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Oltárszentelés volt Mezőbikácson
Fügedy Anikó Erzsébet
Valamint megáldotta a liturgia
során használatos tárgyakat is.
Az eseményt megtisztelte jelenlétével a kerület papsága, és a
falu szülötte, Májernyik Mihály
prépost, margittai plébános is.
A tavalyi Szent László búcsún
a Fodor József helynök volt
az, aki szorgalmazta a szentély
átalakítását. Ösztönzésképpen
anyagi támogatást is ígért, ahogyan ő fogalmazott: „...akár egy
oltár erejéig is.” Az új oltár
és oltárbútorok Hajas László
székelyudvarhelyi fafaragó művész Istent dicsőítő alkotásai. „
Nagy megtiszteltetésnek éreztem, és hálát adtam az Úrnak,
azért, hogy egy újabb kihívást
adott számomra, amellyel ismét
az Ő dicsőségére tervezhetek és
faraghatok oltárt, amely az Ő dicsőségét hirdeti minden embernek.”– mondta Hajas László.

Megfelelő táplálékkal
– Az oltárszentelés mindig
arra utal, hogy Isten megfelelő táplálékkal látja el a népet,

A szerző felvételei

Nem mindennapi esemény helyszíne volt az Isteni Irgalmasság vasárnapján a mezőbikácsi római katolikus templom. A szentmise keretében Fodor József megszentelte a hajlék új oltárait.

Fugyivásárhely
Igazi ünnepnapot jelentett a mezőbikácsi római katolikusok életében az Isteni Irgalmasság vasárnapja
az oltári szentségben a hívek
testét és lelkét táplálja. A megszentelt oltár legyen a hívők
számára egy kapaszkodó, egy
biztos pont, hogy akármikor
eljönnek a templomba, és
részt vesznek a szentmisén,
mindig érezzék, hogy Isten
jelen van, hiszen megígérte,
hogy velünk marad a világ
végezetéig, mondta a helynök.
Az oltárt nagyobb ünnepélyességgel szentelték meg, mint a

többi tárgyat, mert az Krisztust jelképezi, és rajta elevenedik meg az Ő keresztáldozata
minden szentmisében.
Ezen a páratlan ünnepen
a mezőbikácsi hívek hálája a
jótevők felé is szállt. Hiszen
anyagi és szellemi támogatásuk nélkül nem díszíthetné
templomukat ez a megújult oltár, mint a keresztény közösség
összetartó ereje. Fügedy Antal
Levente mezőbikácsi plébános

köszönetét fejezte ki, Ft. Fodor
József helynöknek, aki mind
szóval, mind anyagilag támogatásában részesítette az egyházközséget. Hajas László fafaragó művésznek és társainak,
a település polgármesterének,
és mindazoknak, akik kivették
részüket ebből a műből, akár
anyagi támogatással, akár
munkával, vagy akár imával.
Isten fizesse mindannyiuk áldozatát! – hangzott el.

Fotó: Tóth Zsigmond

Már ötödik éve jár tanítani Erdélybe és a Partiumba a békéscsabai Jankay
Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon néhány tanára.
A Vasárnapi Iskola-mozgalomban résztvevők hétvégenként a
romániai magyar lakta területeken anyanyelvükön tanítják
a gyerekeket. Történelemből,
magyarból, földrajzból, művészetekből… és sok más hasznos
tantárgyból. A Jankay Misszió
karitatív munkája eddig kiterjedt Csángóföldre (Pusztina),
Erdélybe (Székelyvécke),
és a Partiumba (Belényes,
Kisnyégerfalva, Magyarremete).
Jelenleg Tenkén a református
egyházközösség előadótermében
folyik a munka; László Angelika,
Sándor Gézáné, Prekop János és
Ugrai Gábor alkotja a „tantestület” szilárd bázisát. A misszió
pályázat útján elnyert összegből
segíti az oktató-nevelő munkát.

Magyar nemzeti viseletben
fogadta vendégeit a kisszántói kultúrotthonban
Kabai Erzsébet – mindenki Bözsikéje – és ahogy ez
ilyenkor illik nem hiányzott
a virágcsokor sem.

