartozása szempontjából is fontos a népmese, mert
nem ismer határokat.” Az, hogy Biharországé
az egyik legeredményesebb népmesepont, a
két sokoldalú gyakorlati vezetőjének köszönhető. Az intézmény a Nadányi Zoltán Művelődési Házhoz tartozik, ahol én is dolgozom. Ko
lozsvári-Donkó Rebeka végzettsége szerint
néprajzkutató-művelődésszervező, de mellette kiállító alkotó is. Balladaillusztrációiból már
négy kiállítása is volt Nagyváradon, alkotásait láthatták a Partiumi Keresztény Egyetemen,
az Ady Endre líceumban, a Szacsvay Imre Általános Iskolában és a Gyermekpalotában.
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Rácz Anikó mesél
egy foglalkozáson

Csak semmi „szőrszálhasogatás”!
Kolozsvári-Donkó
Rebeka a cifraszűrt
mutatja be

Berettyóújfaluban a népese napjához kapcsolódó tárlatán a mézesbábos munkáiból, bábjaiból és zománcmunkáiból is láthattunk egy
kis ízelítőt.
Rácz Anikó neve is ismerősen csenghet
határon innen és túl, hiszen két évtizede fest
szabadidejében, s már több önálló tárlata is
volt. Ő illusztrálta Bihari Csaba két kötetét –
Falusi mesék (2016), Mesék Biharországból
(2018) –, melyek a nagyváradi Europrint Kiadó gondozásában jelent meg. Jelenleg is dolgozik egy mesekönyv illusztrálásán, cigány
mesékhez készít rajzokat. A berekböszörményi Pukoli Lászlóné által gyűjtött cigány népmesék várhatóan 2021 tavaszán kerülnek ki a
nyomdából. Rácz Anikó mindemellett az élőszavas mesemondásra is nagy hangsúlyt fektet. Így foglalta össze, miképpen lett belőle
mesemondó:
– Hajdú-Bihar megyében születtem. Kisgyermekkoromat Váncsodon, egy kis faluban
töltöttem, ott nagyszüleim példáján keresztül
megismertem a paraszti életet. Az akkori élmények, emlékek egész életemre meghatározók lettek, sokszor merítek belőlük még ma
is. Iskoláskoromra Berettyóújfaluba költöztünk, azóta itt élek. Mindig érdekelt a népmű-
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vészet, a paraszti kultúra és a népmesék világa. Óvónőnek tanultam, s a mesélés része
lett a mindennapjaimnak. Az élőszavas mesemondás „fortélyait” a Hagyományok Háza
Magyar népmese – hagyományos mesemondás tanfolyamán ismertem meg 2018-ban,
ahol Agócs Gergely volt az egyik tanárom.
Ekkor ébredtem rá, hogy a bihari tájnyelv –
amelyet gyermekkoromban használtam, de
aztán igyekeztem levetkőzni – nem szégyellnivaló, hanem megőrzendő kincs. Azóta tudatosan használom a mesemondásaim alkalmával, hogy még színesebbé és ízesebbé tegye a
mesét a hallgatóság számára. Mesélek óvodásoknak és kisiskolásoknak, de alkalomadtán
szívesen szórakoztatom mesékkel a felnőtteket is. Kedvelt meséim a tréfás, humoros, valamint a párbeszédekben gazdag mesék. Nagy
segítségemre van ebben Szűcs Sándor mesegyűjteménye. Keresem a mesemondó és mesehallgató alkalmakat, ahol népszerűsíthetem
az élőszavas mesemondást, illetve ahol magam is tanulhatok másoktól.
– Rebeka, te kézműves családból érkeztél
Biharba, és úgy látom, most már itt is ragadtál.
– Szüleim fazekasok. Ez a mesterség nem
a magányos alkotók tevékenysége, hiszen általában az ember formáz, az asszony pedig díszít. Négyen vagyunk testvérek, ketten maradtunk a kézművesség holdudvarában. A bátyám
fával dolgozik, ez sem idegen a családtól, hiszen az anyai nagyapánk bognár volt. Ez a
háttér és indíttatás meghatározó volt számomra. A rajzolás alapjaival még otthon, az abonyi
évek alatt Blaskó Sándor szobrászművész irányításával ismerkedtem meg. Ha rákérdeznek,
hogy kit tekintek mesteremnek, őt nevezem
meg. A Debreceni Egyetemen 2008-ban végeztem néprajz–művelődésszervező szakon.

Anikó
és Rebeka közös
foglalkozáson
a népmesepontban

Rácz Anikó Agócs
Gergellyel
és Lisztes Évával,
a Nadányi Zoltán
Művelődési Ház
vezetőjével

Az egyetemi évek alatt (2003–2005) sajátítottam el a zománcművesség alapjait Vincze
Zita és Szabó Tibor ötvösművészektől a Kós
Károly Művészeti Szakközépiskolában. A mézeskalács-készítést édesanyámtól lestem el.
Kezdetben az én kezem alól is hagyományos,
tojáshabbal díszített mézeskalácsok kerültek
ki. A 2000‑es évek elejétől alakítottam ki ezt a
magos-rátétes világot, mert a „magos” mézesbábot még plasztikusabbá teszi a különösen
jól formázható tésztából készített „rátét”. Ráadásul Vajda Mária kérésére a Debreceni Mézes Napokra még bábokat is készítettem ebből
az anyagból. Alkotásaim – legyen az rekeszzománc, mézesbáb vagy illusztráció – a népművészet forma‑ és motívumkincséből táplálkoznak. Férjemmel, akivel az egyetemi évek alatt
ismerkedtem meg, 2007 óta élünk Berettyóújfaluban, két gyermekünk van.
– Anikó, már több népmesepontban is
megfordultál. Hogy látod a tapasztaltak tükrében a munkátokat?
– Szerintem nagyon szerencsés helyzetben
vagyunk, több szempontból is. Az egyik, hogy
különálló épületben dolgozhatunk, és több
helyiségből áll a népmesepontunk. Van „játszóterünk”, „meseterünk”, fogadóterünk, egy
kis galériánk, teakonyhánk és egy kis udvarunk. Kényelmesen érezzük magunkat. Másrészt szakmailag nagyon jól kiegészítjük egymást. Én mint gyakorló pedagógus érkeztem
ide, óvodás és iskolás gyermekekkel egyaránt foglalkoztam. Közel három éve mesélek élőszóval a Bodorka Népmesepontban,
ahol az egyik kiemelkedő feladat az anyanyelvi nevelés a népmesék által. Nagy szerepük van a gyermekek szókincsbővítésében
a nyelvi formuláknak, hangulatfestő szavaknak, a tájszavaknak. Mindehhez a legkedvel-
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A szerző felvételei
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tebb forrásanyagom Szűcs Sándor Madárkereső királyfiak című mesegyűjteménye. Mi
is – mint minden népmesepont – a magyar
népmese és a szóbeli mesemondás népszerűsítésére törekszünk, hogy ezáltal a népköltészetben megmutatkozó értékeket és hagyományokat közvetítsük. Tesszük ezt nem csak a
kisgyermekekkel. Nagy sikere volt a felnőtteknek szervezett „mesekocsmának”, itt a vendéglátás mellé mese és népzene is járt. Tematikus napjainkra neves előadókat hívtunk,
akiktől nemcsak mi tanulhattunk, hanem az
idelátogató pedagógusok is. Ilyen emlékezetes találkozásunk volt többek között a kiskunfélegyházi vándormuzsikussal, Gulyás Lászlóval, a felvidéki származású Agócs Gergellyel,
a Hagyományok Háza tudományos munkatársával, Micura Sándor László mesemondóval, Nagy András Balázs népzenésszel, Bihari
Kiss Endre mesefejtővel, Pukoli Lászlóné mesegyűjtővel vagy Rostás Farkas György József
Attila-díjas költővel.
– Rebeka, te már a népmesepont megnyitása előtt részese voltál a projektcélok megfogalmazásának. Mi van még a tarsolyotokban?
– A pályázat megírásakor örömmel láttuk,
hogy térségünkben több olyan intézmény,
egyesület található, mely a gyermekek művészeti oktatásával is foglalkozik: néptánccal,
népzenével, komolyzenével, népi kézművességgel és vizuális művészetekkel. A népmesék
ismerete része az általános iskolai tananyagnak, ám új lehetőség, hogy rendszeres szakkö-

KolozsváriDonkó Rebeka
illusztrációja
az egyik Szűcs
Sándor gyűjtötte
meséhez

A berettyóújfalui
népmesepont

ri tevékenységen is találkozhatnak a mesékkel.
A hagyományok megismerése, az anyanyelvi
nevelés így kiemelt figyelmet kaphat. A közös
játékok, a mesehallgatás új közösségi élmények forrása. Foglalkozásainkat igyekszünk
az évszakok köré csoportosítani, fontos programelem „a hónap műtárgyának” megismerése. Itt előkerülnek olyan elfeledett néprajzi
tárgyak, eszközök, manapság már ritkábban
használt vagy kevésbé ismert anyagféleségek, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a meghallgatott mesénkhez. Megbeszéljük, hogy mi a neve, kik, mikor, hogyan és
mire használták. Amikor nem volt ilyen vészterhes időszak, jeles napokhoz kapcsolódóan tartottunk családi foglalkozásokat, s ezeknek része volt az élőszavas mesemondáson túl
a népi játék és kézműveskedés is. Projektünk
2021 tavaszán zárul, de bízunk benne, hogy
folytathatjuk a megkezdett munkát a későbbiekben is. A három év alatt általunk „feldolgozott” mesék nagy részét a biharnagybajomi
néprajzkutató, a Sárrét krónikása, Szűcs Sándor Madárkereső királyfiak című mesegyűjteményéből merítettük. Ez a könyv sajnos ma
már csak antikváriumban található meg, ezért
tavasszal a kötetet új formában, általam illusztrálva adjuk ki.

