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Az akció végeredményéről még pontos 
értesülés nem jutott el hozzám, de 
a fővárosban összesereglő rengeteg 

taxi látványa nagyon érdekes volt. Ponto-
san azt sem tudom, miért is tüntettek, vala-
mi olyasmit vettem ki a lebegtetett cégne-
vekből, hogy szabályozni akarják a hivatalos 
engedéllyel, illetve az ötletszerűen, feketén 
fuvarozók közti viszonyt. Arra sem tudom a 
választ, Nagyváradról mentek-e tüntetni, de 
temesvári taxizók biztosan voltak a több ez-
res nagyságrendű tömegben.

A fenti bizonytalankodások olvastán töb-
ben akadnak, akik azt mondják, hogy ha 
semmi konkrétumot nem tud az akcióval 
kapcsolatban, akkor miért is kontárkodik 
mások dolgába?! A válasz egyszerű, azért, 
mert kifejezetten sokat taxizom. Csakhogy 
utasként engem nem az érdekel, hogy ők 
egymás közt hogyan tisztázzák az egyik 
vagy a másik cég előnyét-hátrányát, hanem 
az, ahogy velem, a fizető utassal szemben 
viselkednek. Előrebocsátom, semmiképpen 
sem várom el a mézes-mázos bókolást vagy 
a be- és kiszálláskor a lábam elé gördített pi-
ros szőnyeget, nem, ilyesmiről szó sincs, de 
a neveletlenséget és a tahóságot határozot-
tan nem bírom. Talán a legjobban az idege-
sít, hogy ha az én Bună ziua köszönésemre 
fogai közt odasercinti, hogy bună! Mindezt 
olyan körülmények közt, hogy már közel öt-
ven éve elmúltam húszéves, vagyis határo-
zottan a mostanában – nem tudom, miért, 
de – szépnek mondott korban járok, úgy-
hogy egy húsz-, harminc- vagy negyvenéves 

Ahol a jólneveltség  
a cégér

ne dobja oda nekem a saját korosztályában 
használt félszót. Kitaláltam erre egy jó ne-
velési módszert, és akikkel szemben alkal-
maztam, el is szégyellték magukat: amikor 
hazaérkeztünk és borravalóval megtoldva ki-
fizettem a fuvart, röpke kis hegyi beszédet 
tartottam a jólneveltségről, különösképpen 
arról, ha egy idősebb nő jó napot kíván, an-
nak ne válaszoljon annyit, hogy napot!

A nevelésem ellenére szó sincs arról, hogy 
leszoktak volna a bunázásról, sőt nemrég 
még egy korban hozzám közel álló sofőr is 
ezt a faragatlan fiatalok által kedvelt köszö-
nést mondta. De jártam már úgy is, hogy a 
színház melletti taxiállomáson álló kocsik 
közül az elsőbe ültem volna, de az rám szólt, 
hogy engem nem visz sehová, válasszak má-
sik céges kocsit, mert a múltkor ő volt az 
első, és én egy általam valóban gyakrabban 
használt cég autójába ültem. S hogy teljes 
legyen a sor, olyan sofőrhöz is volt szeren-
csém, aki vezetés közben füldugós telefont 
használva, a nagy forgalomban szlalomoz-
va a sok kocsi között, végigdumálta az egész 
utat, mintha ott se lettem volna, illetve mint-
ha szívességet tenne, amiért felvett.

Ezek után láttam a fővárosi tüntetés ké-
peit és arra gondoltam, hogy természetesen 
pénz beszél, kutya ugat, meg a jó bornak 
nem kell cégér, de a taxisengedély kiváltá-
sakor nem ártana néhány jólneveltségi teszt-
kérdést feltenni, mert ha a bornak nem is 
kell, de a taxisnak a jólneveltsége az egyik 
legjobb és legbiztosabb cégér.

Molnár Judit
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A maga nemében egyedülálló kiadvány a Várad 
Kulturális Folyóirat, a Holnap Kulturális Egyesület  
és a Varadinum Kulturális Alapítvány közös 
kiadásában, a Communitas Alapítvány, a Partium 
Alapítvány, a Bihar Megyei Tanács és a magyar 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtit
kárságának támogatásával látott napvilágot

Elkészült  
Nagyvárad krónikája

A több mint egy évtized munkájával elké-
szült, 850 oldalas, 2018 illusztrációval ellá-
tott kötetet a nagyváradi városháza dísztermé-
ben mutatták be, több száz érdeklődő előtt. 
A rendezvényen részt vett Szabó Ödön, az 
RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyve-
zető elnöke, a Festum Varadinum program-
kurátora, Potápi Árpád János, a budapes-
ti Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára, Kormányos László, a könyv 
szerzője, Szűcs László, a Várad kulturális fo-
lyóirat főszerkesztője, a kötet szerkesztője és 
Németh László grafikus, aki Benkő J. Zol-
tánnal a kötet arculatán dolgozott.

Mint elhangzott, a kötetből kétezer pél-
dány készült a debreceni Alföldi Nyomdában, 
Nagyváradon az Illyés Gyula Könyvesboltban 
és a Libris Anticában árusítják, 150 lejért. A 
Nagyvárad krónikája egyébként a maga ne-
mében egyedülálló kiadvány, hasonló krónika 
csak Budapestről készült el.