 Koncert. Április 24-én, pénteken
21.30 órától a váradi Louis Espresso Klubban (Republicii u. 5. sz.) lép fel a debreceni
Katvanhoe zenekar. Az együttes tagjai:
Bujdosó András – gitár, ének, Ruha József –
basszusgitár, Mező Orbán – dob.
 Új helyszín. A Bihar megyei rendőrség ezúton is az érintettek tudomására
hozza, hogy péntekenként 11 órától a Tiszti
Klub (Cercul Militar) M. Eminescu utcai épületében tartják a vizsgákat azok számára,
akiknek felfüggesztették gépjármű-vezetői
jogosítványát. Ezeket a teszteket eddig a
rendőrség váradi székhelyén rendezték meg.

Jankay Misszió Tenkén

A postásnő.

Röviden

A családi napon
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottsága könyvekkel,

Miután a közelmúltban lapunk hasábjain
részletesen írtunk arról, hogyan fogják ös�szevonni a fugyi és fugyivásárhelyi iskolákat,
Ákos Zoltán főtanfelügyelő-helyettes részletesen ismertette, mi fog történni. Fugyiban
egy tanítónő volt, aki 4 összevont osztállyal
dolgozott. Az I. osztályban 3, a II. osztályban 5, a III. osztályban 2, a IV. osztályban
1 tanulója volt, összesen 11 gyerekkel dolgozott. A fugyivásárhelyi tanítónak 6 gyermeke
volt, 4 összevont osztályban, az I. és IV.
osztálokban 1–1, a II. és III. osztályokban
2–2 tanulóval dolgozott. A tervek szerint a
tanulókat olymódon fogják vegyíteni, hogy
mindet behozzák Fugyivásárhelyre, a fugyi
tanítónővel, és a diákokat két-két párhuzamos osztályba osztják. Így az I. és III. osztály az egyik tanítónővel, a II. és IV. osztály
pedig a második tanítónővel tanul majd. Az
V-VIII. osztályokat a kevés diákra való tekintettel - a négy évfolyamon összesen 16 gyermek tanult – Fugyivásárhelyen megszűntetik,
a tanulókat pedig iskolabuszokkal a nagyváradi Nicolae Balcescu iskolába fogják vinni.

Húsvéti
bál Bályokon
        

Együtt a családi napon, középen Berke Sándor lelkész
DVD-kel, játszóházi alapanyagokkal, CD-s rádiómagnóval,
DVD lejátszóval segíti az eredményes munkát. Korábban már
számítógépekkel ajándékozták
meg a közösséget.
Berke Sándor a tenkei református lelkész vette át a családi
napon a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Kisebbségi, Érdekegyeztető és

Külkapcsolati Bizottsága által
ajándékozott egy darab CD-s
magnót Sándor Gézánétól, László Angelikától, Prekop Jánostól
és Ugrai Gábortól melyet zenelejátszáshoz, nyelvtanuláshoz,
közös dalok megismertetéséhez
lehet használni. Gyerekek és
felnőttek egyaránt nagy örömmel fogadták az újabb modern
elektronikus ajándékot.

Harmincnégy év a köz szolgálatában

Régi, szép szokást elevenített fel a bályoki
RDMSZ szervezet Húsvét első napján: a
húsvéti bált. Este 8-kor kezdődött a mulatság. A húsvéti tojásokkal, nyulakkal díszített
kúltúrteremben. A hagyományos zenét most
a számítógép szolgáltatta az ifjúság nagy
örömére. A vendégeket Daróczi Mihály alpolgármester és Seres Erzsébet RMDSZ
elnök köszöntötte. A buli hangulatát fokozta
a locsolóversmondó verseny, valamint a két
élő nyuszi és egy plüss kutya kisorsolása.
Versenyzők – gyermek és felnőtt kategóriában – mérettettek meg. Minden versenyzőt
sok-sok tapssal és hímes tojással jutalmazták
meg. Győztesek: I. Debreczeni Richárd, II.
Debreczeni Erik, III. Fazekas Gergő. Különdij
Debreczeni Denis a gyermek kategóriában,
valamint I. Jurj Lénárd a felnőtt kategóriában. Rövid táncverseny következett a
gyermekek számára. Minden gyerek ügyesnek bizonyult és a viharos taps mellett még
egy-egy hímes tojás volt a jutalmuk. A jó
hangulatért köszönet mindazoknak, akik segítettek megszervezni és végigvinni a húsvéti
bált, akik végül is együtt ünnepelték Krisztus
feltámadását.