Kocsis Csaba
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Összhangban
a természettel
Amikor beléptem Kerekes Gyöngyinek
a Körösvidéki Múzeumban rendezett retrospektív
kiállítására, mondhatni, azonnal megragadta
a tekintetemet egy külön falat uraló két alkotás:
levélinstallációnak nevezném őket. Sajátos
„nyelvükön”, az őszt idéző meleg sárga és barna
színükkel hirdették, hogy alkotójuk tökéletesen
érti a természet szavát. Ezért kezdtem
a beszélgetést a természettel.
– Honnan ered ez a csodálatos összhang,
hisz a természet nyelvét nem lehet se tanítani, se tanulni?! Genetikai kód volna?
– Majdnem, ugyanis gyerekkoromban kezdődött. Marosvásárhelyi vagyok, kertes házban születtem és nőttem fel, alapvető élményem volt a nagymamám teremtette kerti
csoda. Melankolikus alkatomhoz jól illettek
a kerti séták, hisz a kertünk rám elsősorban
nem is esztétikailag, hanem spirituálisan ha-

A Belső lépcsők
címet viselő
retrospektív
tárlat 2021
januárjáig látható
a Körösvidéki
Múzeumban

Kerekes Gyöngyi képzőművész

tott. Ott fogalmazódott meg bennem a teljes
egység, a minden egy érzete, és fogalmazódik
meg a természet közelében a mai napig, folyamatosan. Minden héten kirándulunk, ez jelenti nekem a feltöltődést.
– Szerencsések, hisz Nagyvárad környéke
igazán gazdag különféle tájegységek szépségében. A kiállításon láttam olyan műveit,
amelyek mintha egy-egy természeti kép felvillanó emlékei volnának. Vagy mint ahogy
álomban merül fel a szeretett táj. Úgy éreztem, posztmodern impresszionista képeket
látok, ha lenne ilyen irányzat. Mikor kezdett
tudatosan foglalkozni képzőművészeti alkotással?
– Túlzás nélkül mondhatom, hogy amióta
az eszemet tudom, rajzolok. Édesanyám fodrásznő volt, minden kliensét lerajzoltam. Hivatalos felfedezőm mégis a tanítónőm volt,
Piskolti Gábor képzőművész felesége, aki
nem is a rajzkészségemre figyelt fel, hanem a
színérzékemre. Természetes volt tehát, hogy
a művészeti líceumba jelentkeztem, s mivel
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Összhangban a természettel
(folytatás az előző oldalról)

Ø

a választható szakok közt szerepelt a divattervezés is, azt választottam. Ugyanígy a kolozsvári egyetemen is, csak azzal nemigen tudtam
mit kezdeni, amikor, bár első helyen végeztem, az akkori idők szellemében kihelyeztek
Segesvárra. Már házasok lévén a férjemmel,
Ujvárossy Lászlóval, aki Váradon volt, jöttem hát én is utána. Itt a Mioriþa kötöttárugyárban lettem körülbelül két évig tervező,
de kiléptem, és a Képzőművészeti Alap számára terveztem ruhákat három éven át, majd
meghívtak a színházhoz, és a román tagozaton dolgoztam jelmeztervezőként. Laurian
Oniga rendező dolgozott velem sokat. Ekkoriban kezdődtek a migrénszerű fejfájásaim, hamar fáradtam, és orvosi tanácsra megfogadtam, hogy visszaveszek a munkaritmusból, és
nem hajtom magam túl. Bevált, és szerencsére nincs is semmi bajom.
– A színházi munka hogy ért véget?
– Hét év után kiléptem, és negyvenéves koromban kezdtem el tanítani a nagyváradi Művészeti Líceumban. Divattervezést tanítottam,
nagyon szerették a diákjaim. És egyre jobban
kezdtem vágyni arra, hogy kiállítva lássam a
munkáimat. Kezdő koromban bekerültem az
Ana Lupaº művésznő irányította 35‑ös Műhely helyi csoportjába, ami tulajdonképpen a
fiatal képzőművészek kibontakozási és kísérletezési lehetőségeit egyengette. Váradon országos ismertségre tett szert a csoport, de a
’90 ‑es évek elején felbomlott. A csoporttal
1999-ben bemutatkoztunk Budapesten a Vigadó Galériában, 2011-ben a debreceni Modemben, és nemrég a váradi Várgalériában.
De az egyéni tárlat mégis más. 1983-ban volt
egy sikeres kiállításom Váradon, nyári ruhákat és kötött átmeneti kabátokat mutattam be.
1992-ben volt a Herbárium című kiállításom,
majd 1997-ben az Egyensúly keresése című
sorozatom egy részét a Körösvidéki Múzeumban mutattam be, 2000-ben pedig a Változások könyvének 64 darabjával hívtak meg az
Erdélyi Házba Sopronba. Az utóbbi időben viszont egyre jobban vágytam arra, hogy együtt
lássam kiállítva az eddigi útkeresésem stációit. Nagyon örülök, hogy ez sikerült, ráadásul
olyan csodálatos térben, mint amilyen a megújult múzeumban áll a rendelkezésünkre.

Molnár Judit
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Egyensúly keresése 5. (1992)

Spirituális kertek
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Változások könyve
(1997–1999)

Herbárium 1. (1988)

Fény – levelekből és fából
készült installáció (1995)

Színes horizontok 2. (2000)
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Régi intelmek
a ma emberének
A budapesti Tinta Könyvkiadó két idézetgyűj
teménnyel tiszteleg a 450 éve született Pázmány
Péter előtt. A közelmúltban megjelent két
kiadványról szóló ismertetőt Gaál Edit tollából
a kiadó eljuttatta szerkesztőségünkbe is.
Nem tartom feladatomnak Pázmány Péter
életrajzának ismertetését, írói munkásságának méltatását, hiszen ezt már sokan megtették előttem, és a mellékelt irodalomjegyzékben
bárki utánanézhet. Ehelyett a Tinta Könyvkiadó Iránytű sorozatának két összetartozó kötetét választottam bemutatásra, a többi között
azért, mert felkeltette érdeklődésemet a sorozat címe, a szerkesztő személye, a választott
források aktualitása, a két Pázmány-kötet nyelvezete.
Az iránytű a tájékozódást segíti, mágneses
elven működik, és még ma, a GPS korában is

A budapesti
Tinta Könyvkiadó
egyik új kötete:
440 gyöngyszem
Pázmány Péter
műveiből
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szükség lehet rá, a gyerekek pedig játékszerként ismerkedhetnek meg vele, és mehetnek
„kincsvadászatra”. Az iránytű sematikus rajza a sorozat köteteinek címlapjain ugyancsak
megkönnyíti a tájékozódást, bár nem földrajzilag, hanem az irodalom rengetegében, ugyanis nem teljes műveket ad az olvasó kezébe,
hanem régi híres, értékes művekből szemelvényeket közöl azzal a céllal, hogy közelebb hozza szerzőjüket a mai modern emberhez is.
A szerkesztő Kiss Bernadett, aki klasszikafilológiát tanult, nyilvánvalóan nagyon tájékozott a régi korszakok szövegeiben. Korábban
is megjelentek összeállításai az ókori és középkori irodalmakból (A boldogság titka; Egyházatyák intelmei; Angyalok a Bibliában; Bűnök
és erények a Bibliában; Úton Isten felé; 500
rövid ókori sztori; Középkori szentek bölcsességei), és nagy hozzáértéssel válogatta a mai
ember számára is érdekes-értékes gondolatokat, rövid történeteket. Ógörög, latin és régi
magyar nyelvű szövegeket kutatva igen gazdag
szemelvénygyűjteményeket juttat el az olvasókhoz. Ez a két Pázmány-kötet az ún. füveskönyvekre emlékeztet, amelyek elemi ismereteket
kívánnak közvetíteni az emberi élet alapigazságait illetően.
Érdekli egyáltalán a mai olvasókat a régi
világ (mai magyar „fordításban”), és a középkori vagy barokk magyar nyelvezet érthető-e
számunkra? Saját tapasztalatból is ki merem jelenteni, hogy a régi időkben is bőven találhatók
értékes, érdekes gondolatok, művek, amelyeket a mai magyar átlagolvasó persze nehezen
ért meg, ezért kell közel hozni a mai emberhez
válogatással, némileg modern nyelvre, mai helyesírásra átalakítva ezeket a szövegeket.
Pázmány Péter (1570–1637) születésének
450. évfordulója alkalmából konferenciát rendeztek, könyveket jelentettek meg megbecsülésük jeléül mai tisztelői. Az Isteni igazságra
vezérlő gondolatok Pázmány Péter egyik fő
művének címére utal (Isteni igazságra vezérlő
kalauz), amiből arra következtethetünk, hogy a
„vezérlő gondolatok” ebből a műből származnak.

kultúra

Az Iránytű
sorozat Pázmány
példabeszédeiből
ad válogatást

Bár a teljes Pázmány-életmű hozzáférhető
nyomtatott és digitális változatban is, Kiss Bernadett Vargyas Endre 1896-ban megjelent válogatását választotta kiindulópontnak, és ebből mai helyesírással a rövidebb idézeteket adja
közre témakörökre tagolva (Isten, Vallás, Erény,
Bűn, Szenvedés, Élet, Család és befejezésül
egy vegyes fejezet). Az alcím (440 gyöngyszem
Pázmány Péter műveiből) Vargyas kötetének
címére emlékeztet (Gyöngyök Pázmány Péter
összes műveiből). A két Pázmány-kötet ös�szeállítójának, Kiss Bernadettnek tájékoztatása
szerint „Vargyas is alkalmazott már helyesírási
közelítéseket az adott korhoz, szómagyarázatokat is készített, én ezt továbbvittem az olvashatóság érdekében. Egyéb szómagyarázatokat is
beiktattam, mert sok volt a ma már kevéssé ismert kifejezés”.
A bölcs gondolatok, maximák után a másik
gyűjteményes kötetben (Pázmány Péter példabeszédei) könnyedebb, cselekményes válogatást olvashatunk. A példabeszéd műfaját a
Bibliából, Jézus tanításaiból ismerjük, de évszázadokon át mások is szívesen tanítottak példabeszédeken keresztül, hiszen könnyebben
tudta őket értelmezni az átlagember, mint az
elvont tanításokat. A két idézetgyűjtemény ös�szetartozását jelzi az is, hogy a példabeszédeket a szerkesztő ugyanazok köré a címek köré
csoportosította, mint a maximákat az előzőleg
említett kötetben.
A Pázmány Péter példabeszédei is az Isteni igazságra vezérlő kalauzból kapta alcímét:
150 intelem a báránybőrbe bújt farkasok ellen és a káromló nyelveskedések megfojtá-

sára. Az intelem (=buzdítás, tanítás) műfaját
leginkább István király Imre herceghez írott
intelmeiből és Kölcsey Ferenc Parainesiséből
ismerjük. A műfajmegjelölés mellett az alcím
három jellegzetes elemből áll: a báránybőrbe
bújt („béllett”) farkas kifejezés közismert a Bibliából, a káromoló és a nyelveskedés kedvelt
szavai Pázmánynak, bár szószerkezetben csak
egyszer fordul elő a forrásként szolgáló Isteni
igazságra vezérlő kalauzban. Annak ellenére,
hogy az idézett kifejezések nem együtt szerepelnek a szövegben, a szerkesztő által alkotott
alcím mégis rendkívül jól utal Pázmány mondanivalójára, stílusára.
A Pázmány-gondolatok megértéséhez a mai
helyesíráson kívül sokat segít a két kötet bevezetője (Előszó) is, ezekben értékes információkhoz jutunk Pázmány életéről, munkásságáról, műveiről, nyelvhasználatáról. Híres magyar
utódok, tudósok, írók, költők, egyházi kiválóságok (Dercsik János, Toldy Ferenc, Greguss
Ákos, Bod Péter, Kosztolányi Dezső stb.) méltató sorait is idézi Kiss Bernadett. Megtalálható az előszavakban Pázmány fő műveinek felsorolása, és gazdag irodalomjegyzék igazítja el
azokat, akiknek az idézetek felkeltették az érdeklődését.
Bár a szakemberek könnyen hozzáférhetnek Pázmány Péter magyar és latin nyelvű műveihez, az átlagember számára mégis nagyon
hasznosnak tartom a két idézetgyűjtemény
megjelentetését több okból is: felhasználhatók
az oktatásban, könnyen elérhetők akár könyvesboltokban, akár könyvtárakban, felhívják a
figyelmet a régi magyar egyházi és világi kultúra teljesítményére, s a régies nyelvezet ellenére (egy kicsit maivá alakítva) bárki számára
elérhetővé válnak Pázmány bölcs gondolatai
veretes, szemléletes stílusban. Ráadásul a Tinta Könyvkiadótól megszokott borító is magához vonzza a tekintetet: feltűnő a két kötet ös�szetartozása, ugyanaz a két szín jelenik meg a
borítókon, de egymásnak tükörképeként, a kötetek „komolyságát” pedig a visszafogott színválasztás, a klasszikus betűtípus és a szimmetrikus iránytű-elhelyezés jelzi. A merevséget
oldják a kötetek belsejében az idézeteket egymástól elválasztó indás ábrák.
Pázmány történetei, gondolatai, tanító szándéka kétségtelenül értékesek, hasznosak a mai
ember számára is, ezért üdvözlendő a Tinta
Könyvkiadó szándéka ennek a két kötetnek
a megjelentetésével: a nehezen érthető, régi
nyelvezetet érthetővé kell tenni, meg kell őrizni
a mai és az utókor számára is.
2020. december
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Érmihályfalva tiszteletre
méltó helytörténésze
Kovács Rozália Gyöngyi gyerekkori ismerősöm,
párhuzamos osztályba jártunk. Már akkor tudni
lehetett róla, hogy a tanulást komolyan veszi –
ezt mi, gyerekek egymás között „lebeszéltük”.
Szülei közismert virágkertészek voltak,
a Forráskút utcai Kovács-portán gyönyörű
virágokat lehetett vásárolni. Az édesapja azzal is
elismerést szerzett a mihályfalviak körében, hogy
amikor az ’50‑es években az egykori vásárteret
községi parkká alakították, ő alakította ki
és gondozta a virágágyásokat.
Kovács Rozália helytörténeti tanulmányaira felfigyelhettem a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság éves konferenciáin, és szerepet kapott ő is, amikor
2014-ben a Várad folyóirat szervezésében a
nagyváradi Arcadia Bábszínházban bemutatkozott Érmihályfalva. A mozgási lehetőségek
világjárvány okozta korlátozása miatt a beszélgetést Kovács Rozáliával az interneten és telefonon bonyolítottuk le.
Beszélgetőpartnerem 1943. október 12én született Érmihályfalván, kisiparoscsalád-
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Kovács Rozália egy előadáson

A mihályfalvi
kulturális életet
bemutató
nagyváradi esten
Szűcs László
társaságában

ban. Az általános iskolát szülővárosában végezte el, majd Szatmárnémetiben, a neves
Kölcsey Ferenc középiskolában érettségizett
1961-ben. Ugyancsak Szatmárnémetiben, az
ottani Művészeti Népiskolában zongoratanfolyamot végzett el sikeresen 1964–1968 között. Később, 1973-ban a nagyváradi Népi
Egyetemen a gépírói/titkárnői kurzust végezte el, ennek nyomán helyezkedhetett el későbbi munkahelyén. Az érmihályfalvi Állami Mezőgazdasági Vállalatnál titkárnőként dolgozott
mintegy 12 évig, és további 12 éven át zongoraórákat adott gyerekeknek, előadói képzettségének köszönhetően.
„Mindig is érdekelt szülővárosom története, a régmúltban itt élt emberek sorsa, a
régi események, a néprajz, de komolyabban
1993 után kezdtem ezzel foglalkozni. Ekkortól gyűjtöttem adatokat, először a néprajzzal,
gyerekjátékokkal, lakodalmi szokásokkal, temetőkkel foglalkoztam. Munkám elismeréseként 1997 óta vagyok tagja a kolozsvári Kriza János Társaságnak, 1999 óta a budapesti
Magyar Néprajzi Társaságnak is. A két társaság által meghirdetett pályázatokon többször
is részt vettem, 1998-ban harmadik díjat kap-
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Érmihályfalván,
a Pódium
Díj átadási
ünnepségén

tam egy dolgozatomért. 2000-ben és 2002ben az Országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázaton a IV. díjat nyertem el. 2000 óta
tagja vagyok a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaságnak (PBMET),
Érmihályfalva helytörténetével, néprajzával,
műemlékvédelmével, nagy családjaival, nemzetiségeivel, jeles embereivel, a helybeli temetők történetével foglalkozom. 2003-ban a
Varadinum ünnepségen harmadik díjat kaptam a Pusztuló műemlékeink pályázaton. A
2005-ben megjelent Barangolás a múltban

és jelenben Érmihályfalván könyv egyik szerzője vagyok. 2006-ban megjelent egy könyvem Érmihályfalvi temetők címmel.”
Beszélgetésünk folyamán elmondta még,
hogy jeles helybeli családokról is jelent
meg könyve Nagy családok, fényes idők
Érmihályfalván címmel (2008). Arról is tájékoztatott, hogy 2009 óta rendszeresen részt
vesz Magyarországon az Országos Honismereti Akadémia konferenciáin, melyeket évente
az anyaország különböző városaiban rendeznek meg. Utak a múltba című kötete 2013ban jelent meg, ez helytörténeti és néprajzi
tanulmányokat foglal magában. Ugyanebben
az évben a magyar kultúra napja alkalmából
A magyar kultúráért emlékplakettet vehette át. 2015-ben az érmihályfalvi önkormányzat a Pódium Díjat adományozta neki a város
művelődési életében betöltött szerepéért. Kiválósági Díjat is kapott 2018-ban, ugyancsak
ebben az évben a Bihar megyei RMDSZ Nőszervezetétől is kapott elismerést, az 1000 év
Erdélyben, 100 év Romániában – Sorsfordító nők múltja, jelene és jövője pályázati kiírás díját.
Társszerkesztője volt a Pásztai Ottó által
2015-ben összeállított, Lakodalom van a mi
utcánkban című könyvnek, Mihályfalva Emlékül, hogy emlékezz című monográfiájának,
mely 2016-ban jelent meg, no meg a 2019ben megjelent 100 év, 100 személy – jeles
személyek Érmihályfalván című összeállításnak. Rövidebb helytörténeti írásai jelentek
meg az Érmihályfalvi Figyelőben, a Harangszóban, a Partiumban, a református kalendáriumban és a PBMET által kiadott gyűjteményes kötetekben. A helytortenet.hupont.hu
honlapon 52 mihályfalvi helytörténeti írása olvasható.
Arra a kérdésemre, hogy mi késztette
Érmihályfalva helytörténetének kutatására, tanulmányozására, így válaszolt: „Itt születtem,
csak szülővárosom múltjával, történetével foglalkozom. Ezért nem is megyek más településekre kutatás céljából, csak ha az általam vizsgált eseménnyel vagy személlyel kapcsolatos
szál vezet arra. Érkenézen például megfordultam a Szlávy család múltjának kutatása céljából, hiszen ott is volt birtokuk. S hogy mi
késztetett a kutatásokra? Egyszerű a válasz:
nagyon szeretem Mihályfalvát, és érdekelt a
múltja. Voltak előttem is kezdeményezések,
de alaposan felkutatva nem voltak az esemé-
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nyek, neves személyiségek vagy fontos történetek. A kutatói munkát főleg az után kezdtem el, hogy 1993-ban a Bihari Naplóban
megjelent egy felhívás, hogy foglalkozzunk településeink helytörténetével, leírásokkal. Én
ennek hatására kezdtem el a munkát, és sok
elismerést kaptam, és természetesen biztatást,
ami bátorított a továbbiakban. Sokat segített
kezdetben a Kriza János Társaság támogatása, például a csónak alakú fejfák felkutatásában, leírásában. Ennek a kutatói munkának
az eredményeit beküldtem a budapesti székhelyű Magyar Néprajzi Társaságnak, elismerték munkámat, díjaztak, ez a biztatás is sokat
jelentett számomra, no meg az is, hogy tagja
lettem a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és
Emlékhely Társaságnak. Maga Dukrét Géza,
a társaság elnöke kért fel tagnak, és hogy kutatómunkám eredményeit bemutassam.”
A mezőváros történelmén, neves személyiségein kívül egyes tárgyak történetét követve
a máig vezető érdekes összefüggésekre is rábukkant Kovács Rozália. Erre egy példát el is
mesélt: „Még 1993-ban történt, hogy a református egyházközségben szerveztek egy egyházi kegytárgyakat bemutató kiállítást. Bemu-