Ünnepi köntösbe öltözött április 18-án, szombaton a kisszántói kúltúrotthon, hiszen nem mást ünnepeltek mint azt a postamestert, aki 34 éven keresztül szolgálta ki Kisszántó és Nagyszántó lakoságát.
Tóth Zsigmond

A szerző felvétele

Erőben egészségben elérte a
nyugdíjkorhatárt Kabai Erzsébet, aki mindenki Bözsikéje,
nagy megtisztelésben részesült
az elmúlt 34 év alatt mind a
lakosság, mind a borsi közhivatalnokság részéről. Ha esett, ha
fújt vagy éppen havazott, plussz
40 vagy akár mínusz 20 fokban
is óra pontosan lehett tudni megszokott érkezését a nyugdíj kézbesítéskor. De a régmúlt időkben

a Fáklya, majd a Bihari Napló
és egyéb postai küldemények
kézbesítsekor is. A naponta végig járt falvak lakosságával szoros kapcsolatot épített ki, mindenkihez volt egy kedves szava,
így nagyon sok barátot szerzezett
és tudott maga körül. El is határozta, ha Isten segítségével eléri
azt a pillanatot, amikor korhatári nyugdíjba vonul, meghívja
volt munkatársait, – akikkel jóban-rosszban együtt szenvedték
át a román posta viszontagságait

Egy ünnepi pillanat, dukál egy hatalmas virágkosár
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– valamint barátait is. Azokat,
akikkel naponta találkozott és
tartotta a kapcsolatot, így több
mint hetven személy tisztelte
meg jelenlétével a volt munkatársat és barátot, aki korát meghazudtolva, és származását nem
titkolva székely népviseletben
fogadta őket és társalgott mindenkivel egész éjjel a kisszántói
kultúrházban.

Jóban-rosszban
Férje, fiai, menyei és unokái
büszkén serénykedtek a vendégek minél jobb kiszolgálásáért,
hiszen a „mama” mindig is kiállt a családjáért jóban-rosszban,
férjével, Vinczével – akivel négy
évtizede házasok – mindig arra
törekedtek, hogy gyermekeiket
tisztességre neveljék, hogy bárhol és bármikor megállhassák
helyüket a nagyvilágban. De
most eljött a pillanat, amikor
ők viszonozhattak, ha egy csipetnyit is, a szerető édesanya,
anyós, nagymama gondoskodó
szeretetéből, hiszen ő mindenek
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felett szem előtt tartotta a család
szentségét, összetartását, és így
van ez a mai napig. A család,
barátok, munkatársak szeretetükkel, ajándékaikkal és virágcsokraikkal halmozták el Kabai
Erzsébetet. Tiszteletük és szeretetük jeléül, jelen voltak az elmúlt évtizedek lelkipásztorai és
a jelenlegi lelkipásztor asszony
Finta Lilla is, aki messzemenően
méltatta Kabai Erzsébet egyházközségi tevékenységét: Erysébet
tagja a nőszövetségnek, aktívan
részt vesz minden eseményen.
Bözsike, mostmár végkép letette a postástollat és átadta helyét egy fiatalabb generációnak.
Szeretné az elkövetkező nyugalmas nyugdíjas éveit családjának
szentelni, hiszen ha nem is észrevehetően, de sokat nélkülözték
elfoglaltsága miatt.
Mi is kívánunk neki hosszú,
nyugalmas nyugdíjas éveket,
hiszen évtizedekig, hordta, terjesztette a Fáklyát, majd a Bihari Naplót. Isten éltessen Kabai
Erzsébet!
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Seres Erzsébet és Daróczi Mihály köszöntik a
jelenlévőket
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