tattak egy virágos kék terítőt, mely arannyal
volt hímezve, és rá volt írva, hogy »Ketzeli
Krisztina református egyház 1774«. Egy idősebb hölgy megkérdezte tőlem, hogy ismerem‑e a terítő történetét, s elmesélte, hogy ez
a Ketzeli Krisztina egy nemes kisasszony volt,
aki férjhez akart menni, de amikor a lakodalomra készültek, az összes férfit elfogták. Ő
bánatában sohasem ment férjhez, és Istennek
ajánlotta életét. Nagyon tetszett a történet, le
is írtam magamnak. Aztán 2007-ben a helyi
tanácshoz érkezett egy meghívó, mely Kecskemétre invitált abból az alkalomból, hogy Nicolas Sarkozy, aki akkor Franciaország elnöke
volt, odalátogat, s megírták, hogy a politikusnak mihályfalvi gyökerei vannak. Utánanéztem az egyházi anyakönyvekben a váradi levéltárban, és megtaláltam. Sikerült kibogozni,
hogy a fent említett Ketzeli Krisztina hozzáment Sárközy Pálhoz, aki egy másik Sárközy
ágat képviselt, és elköltöztek Kecskemétre.
Igen, férjhez ment, és hat gyerekük lett, tehát
a monda nem bizonyult valóságosnak. 2010ben Nicolas Sarkozy meglátogatta a rokonságot. Mi ekkor találkoztunk az apjával, Pállal, egy egész dossziényi anyagot vittem neki
Mihályfalváról, a családfáról, franciára is lefordítottuk. Nagyon szépen fogadott, nem tudott a mihályfalvi ágról, örült nekünk, de aztán megszűnt a kapcsolat.”
Beszélgetőpartnerem elárulta, hogy a temetők mellett szívügyének tekintette a
Mihályfalva történelmében jelentős szerepet
játszott neves családok felkutatását. Ilyen volt
például a Bernáth család, melynek több ága is
van, főleg Magyarországon, a Lovass család, a
már említett Szlávy család, akik Érselénden éltek. A Nagy családok… című munkájának befejezésében Wass Alberttől idézett: „Régi életek sok furcsa titkát belepte már a moha, mint
ahogy az ösvényeket is régen, melyeken hajdan emberek jártak ismeretlen célok után…”
„Ezeket a régi ösvényeket, utakat, életeket,
őseinket, gyökereinket, néprajzunkat, viseletünket, szokásainkat, épített örökségünket, temetőinket, a csónak alakú fejfáinkat kutattam,
gyűjtve az adatokat, hogy azokat megmentve, feldolgozva megmutassam országnak-világnak, hogy milyen értékes, érdekes ez a mi
kis városunk, a szülőhelyem” – zárta mondandóját a mihályfalvi helytörténész.

Dérer Ferenc
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Ünnepi készülődés
kézműves módra
A nagyszalontai Sinka István Kézműves Körben
évek óta készülnek az év utolsó hónapjaiban
karácsonyi díszek, ünnepi ajándékok minden
korosztály számára. A barátságos, kuckós
hangulatú műhelyben Bondár Hajnalka körvezető
irányítja az apró gyermekkacsókat és a munkával
töltött évtizedek formálta asszonykezeket.
A nagyszalontai kézművesek a járvány
okozta nehézségek ellenére is lelkesen készülnek a karácsonyra, megannyi csodálatos
díszt, ajándéktárgyat készítettek. Ezekről Bondár Hajnalka körvezető mesélt lapunknak.
– Mielőtt részletesebben is bemutatnánk
ezeket a kézműves szépségeket, néhány szóban, kérem, meséljen róla, hogyan zajlott
most az őszi hónapokban a munka a körben?
A vírushelyzet nagy nehézséget okozott?

Bondár Hajnalka,
a kézműveskör
vezetője

Hóember-kirakó
filcből

– Hála Istennek, problémamentesen zajlottak az őszi foglalkozások. Heti több alkalommal is találkozhattunk a kultúrházban.
Szeptember elején még egy kéthetes tábort is
tarthattunk, bár kevesebb gyerekkel, három
terembe osztva őket, természetesen az egészségügyi szabályokat betartva. Minden reggel
testhőmérséklet-méréssel és kézfertőtlenítéssel kezdődött a program. A táborban segítségemre voltak a kézműveskör nyugdíjas tagjai
és a nagyobb gyerekek is. Idén is csodás alkotások születtek a táborban.
– Az elmúlt évekhez képest a vírushelyzet
miatt mennyire nőtt vagy éppen csökkent
idén a kézműveskör népszerűsége? Hányan
járnak önhöz kézműveskedni? Mit tapasztal,
mennyire érdeklődők a különböző korosztályok?
– Sajnos idén nagyon rossz helyzet állt elő.
Márciustól június közepéig nem találkozhattunk
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személyesen a gyerekekkel. Bár próbáltunk mi
is egy online verzióban kézműveskedni, Kreatív karantén kihívás címen – a gyerekeknek
egy-egy kreatív feladatot kellett teljesíteniük
az otthon talált hozzávalókból –, ez mégsem
olyan, mint amikor együtt dolgozunk. Sok különböző korosztályú gyerek megfordul nálunk,
van, aki kitartóbb, mások kevésbé, van, aki
több éve jár, és olyan is, aki csak a táborokba
jön el nyaranta. Az utóbbi időben az iskola miatt nem tudnak járni hozzánk, sokszor délután
3 óráig vannak suliban, a különórák, edzések
és a rengeteg tanulnivaló miatt nem jut idejük kézműveskedésre. De a karantén időszaka
alatt az is szívesen eljárt volna a körre, aki azelőtt nem jött volna semmi pénzért. Sajnáltam
is őket nagyon, hogy amikor idejük és kedvük
is lett volna, nem találkozhattunk.
– Hogyan készülnek idén a karácsonyra?
Tudnak esetleg online vásárt tartani a hagyományos helyett, vagy más módon találhatják
meg önöket az érdeklődők?
– A karácsonyi készülődésnek már októberben nekifogtunk, reméltük, hogy lesz
időnk rengeteg csodás munkát elkészíteni de
cemberig. Terveztünk is egy kiállítást a gyerekek munkáiból, de a vírus megint közbeszólt.
November eleje óta, ahogy bezártak az iskolák, sajnos megint nem találkozhattunk a gyerekekkel. Reméljük, most nem tart olyan sokáig, mint tavasszal, és lesz még lehetőségünk
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Textilből készült
ünnepi díszek

Gyöngyből készült
szépségek

szalmacsillagokat, csuhéangyalkákat, gyöngydíszeket készíteni az ünnep előtt. Vásárban
nem is merünk reménykedni idén, de vannak, és reméljük, hogy még lesznek is eladó
munkáink, ezekről egy-egy fotót közzéteszünk
majd a Sinka István Kézműves Kör Facebookoldalán, lehetőséget adva a szalontai ismerősöknek a vásárlásra.
– Kérem, adjon néhány ajándéktippet
mint kézműveskör-vezető és anyuka: Ön szerint mi lehet ideális kézműves vagy éppen
nem hagyományőrző ajándék egy gyermeknek és egy felnőttnek?
– Bár különböző ízlésűek vagyunk, az eddigi vásáraink során mindenki talált megfelelő ajándékot az asztalainkon. Van, aki az
egyszerűbb, letisztultabb, natúr díszeket szereti, más a csillogóbb, mutatósabb, színesebb portékáinkat részesíti előnyben. De
mindkétféléből készítünk. Számomra nincs
szebb egy olyan fenyőfánál, amit szalma‑,
csuhé‑ vagy esetleg gyékénydíszekkel öltöztetnek fel. De biztos vagyok benne, hogy
bárki örülne az ilyen természetes anyagokból készült díszeknek. Amióta nekem is van
gyerekem, a kreatív ajándékoknak örültünk
a legjobban minden karácsonykor. Nemcsak
saját tapasztalatból mondom, hanem a vis�szajelzésekből is, hiszen több éve készítek

Dióhéj ad keretet
ezeknek a csodás
alkotásoknak

életmód

Apró szalmadíszek
a karácsonyfára

kreatív gyermekjátékokat filcből és textilből.
Egy matatóskönyv, egy kalendárium, egy hóember-kirakó kimondottan hasznos karácsonyi ajándéknak bizonyul.
– A kézműveskörben milyen ajándékok
közül válogathatnak idén mindazok, akik
szeretnének önöktől valamilyen egyedi meglepetést vásárolni?
– Minden évben elkészítjük a szokásos díszeinket, mint például a fonott szalma‑, csuhédíszek, ‑csillagok, ‑angyalkák, ‑szarvasok, de
új ötleteket is hozok a gyerekeknek és persze a
vásárlóknak is. Tavaly a gyöngyből készült angyal és harangocska aratott nagy sikert. Idén
manókat, mini betlehemet és gyöngy fenyőfát
is készítettünk a gyerekekkel, ezek jól fognak
mutatni a karácsonyfán vagy épp alatta.
– Ön szerint miért fontos, hogy a karácsonyfa alatt valamilyen kézműves ajándék
is lapuljon?
– Én nem csak karácsonykor részesítem előnyben a kézműves ajándékokat. Sajnos olyan világban élünk, ahol szinte minden
környezetszennyező műanyagból készül. Nagyon fontos lenne, hogy az emberek értékeljék a kézműves termékeket és azok alkotóit
egyaránt. Csak itt, Szalontán is sok kézműves
van, hagyományőrző vagy sem, de próbálnak
megélni az alkotásaik eladásából befolyt pénzből. Minden tárgy érték, hiszen szívvel-lélekkel készült. Vásárlással fontos lenne támogatnunk ezeket a kisvállalkozókat, de nem csak
karácsonykor.
– Bízva abban, hogy hamarosan magunk
mögött tudhatjuk az új típusú koronavírust,
milyen tervekkel tekint az új esztendőre?

– Nagyon bizakodó vagyok, hogy jövőre
már visszaáll minden a rendes kerékvágásba.
Az utóbbi években rengeteg programunk volt
a gyerekekkel: táborok, kézműves-foglalkozások, vásárok, kézműves délutánok Szalontán
és más városokban is, ezek mind nagyon hiányoznak nekünk. A gyerekek közösségben voltak, együtt alkottak, játszottak, szórakoztak,
tanultak egymástól. Remélem, ha túl leszünk
ezen a vírusos időszakon, a programszervezők
még nagyobb gondot fordítanak majd az ilyen
gyerekprogramok visszaállítására.
– Végül, kérem, ossza meg kedves olvasóinkkal az egyik olyan ajándék ötletét, amit
akár otthon is bárki elkészíthet!
– Sokan nem merik elengedni a fantáziájukat, nem hisznek magukban, pontosabban
a kézügyességükben, és nem mernek alkotni. Sokszor azt mondják, nincs otthon semmi, amiből egy apró ajándékot lehetne készíteni. Én ezt a két kis díszt kevés hozzávalóból
készítettem. Egy natúr, csillag alakú papírdoboz aljába mohát tettem. Állítottam bele egy
fából kivágott karácsonyfadíszt, két gombácskát és egy pici angyalkát. A doboz külső felére ragasztottam egy hópelyhet is. A dobozka
tetejébe moha, egy szarvasfigura és egy csillag került. Egyszerű és mutatós is. De ha nincsenek ilyen hozzávalóink, használhatunk egy
fenyőtobozt vagy bármilyen termést, apró karácsonyfagömböket, gyertyákat, selyemszalag
masnikat, bármilyen apró figurákat. Az, aki
ajándékba kapja majd, biztosan értékelni fogja
a saját kezűleg készült alkotást.

Balázs Anita
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Lazítani zokniban
A

férfi a lány vállára tette a kezét, és megkérdezte:
– Mire gondol? Percek óta figyelem.
Mindenki ugrál, táncol, maga meg csak ül, és
azon a szemtelenül csibészes arcán eluralkodik
a komorság, miközben mereven figyeli a lábakat.
– Ha igazán érdekli, megmondhatom – pillantott fel a nő –, de kösse fel erősen, mert
meg fog ártani!
– Oké – jött a válasz.
A férfi lehuppant a földre a lány mellé. Egy
pillanatra megbirizgálta egy tincs, különös zöld
szemek villantak rá gonoszkodva. A nő az arcába fújta a cigaretta füstjét, majd túllicitálva a
zajt, a fülébe ordította:
– Elnézem ezt a sok ugrabugráló eleven lábat, és nem bírok szabadulni egy másik, görcsössé merevedett lábtól, amin fehér
gyapjúzokni volt, és nem egy házibulin meredezett olyan reménytelenül, nem ám, hanem
a ravatalon a jó öreg Steinberger kápolnában.
Pedig a fiú csak 28 éves volt, mint itt a legtöbben, és folyton arra gondolok, hogy egyszer
ezek a lábak is oda fognak kerülni.
Nagyot szívott a cigarettán.
– Látott már maga döglött tyúkot? – érdeklődött. – Ha nem, akkor elárulom, hogy annak is olyan reménytelenül merev a lába, csak
nincs rajta zokni, és belefőzik a levesbe.
A férfi vörösbort töltött a poharukba. Megitták. A nő előrenyújtotta a lábát, és mozgatni
kezdte a lábujjait.
– Azt hiszem, élek – jelentette ki komoly
képpel, és ezen muszáj volt nevetni.
A férfi is megtornáztatta zoknis lábujjait.
– Úgy látom, én is élek, s ha már mindketten ilyen reménytelen állapotban vagyunk, engedje meg, hogy felkérjem.
A nő kutató pillantása végigfutott a férfi rövid fekete haján, szürke szemén, fehér pulóverén, bársonynadrágos hosszú lábán, majd vis�szatért a fehér pulóverre. Sokáig nézte, majd
megérintette a szíve fölött. Néhány másodpercig farkasszemet néztek, majd felálltak, és ráhangolódtak a zene ritmusára.
Érdekes ez a lány, gondolta a fiú. Mellette
mindenki unalmas. Kleó is sokat ivott, és szörnyű bambán lóg a szakállas srác nyakán.
A nő finom, de figyelmeztető mozdulattal
tolta távolabb magától a férfit.
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– Az árnyékunk a falon nagyon összeolvadt. Így nem tudom megkülönböztetni az
enyémet a magáétól, és ez zavar!
– Ne figyeljen oda. Engedje el magát, és
próbáljon lazítani.
– Nem lehet. Leszakadnak bennem a polcok.
– És mit tart a polcain, hölgyem?
– Rengeteg törékeny hülyeséget, melyek
jelen pillanatban mind beleférnek egy pár
gyapjúzokniba!
– Az érvelés súlyos. Én viszont szeretném,
ha azok a polcok ma éjjel mégis leszakadnának, és maga néhány polccal könnyebb lenne ott belül.
A zene lassú ritmusra váltott. Valaki eloltotta a villanyt. Hatalmas éljenzés követte a félhomályt, melyet az előszobából beszűrődő fény
zöldesre festett, és a tömeg úgy úszkált benne,
mint hatalmas akváriumban az elkábított halak.
A nő lehunyta a szemét, és újra látta a partot. Hullámzott a víz. A fűzfaágak szeszélyes
táncot jártak fölötte. Béla átkarolta. Érezte, mennyire lefogyott. Hajukba ivódott a víz
iszap‑ és hínárszaga. A szerelem érzéstelenítette őket a hidegtől, esőtől, széltől.
– Meg fogok halni – mondta a fiú.
– Nem is igaz! – kiabálta ő, és olyan félelem
hasított belé, hogy ha Béla nem tartotta volna
szorosan, összeesett volna. Így nem mondhatta el legnagyobb titkát sem, amit pedig mindennél fontosabbnak tartott. Megsimogatta a
fehér pulóvert szerelme beteg szíve fölött, és…
és akkor találkoztak utoljára.
Bélát hirtelen szállították kórházba. Ő hazarohant az egyetemről, de már késő volt.
Kőfalak. Mindenütt kőfalak. Északon, délen,
keleten, nyugaton. És ő vergődésében egyre
jobban, fájdalmasabban ütötte beléjük magát.
– Ne szorítson a nyugati oldalamon, ott nagyon érzékeny vagyok. És ne szorítson sehol
sem, hallja? – kiabálta a férfi fülébe.
– Akkor mit tegyek? – kérdezte a másik.
– Tapassza be a számat, hogy ne beszéljek
annyit…
Belekapaszkodott a fehér pulóverbe. A szíve veszettül ugrált. Most jó, nagyon jó. Remegett a térde, édesen bizsergett a teste, és zuhant, zuhant valami mély, örvénylő örömbe. A
polcok néma reccsenéssel szakadtak le benne.

Ø

kultúra – lektűr
FERDÍTÉSEK

Aludj, kicsi harcsa…
H
ogy mi köze van a harcsának az alváshoz, különösen a kölyökharcsának?
Az égvilágon semmi azon kívül, hogy
románul – véletlenül – ugyanazzal a szóval
nevezik meg az alvást és a harcsát. A gyors
szunyókálás viszont: a trage un pui de somn.
Azaz ferdítve: húzni egy kicsi harcsát? Nem!
Annyira nem, hogy még a magyarban használt „húzza a lóbőrt” sem lehet elfogadni rokon értelmű kifejezésnek, mert ez utóbbi elsősorban a horkolva alvásra vonatkozik.
De ha a trage és a húzni ugyanaz, akkor
mégis miért más?! Mert a román nyelvben
a trage az egyik leggazdagabb tartalmú szó!
Gondoljunk csak a retrage szóra, ami csak
így, magában a visszavonást, visszahúzást jelenti, visszaható formában – a se retrage – pedig visszahúzódást, sőt visszavonulást jelent.
S ha ezt akarja valaki használni, nagyon vigyázzon, nehogy lefelejtse a visszahatást jelző
re‑ elöljárót és a mă retrag helyett azt mondja:
mă trag, mert jobb esetben csak gúnyolódást
vált ki a környezetből, rosszabb esetben tartós
megbotránkozást, mivel ez így égbekiáltó szeretkezési akciósorra utal, amit ugye általában
nem szokás ország-világ előtt bejelenteni.
De használják a trage igét valamihez váratlanul kedvet kapás kifejezésére is – mă trage

Ø

– Ki vagy te? – kérdezte kifulladva a férfi.
– Én az Ember Lánya vagyok! – kiáltotta a
nő. – És öt évvel vagyok idősebb az emlékeimnél… És te ki vagy?
– Ő az én fiúm – rikácsolta melléjük lépve
egy drága ruhába préselt feketeség. – Egyidős
velem – folytatta –, és ha ötpercenként egy hülyeséget üvöltesz a fülébe, akkor a tizenkettedik után egy órával hülyébb lesz nálad!
– Ne izgasd fel magad – szólt az Ember Lánya –, hiszen ha ilyen jól számolsz, tudhatnád,
hogy néhány óra előnyöd még így is van velem szemben.
Kibontakozott a fehér pulóveres karjából,
majd szelíden így szólt:
– Mennem kell. Megígértem a kisfiamnak,
hogy mire felébred, már otthon leszek, és elsőként kívánok boldog új évet neki.

aþa –, illetve tagadó formában az ellenkezőjére, a semmiképp sincs kedvem jelentésű nu
mă trage aþa szókapcsolatban. A cérnát ugyan
mi is emlegetjük, amikor azt mondjuk, bírjuk
még (vagy nem bírjuk már) cérnával, de a kettőnek egymáshoz nincs semmi köze. Legalábbis ma már nem találunk a két „cérnás”
szófordulat között kötődést, bár előfordulhat,
hogy valamikor rég lehetett valamiféle közös
gyökerük. Ami viszont egyértelműen megegyezik, az az érzelmi kötődést jelentő trage la
ceva/cineva és a mi húzza a szíve valakihez/
valamihez szókapcsolat és nem utolsósorban
a nyelvújítási finomkodással a német cúgból
(Zug – vonat) magyarított légvonat helyett általánosan használt huzat szavunk és a román
curent (áram, ez esetben inkább áramlás) igéje: trage curentul. Mi a húzást főnévbe építettük be, és nem ismételjük meg az igével, megelégszünk annyival: huzat van.
Ha nem játékos nyelvművelést, hanem fabulát, állatmesét tálaltam volna fel az olvasónak, most a tanulság levonásának kellene következnie, így viszont – gondolom – elég csak
annyi, hogy egy kis jóakarattal a legreménytelenebbnek tűnő esetekben is meg lehet találni
a többé-kevésbé közös nevezőt.

Molnár Judit

Nyugodt léptekkel ment ki az előszobába.
Öltözött, és kilépett az aknaszerű udvarra,
amelyet fentről megtöltött a hideg hajnali derengés.
A férfi némi bonyodalom után visszaakasztotta Kleót a szakállas nyakába, és kirohant az
ajtón.
– Szeretlek, Ember Lánya! Szeretlek! Hallod? – kiabálta.
Az udvar falain a hangok darabokra törtek.
A hólepte farakás mögül ronda eb mászott elő,
és ugatni kezdett.
– Kuss legyen! – dugta ki borzos fejét a
házmester a szuterén ablakán, majd rámeredt az orra előtt toporgó zoknis lábra és
odaszólt:
– Boldog új évet, uram!

Tóth Ágnes
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„Ennek a könyvnek minden szava a múltunk, az önök, enyém, mindannyiunk múltjának a felidézése” – fogalmazott Meleg Vilmos
színművész, a Nagyváradi Állami Filharmónia
főigazgatója, aki ismertette a válogatott riportokat tartalmazó könyvet. Az elmúlt harminc
évben a nyomtatott sajtóban – a Bihari Naplóban, annak is elsősorban a régóta megszüntetett Megyejáró rovatában, a Biharországban,
illetve a BN Kalendáriumokban – megjelent
anyagokból állt össze a tekintélyes méretű
és elgondolkodtató tartalmú könyv. A méltató szerint nehezen letehető olvasmány, amely
felidézi közelmúltunk pillanatképeit, amelyek
„ott és akkor voltak igazak”.
„Ez a könyv a magyarság ízét, a bihari magyarságot mutatja be. Higgyék el, ezt
mindannyiunknak el kell olvasni” – ajánlotta
Meleg Vilmos. Dérer Ferenc is szólt néhány
szót, miután a méltató erre felkérte. Elmondta, hogy egy élet munkája van ebben a riportkötetben, még akkor is, ha ez csak egy töredéke azoknak az írásoknak, melyek a vidéket
mutatták be az olvasóknak. „A célom ezekkel
az írásokkal az volt, hogy megismertessem olvasóinkkal a bihari magyarság mindennapjait, gondjait, örömeit, történelmi múltját.” Beszélt arról is, hogy az Érmellék szülötteként
nemcsak ezt a tájegységet mutatta be írásaiban, hanem az egész Bihar megyét is. A munkamódszeréről is elárult néhány érdekességet.
Például azt, hogy amikor felkeresett egy-egy
települést, előbb gyalogosan bejárta annak utcáit, és csak utána kopogott be érdeklődni az
elöljáróságokon. A kötetet Szűcs Lászlóval,
a Várad folyóirat főszerkesztőjével, a könyv
szerkesztőjével úgy állították össze, hogy a
megye minden tájegysége jelen legyen benne.
Később kérésre dedikált is a szerző.
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nnek a könyvnek nem célja a jelen állapotainak tükrözése, de a jelen állapotai ott gyökereznek a sorok mélyén. Hiszen az akkori állapotok és döntések
nyomán lépett egy-egy település a látványos fejlődés útjára, netán megrekedt,
elveszítve életképességét. A Bihari Napló hasábjain közölt riportok mellett
a válogatás másik részébe azok az írások tartoznak, amelyek a kétezertízes
években jelentek meg a Biharország folyóiratban. Ezek megszólalói, hősei már
egy más világról tanúskodnak, hisz jelenünk részei, miközben a két-három évtizede rögzített élmények, tényképek ma már történelmi távlatot nyújtanak.
Épp e távlatok miatt izgalmas ezt a könyvet olvasni, emberöltőnyit visszalépve szemlélni e vidék múltját, másrészt újraélni a forradalom utáni évek reményekkel és csalódásokkal egyaránt teli világát, az önkormányzatiság felé tett
első, tétova lépéseket, a régi és az újabb világ közötti átmenetet. Ugye, emlékeznek, milyen sokszor leírtuk, emlegettük akkoriban, hogy átmeneti korban
élünk? Nos, átmentünk, átértünk, s még itt vagyunk.

válogatott riportok

Réven a református templomban a magyar
szórvány napján mutatták be november közepén
E
Dérer Ferenc válogatott riportjainak kötetét,
a Bihari naplókat.
Az elsőként
Réven bemutatott
riportkötet
borítója

Meleg Vilmos
színművész
méltatja
a kiadványt

válogatott riportok

Közelmúltunk
dokumentuma
Dérer Ferenc
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Vérszegény évet zár
a bihari sportélet
A sport helyett a Covid–19 nevet viselő világjárvány került leginkább előtérbe 2020ban, s káros hatást gyakorolt a sportra is. Romániában, ezen belül pedig Bihar megyében
is megsínylették az évet a különböző sportágak képviselői. A megszorító intézkedések
miatt labdarúgásban a tavaszi fordulóban csak
az élvonalban szereplő együttesek, valamint a
másodosztály legjobb hat gárdája lépett pályára, a harmadik liga, valamint a megyei bajnokságok küzdelmét befagyasztották. Ugyancsak
kényszerpihenőre kellett vonulniuk az utánpótlás korú csapatoknak, mivel Románia területén egy kivételével nem engedélyezték a
bajnokságokat (az U19‑es elitbajnokságban
szereplő csapatoknak a Román Labdarúgó-szövetség nyújtott anyagi támogatást). A
2020–2021‑es idény szintén foghíjasan indult,
csak az első három osztály küzdelmével, nagy
fokú anyagi erőfeszítésre kényszerítve a részt
vevő klubokat. Érdekesség, hogy megyénkben egyetlenegy hivatalos mérkőzést játszottak csak le idén, ezen a Borsi Viitorul és a Belényesi Bihorul lépett pályára az első osztály
16. fordulójában.
A teremsportok képviselőinek őszig kellett várniuk, hogy ismét edzésbe állhassanak,
majd pedig mérkőzéseket is játsszanak, így
idén sem kosár‑, sem kézi‑, sem röplabdában
nem hirdettek bajnokot. Kivétel a vízilabda
volt, itt a Bukaresti Steaua igencsak vitatható döntéssel orozta el a serleget a Nagyváradi

Fándly Márk
és Huszár Ingrid
sikereit a vírus
sem tudta
megakadályozni

VSK elől. Utóbbi gárdának nagy gondot okozott a vírus, hiszen a pozitív tesztek miatt foghíjas kerettel tudott csak kiállni a Bajnokok
Ligája selejtezőjében, így megalázó vereségeket szenvedett. A váradi férfi-kosárlabdacsapat nemzetközi szereplését többször is elnapolták, végül a Román Kupa selejtezőjében
lépett pályára először. A férfi-kézilabdacsapat
ismét kiharcolta a lehetőséget, hogy felkerüljön az élvonalba, de ezúttal sem indulhatott az
osztályozón. A másodosztályban szereplő női
kézi‑, illetve röplabdacsapat tagjai idén még
nem játszottak tétmérkőzést.
Az egyéni sportágak képviselői valamelyest kedvezőbb helyzetben voltak, az atléták
számára ugyanis megszervezték a szabadtéri
idényt, a váradiak pedig remek eredményeket
értek el. Harmadszor fordult elő, hogy minden
korosztályban dobogóra tudtak állni a váradi
sportolók az országos megmérettetéseken, ráadásul Fándly Márk a Balkán-bajnokságon is
szerzett egy ezüstérmet. Az ökölvívók szintén
a kötelek közé léphettek, s több érmet is megszereztek az országos bajnokságon a váradi és
a nagyszalontai sportolók révén. Az íjászok az
országos bajnokság döntőjéről tértek haza érmekkel, a Crişul SK úszói szintén a bajnoki
döntőben álltak dobogóra többek között Huszár Ingrid remek teljesítményének köszönhetően.
Szintén említésre méltó, hogy a Bihar Megyei Lábtenisz-egyesületnek az igencsak szigorú egészségügyi szabályok betartásával
sikerült megrendeznie az idei csapatbajnokságot, s azt a címvédő Nagyszalontai Tengo
nyerte meg.
Ennyire szegény évadban különösen értékesnek tűnik Alex Creţ cselgáncsozó első helye az U21‑es Európa-bajnokságon. A Román
Kupában további kilenc dobogós helyezést
szereztek a tatamira lépő váradi sportolók. S
hogy az elme sportja se maradjon ki: rangos
mezőny gyűlt össze a Dan Mihai Carţiş Emléktornán, s részt vett Románia egyik legjobb
férfi nagymestere, Dieter Nisipeanu is.

Hajdu Attila
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Kitüntetett margittai
kutatók-tanárok
A Kolozsvári Akadémiai Bizottság november
13-án a világjárvány miatt online úton adta át
kitüntetéseit. Négy kutatót, tanárt tüntettek ki,
közülük kettő margittai.
Ritka az, hogy egy városból egyszerre két
kutatót díjazzanak, az pedig még ritkább,
hogy a díjazottak tőszomszédok legyenek.
Most így történt. Dr. Kása Zoltán és dr. Szőke
Árpád Ferenc a Körtvélyes utca 6. szám alatt
nevelkedett, és ugyanabban a háztömbben
laktak. Valószínűleg valami lehet a levegőben
ebben a közös udvarban, vagy a Földnek lehet valamilyen kisugárzása itt, mert mindketten sikeres kutatók lettek. Az előbb említett
a matematika–informatika, az utóbbi pedig
a kémia terén ért el kiemelkedő eredményeket. Dr. Kása Zoltán a Tudományközvetítő díjat, dr. Szőke Árpád Ferenc pedig a Fiatal Kutatói Díjat kapta meg a Kolozsvári Akadémiai
Bizottságtól (KAB).
A KAB a Magyar Tudományos Akadémia
területi bizottsága, mely 2007. január 1-én
alakult meg. Ez volt az első ilyen bizottság Magyarországon kívül, létrehozását az indokolta,
hogy Romániában található a legnagyobb létszámú határon kívüli magyar közösség. Az
alábbiakban dióhéjban bemutatjuk Önöknek a
Berettyó-parti város két kitüntetettjének életpályáját. Joggal lehetünk büszkék rájuk.
Dr. Kása Zoltán 1948-ban született Szi
lágyborzáson. Családja 1954-ben Margittára
költözött, így iskolai tanulmányait 1955-ben
városunkban kezdte el. Kezdetektől bebizonyosodott, hogy reál beállítottságú, hiszen
matematikából mindig kiemelkedő eredményeket mutatott fel. 1966-ban érettségizett,
majd felvételt nyert a kolozsvári Babeº–Bolyai
Tudományegyetem matematika–mechanika
karára, 1971-ben végzett. A legjobbakat általában „megfogja” magának az egyetem, vele
is ez történt. Még abban az évben tanársegédként kezdett dolgozni, 1985-ben doktorált,
1990-től adjunktusként, 1992-től docensként,
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majd 1998-tól egyetemi tanárként oktatott. 2005-től már doktorátusvezető. 1998–
2000 és 2004–2007 között dékánhelyettes
a matematika és informatika karon, 2000–
2004 között pedig rektorhelyettes. 2008-tól
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi karán egyetemi tanár,
2008–2012 között az egyetem tudományos
igazgatója, 2012–2016 között a szenátus elnöke. 2018-ban professor emeritus címmel
vonult nyugdíjba.
Különböző hazai és külföldi szakmai társulatok tagja, 1992–1994 között az Erdélyi
Magyar Műszaki Tudományos Társaság alelnöke, 2007–2011 között a Kolozsvári Akadémiai Bizottság alelnöke. A kolozsvári Matlap
és Firka szerkesztőbizottsági tagja, az Acta
Universitatis Sapientiae Informatica sorozatának felelős szerkesztője, társszerkesztője a
Historia Scientiarumnak.
Elméleti informatikus, de kutatással is aktívan foglalkozott. Kutatási területe a kombi-

tudomány

natorika, azon belül a szókombinatorika. Publikációk területén is igen aktív volt. Kilenc
tudományos kötet szerzője, illetve társszerzője. A tudomány népszerűsítését egyetemi tanárként feladatának érezte, ezért több mint
egy tucat tudománynépszerűsítő cikket írt. Jó
tollú írónak bizonyult, ezt sok közéleti cikke
is bizonyítja. Munkásságát itthon és Magyarországon egyaránt elismerték, ezt kitüntetései
hűen tükrözik: Neumann-emlékplakett, 2006
(Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, Budapest); Gr. Mikó Imre-emlékplakett, 2007 (EME, Kolozsvár); Szilágysági MaDr. Szőke Árpád
Ferenc

gyarok Díszoklevél, 2008 (Báthory István
Alapítvány, Szilágysomlyó); a Magyar Érdemrend lovagkeresztje, 2017; Tudományközvetítő díj, 2020 (Kolozsvári Akadémiai Bizottság).
1976-ban lépett házasságra Molnár Magdolnával, három gyermek – Gergely, Eszter,
Katalin – boldog édesapja, és 11 unokával
büszkélkedhet.
Bár hivatása érettségi után Kolozsvárra
szólította, szívében megmaradt margittainak.
E városhoz fűződnek gyermekkori emlékei, itt
nevelkedett, innen indult el meghódítani a tudomány világát, és jó hódítónak bizonyult.
Dr. Szőke Árpád Ferenc 1991-ben szü
letett Margittán, szülővárosában végezte tanulmányait érettségiig. Pályaválasztása aránylag
hamar megtörtént, mert hetedikes korában,
az első kémiaóra után azzal ment haza, hogy
„Én kémikus leszek”. Ettől kezdve a kémiaversenyek állandó résztvevője volt megyei, országos és nemzetközi szinten. A begyűjtött oklevelek egy vastag dossziét megtöltöttek. A
kémián kívül a többi tantárggyal sem volt haragban, hiszen évfolyamelsőként végezte el a
középiskolát. Felvételiznie nem kellett, mivel
egy országos kémiaversenyen elért eredménye
jogosulttá tette arra, hogy a kolozsvári Babeº–
Bolyai Tudományegyetem vegyészmérnöki karán folytassa tanulmányait. Az alapképzés,
majd a mesterképzés alatt is megtartotta az évfolyamelsőségét. Az eredmények azt sugallták,
hogy doktoranduszként folytassa tanulmányait. Egyszerre több kutatási témában is dolgozott
figyelemreméltó eredmények elérésével. Kutatásai eredményeit konferenciákon és publikációkban mutatta be. A három év alatt 24 konferencián tette nyilvánossá eredményeit itthon és
külföldön: Magyarországon, Olaszországban,
Macedóniában, Szerbiában, Horvátországban.
Tudományos folyóiratokban 12 publikációja
volt. Néhány hónapig Franciaországban is kutatott. 2019-ben Summa cum laude minősítéssel doktorált angol nyelven.
Az egyetem felkérte, hogy tanársegédként
dolgozzon a kémia karon, és továbbra is vegyen részt a kutatási programokban. Ezt elfogadta, mert saját bevallása szerint nagyon szeret tanítani és a kutatások terén újabb és újabb
eredményeket elérni.
2020-ban vette feleségül a csíkszeredai
származású Márton Zsuzsanna biológust. Hivatásuk Kolozsvárhoz köti őket, de természetesen szívesen látogatnak haza mindkettőjük
szülővárosába.

Sz. F.
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zöldövezet

Beültettem kiskertemet
67. C
 sokoládévirág
(Cosmos atrosanguineus)
Az őszirózsafélék családjába tartozó, évelő dísznövény. Nevét a virágjának csokoládéra emlékeztető, vaníliás illatáról kapta. Mexikóban őshonos. Kertek vagy akár erkélyládák
egyedi dísze lehet.
Szinte feketébe hajló, sötétvörös szirmú, a
magas szárakon magányosan nyíló virágait
nyár elejétől kora őszig hozza. Gumós gyökérzete érzékeny a fagyra. Bokrosodó, végső magassága eléri az 50-80 centimétert. Közepesen szeldelt levelei sötétzöldek.
Közepesen tápanyagdús, jó vízáteresztő képességű, nedves talajban érzi jól magát. Vízigényes, és napos helyen fejlődik legjobban.
Ha az elhervadt virágokat eltávolítjuk, meghosszabbíthatjuk a virágzás időszakát. Szabad
földben nevelve ősszel fel kell szedni a gumóját, különben kifagy. A fagyok elmúltával újra
ki lehet ültetni. Cserépben, ládában a hideg
évszakot fagymentes helyen, locsolás nélkül
töltse.
Gumójának osztásával, kora tavasszal szaporítható. Kártevője nem ismert tájainkon, de
gyökér‑ vagy szürkerothadás megtámadhatja.

Csokoládévirág

68. Csomós harangvirág
(Campanula glomerata)
A harangvirágfélék családjába tartozó, évelő, a Kárpát-medencében is őshonos virág.
Vadon leginkább a tölgyerdőkben fordul elő.
Gyökérzete rizómás; felfelé törő, hosszúkás, végükön kihegyesedő levelei fogazottak.
Csomós virágzata a 20-60 cm magas szár végén helyezkedik el, 15-20 lila, fehér vagy kék
virágból áll. Nyár elejétől az őszi fagyokig virágzik. Vágott virágnak is alkalmas.
Napos, félárnyékos helyeken fejlődik szívesen, közepes vízigényű, a meszes vagy semleges kémhatású, jó vízáteresztő képességű
talajt kedveli. Az elszáradt virágok eltávolításával akár másodvirágzást is elérhetünk.
Következő számunkban a csónakorchideát
és a csonthéjas áltiszafát mutatjuk be.
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Csomós
harangvirág

Tőosztással vagy magvetéssel szaporítható tavasszal és ősszel is. Könnyen elterjed,
akár más növények rovására is elszaporodhat,
ezért fokozott figyelmet érdemel.

ínyenceknek

Ünnepi nyalánkságok
Bajor kuglóf
Hozzávalók: 25 dkg margarin, 8 szem hámozott mandula, 25 dkg cukor, 10 dkg porcukor, 30 dkg liszt, 4 tojás, 2 kávéskanál sütőpor, 1 csomag vaníliás cukor, 2,5 dl tej,
1 citrom reszelt héja, só.
Elkészítés: A kuglófformát kikenjük, aljára margarindarabokat és szeletelt mandulát
teszünk. 20 dkg margarint habosra keverünk
a cukorral és a tojássárgákkal. Belekeverjük
a sütőporral elkevert lisztet, a sót, a vaníliás
cukrot, a reszelt citromhéjat és a tejet. Beleforgatjuk a tojásfehérjék keményre vert habját. A tésztát beleöntjük a formába, és előmelegített sütőben, közepes lángon egy óra alatt
megsütjük.

jük a szeleteket, és közepesen meleg sütőben
félig megsütjük. Ekkor leöntjük 2 dl tejjel, és
készre sütjük. A mandula helyett mogyorót,
diót, kakaót vagy mákot is használhatunk.

Karácsonyi mézeskalács

Darázsfészek
Hozzávalók: a tésztához: 50 dkg liszt,
1 csomag sütőpor, 5 tojássárgája, 15 dkg margarin, tej; a töltelékhez: 15 dkg cukor, 15 dkg
őrölt mandula, 1 csomag vaníliás cukor, 1 citrom reszelt héja, késhegynyi fahéj, 2 dl tej,
zsír.
Elkészítés: A sütőporral elkevert lisztet a
tojássárgákkal és kevés langyos tejjel kidolgozzuk rétestésztának. Kettévágjuk, és mindkét
részt félujjnyi vastagra kinyújtjuk, megkenjük
olvasztott margarinnal, és rátesszük a tölteléket. A töltelékhez összedolgozzuk a cukrot, az
őrölt mandulát, a citromhéjat és a fahéjat. A
megkent tésztákat feltekerjük, és ujjnyi vastag
szeletekre vágjuk. Kizsírozott tepsibe lefektet-

Hozzávalók: 50 dkg cukor, 4 tojás, 2 evőkanál méz, 2 evőkanál darált, cukrozott narancshéj, 1,5 dkg fahéj, 8 dkg zsír, 75 dkg
liszt.
Elkészítés: A cukrot összekeverjük a tojásokkal, a mézzel, a narancshéjjal és a fahéjjal. Hozzáadjuk a zsírt és a lisztet, és alaposan
összedolgozzuk a tésztát. Fél centi vastagra kinyújtjuk, majd különféle formákkal kiszúrjuk.
Előmelegített sütőben, erős lángon kb. 20-30
perc alatt megsütjük. A forró mézeskalácsokat
porcukorral felvert tojásfehérjéből készített cukormázzal díszíthetjük. Ha kihűlt, tűbe húzott
színes fonállal átfűzzük, hogy a fára lehessen
akasztani.
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üdítő

Szent Bernát
megállapítása
Clairvaux-i Szent Bernát francia ciszterci
szerzetes, majd apát, egyházi író és hittudós,
a XII. század egyik szellemi vezéregyénisége
egyik gondolatát idézzük a rejtvényben
a vízszintes 1. és a függőleges 62. alatt.
VÍZSZINTES: 13. Olasz filmrendező
(Dino). 14. Égtáj. 15. Kossuth-díjas nagybőgőművész (Aladár). 16. Cirkuszi porond. 18.
Ideiglenes lépcső. 20. Hegység része! 21. Idegen János. 22. A tetejére jegyzett. 24. Küldönc. 26. Mintadarab! 27. Római szökőkút.
28. … ‑Novák Vilmos – festő, grafikus. 29. Kicsinyítő képző. 30. Arad megye autójele. 31.
1

2

3

4

13

R

16

17

21

22

5

6

7

8

14

A

34

23

24

31
36
41

44

45

47

68

43

52

64
69

58

57

N

Ä

61

65
70

I

L

53

60

63

I

25

48

56

59
62

20

39

51

55

RÊ

33

42
46

12

29

38

50

54

11

15

32
37

40

49

10

28

30
35

E
19

18

27

26

9

66
71

73

L

Novemberi rejtvényünk (Természetjárók mondják) helyes megfejtése: „Nincs rossz idő a kiránduláshoz, csak rosszul öltözött turista.”
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FÜGGŐLEGES: 1. Wagner operája. 2.
Gyászol. 3. Kínos helyzet. 4. Egy – Berlinben.
5. Teknőben van! 6. Fajtiszta ló. 7. A közelében van. 8. Cselekedet. 9. Páratlan natúra!
10. Komp része! 11. Nagylelkű pártfogás. 12.
Határozatlan névelő. 17. Carrarában van! 19.
Egykori svéd együttes. 23. Levegő (gőz). 25.
Boa vége! 27. Sporting. 28. Japán őslakos.
29. Rostmályva. 30. Alacsony ló (névelővel).
32. Román helyeslés. 33. Föld (latin). 35. Keleti szláv nyelvű nép. 36. Vissza: hasítóeszköz.
38. Szófaj. 39. Bérbe vehető. 41. Tárolóeszköz. 43. Azonos betűk. 46. Zadar határai! 47.
Francia író, színész (1622–1673). 50. Láb része.
52. Nyaraló. 55. Megfelelő. 56. Nem akadályoz meg. 57. Moll jellegű egyházi hangsor. 58.
Kéznél levő hosszmérték. 59. Angol villamosvasút (röv.). 60. Vissza: síkság. 61. Svéd bútoráruház. 63. A közelembe. 65. A lábaihoz. 67.
Vonatkozó névmás. 69. Gépkocsi – röv. 71.
Tömi a közepén! 73. Klasszikus kötőszó.

Barabás Zsuzsa

67
72

Francia sziget La Rochelle közelében. 32. Vetíthető állókép. 33. Egészséges ital. 34. Elvásik. 37. Reped a jég. 39. Indián csónak. 40.
Egykor Észak-Amerikában élt indián nép. 42.
Hivatalos papír. 44. Olasz zeneszerző (Luigi,
1924–1990). 45. Érzékszerv. 48. Ülőbútor része lehet. 49. Fekete István fecskéje. 50. Szélesre nyit. 51. Állatház. 53. Idegen helyeslés.
54. Kettős betű. 55. Ázsiai szarvasmarha. 56.
Megvételre kínált. 58. Az amerícium vegyjele.
59. A ‑től párja. 60. Női név. 61. Ír fegyveres szervezet névbetűi (ang.). 62. Értesülés. 64.
Vékony, éles lemezke. 66. Egy szekérnyi men�nyiség. 68. Porció. 70. A munkavégzés teljesítményének egysége. 72. Csodás elbeszélés.

A helyes megfejtést szerkesztőségünkbe
eljuttatók között könyvjutalmat sorsolunk
ki. Beküldési határidő: december 30.
Postacím: Biharország, 410001 – Oradea,
Str. Patrioților nr. 2.;
e-mail: biharmegye@gmail.com.

vélemény

Fertőtlenítésre vár
az irodisták munkakedve
P
ontosan nem tudnám megmondani,
mikor is kezdődött a közhivatalokban üldögélő irodisták munkakedvének csökkenése, de hogy három évtizednél jóval régebben, az biztos. Mondhatnám úgy is,
hogy az „átkos örökség” egyik alaptétele, mivel már jóval 1990 előtt fütyültek az ügyintézni
szándékozók egyre növekvő soraira, hogyha
nekik személyes intéznivalójuk akadt közben,
családi telefonálás vagy az esedékes tízóraizás. Tudták, nagy cirkusz nem lehet a – majdnem – semmittevésükből, utóvégre ők szintén
hivatalos közegnek számítanak, ha a ranglétra alsóbb fertályán ülnek is, mint a nagyfőnökök. Most viszont, az állítólagos demokráciában a fölösleges várakozást nehezebben
viselők egykettőre kimondják a véleményüket, mire ők leggyakrabban a maguk számára
kisajátított „minősítő” jeligét vetik a várakozók közé, azt, hogy „emberek vagyunk!”
Mivel nem egyszer hús-vér résztvevője voltam hasonló közjátékoknak, már jó ideje kialakítottam én is a saját jeligémet, és minden
alkalommal be is jött a hatása. Így történt legutóbb is, amikor szokásom szerint a hónap
tizedik napja körül – még a havi nyugdíjak és
fizetések beérkezése előtt, mintegy kijátszva a
dagadozó sorokat – igyekeztem a számláinkat
befizetni. Ha nem csalódom, már nyilvánosan
elpanaszoltam, mennyire alattosan zárták ki a
földgáz árának fizetési lehetőségét, megszüntetve a két kasszát, az egyre növekvő számú
fogyasztókat átengedve a CEC-fiókokban üldögélő hölgyemények kényének-kedvének. A
városházi fiók lévén hozzánk a legközelebb,
bementem, boldogan láttam, hogy sehol semmi tolongás, engedtem a lázmérésnek, s még
az improvizált kútféleséghez is visszatértem,
olyan kétségbeesetten hívott a szolgálatos
portás, és addig nyomogattam a kút pedálját,
amíg hajlandó volt a kezemre cseppenteni valami kis nedvet. Mehettem dolgomra!
A két íróasztalos irodában csak egy nő ült,
és szakadatlanul telefonált abszolút magánügyeket, amikor pedig az egyik barátnővel
befejezte, méltóztatott engem is észreven-

ni, és megkérdezte, számlára van-e szükségem. Mondtam, hogy igen, mivel fizetni jöttem. Csak a kolléganőjénél lehet, intett az
üres szék felé, és a holléte felőli érdeklődésemre is azonnal válaszolt: a mellékhelyiségbe ment, üljek le és várjak. Leültem, bár a
kétségek már marcangolni kezdtek, hogy a
számítógépek uralmának idején miért nem
tudta ő elvenni tőlem a pénzt, de megkérdeznem már nem lehetett, mert a soron következő barátnőnek épp az előző beszélgetés
részleteiről számolt be.
Üldögéltem egy sort, aztán, láss csodát, belépett a várva várt irodista nő télikabátban, kezében egy friss maszkadaggal. Átvillant ugyan
az agyamon, hogy a városházán a vécés nénik
osztogatják-e a hivatalnokoknak a maszkokat,
de sikerült befognom a számat. Íróasztala felé
menet rám mordult, hogy őrá várok-e, mire én
felálltam, és már a pénztárcám is a kezemben
volt, csakhogy ő rám sem hederített, elkezdte rendezgetni, egyik fiókból a másikba rakosgatni a maszkokat. Ez már sok volt, és rászóltam: vegye el a pénzem, aztán rakosgasson.
Épp eleget vártam. Felcsattant, és sértetten
kérdezte, neki van-e joga a dolgát elvégezni?
Nagykabátban? – kérdeztem, mire a telefonáló kolléganő is – beszéd közben – bekapcsolódott, hogy itt olyan hideg van, kabátban kell
ülniük. Mellesleg jó meleg volt, a telefonálón
pedig ennek megfelelő vékony pulóver. Mondtam is, hogy itt nincs hideg. Ja, mert a hősugárzó. Erre jött a fentebb említett jeligém, miszerint ha fizetni akarok, és így viselkednek,
mi volna, ha kérni jöttem volna valamit?! A
hatás most sem maradt el, gyorsan megnézte a fizetendő összeget, én odaadtam a pénzt,
megkaptam a számlát, és végre megszabadultunk egymástól.
Arra gondoltam, odaszólok a portásnak,
hogy most fertőtlenítsen, nehogy magammal vigyem ezt a fertőzött munkamorált,
de nem szaporítottam tovább a szót, hanem
friss levegőre léptem a csökkentett munkakedvvel teli sóhivatalból.

Molnár Judit
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Gróf Zichy Ödön és Czárán Gyula felelősségteljes természetszeretetének köszönhetően
büszkélkedhet megyénk egy igen népszerű idegenforgalmi látványossággal. Idény nyáron
volt 115 éve, hogy megnyitották a látogatók előtt a révi Zichy-cseppkőbarlangot. Képeslapunk arról is tanúskodik, hogy a múlt század elején is kedvelt kirándulóhelyet közúton és
vasúton is meg lehetett közelíteni. A Sebes-Körös bal partján fekvő barlangot kialakító pa-

tak szemet gyönyörködtető vízesést formázva ömlik a folyóba 9 méter magasból. A Nagyváradot és Kolozsvárt összekötő vasútvonal építése közben Karl Handl vasúti felügyelő bukkant a Révi-szorosban található barlangra. Azt Czárán tette könnyen megközelíthetővé,
Zichy gróf pedig vasúti megállóhelyet építtetett a jobb parton. A térség jó félszáz éve természetvédelmi terület, de vasparipa már nem áll meg az ebek harmincadjára jutott állomáson