Miután Potápi Árpád János köszöntötte a 
megjelenteket, a szerzőt és a szerkesztőket, 
az alkotó csoport tagjainak kötetlen beszélge-
tése következett Szűcs László moderálásával. 
Az ő számára egyébként az egységet és a sok-
féleséget is jelenti a kötet. Kormányos László 
elmondta, hogy egyetemistaként, szakdolgo-
zata írásakor egyik professzora hívta fel a fi-
gyelmét a helytörténeti írások hiányára, fon-
tosságára – ezeket 1989 előtt afféle polgári 
csökevénynek tekintették. Ő maga a jelenkor-
ra szakosodott, de levéltári munkát is végzett, 

Júniusban mutatták be a maga nemében 
egyedülálló, a város történetét a kezdetektől 
a jelenig bemutató könyvet, Kormányos László 
Nagyvárad krónikája című kötetét.

A szerző, Kormányos László dedikált
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így 2010-re összeállt a Váradról szóló anyag 
egy része, s kiadót keresett.

Szabó Ödön elárulta, hogy A magyarok 
krónikáját használták mintaként, később pe-
dig egy kérdésre válaszolva a történész vég-
zettségű politikus azt is elmondta, az egész 
közösségünk nyert azzal, hogy elkészült a kö-
tet, és tervezik román nyelven való megjelen-
tetését is.

Az is elhangzott, hogy a tervek szerint töb-
ben írták volna a krónika szócikkeit, ám vé-
gül a munka Kormányos Lászlóra maradt. A 
szerző egyébként azt is elárulta, hogy számára 
is érdekes volt az általa kevéssé ismert korok, 
például a török hódoltság idejének felfedezé-
se, illetve az olyan jeles személyiségeké, akik-
ről keveset tudunk. Ilyen volt például Váradi 
Lencsés György, az első magyar nyelvű orvosi 
szakkönyv, az Egész orvosságról való könyv, 
azaz Ars Medica írója. Kormányos László tör-
ténelemtanár lévén a krónikát úgy írta meg, 

hogy az a diákok számára is olvasmányos le-
gyen, és az oktatók is használhassák munká-
juk során.

Fried Noémi Lujza

A szócikkeket 
illusztrációk 
egészítik ki

Több százan 
érdeklődtek  
a kötet bemutatója 
iránt

A városházi 
könyvbemutatón: 

Németh László, 
Szabó Ödön, 

Potápi  
Árpád János,  

Kormányos László  
és Szűcs László
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Tulipános családi nap 
volt Nagyszalontán

A programok sora annak a vándorbölcső-
nek az átadásával kezdődött, amelyet néhány 
évvel ezelőtt Áder Jánosnak, Magyarország 
államfőjének a felesége, Herczegh Anita aján-
dékozott Nagyszalonta városának azzal a cél-
lal, hogy életre keltsék a régi hagyományt, 
amikor a kisbabákat még bölcsőben ringat-
ták, és a bölcsők házról házra jártak. Az el-
múlt évek során a bölcsőben már sok kisbaba 
pihent és nőtt, most pedig Matei Olivér ve-
hette birtokba. Szüleinek Török László polgár-
mester nyújtotta át a vándorbölcsőt.

A szívmelengető pillanatok után vidáman 
indult a munka a különböző kézműves szige-
teken. A Sinka István Kézműves Kör tagjainak 
vezetésével a gyermekek készíthettek gyöngy 
karkötőt, dekorgumiból virágot, kipróbál-
hatták a csuhéfonást, a gipszfigurafestést, a 
lufihajtogatást, az arcfestést, hogy csak néhá-
nyat említsünk a számos foglalkozás közül. A 
nagyszalontai óvónők játékos, mozgásos fel-
adatokkal várták a kisebb lurkókat, a nagyob-

bak pedig a Toldi-játékokban próbálhatták ki 
erejüket, ügyességüket. A nap fénypontja-
ként, a gyerekek nagy örömére, a Tücsök Ze-
nekar muzsikusai vették birtokba a színpadot, 
és interaktív dalaikkal remekül szórakoztatták 
a gyerkőcöket.

A tulipános családi napon kicsik és nagyok 
egyaránt megkóstolhatták a The Museum ká-

A Bethlen Gábor Alap támogatásával idén 
először rendeztek családi napot június végén a 
hajdúvárosban, a nagyszalontai RMDSZ égisze 
alatt. Az eseménynek a Csonkatorony udvara 
adott otthont, ide várták a szervezők a város 
gyermekeit, az óvodásokat és a kisiskolásokat.

A vándorbölcső legújabb tulajdonosa szüleivel

A melegben mindenkinek jólesett a fagylalt

Számos 
foglalkozás, 
produkció között 
válogathattak  
a gyerekek
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A holokauszt szalontai 
áldozataira emlékeztek

A zsidó hitközség tagjai évről évre megemlékeznek 
a holokauszt áldozatairól Nagyszalontán is. Bodea 
Iuliana (baloldalt) idézte fel a történteket

Fellépett  
a Tücsök Zenekar

Hatszáz elhurcolt ártatlan, békés hajdúvá-
rosi lakosból 471-en soha nem tértek haza. 
Egyetlen bűnük az volt, hogy zsidónak szület-
tek. A férfiak többségét kényszermunkatábo-
rokba szállították, vagy lövészárkot ásni Uk-
rajnába és Oroszországba, az öregek, nők és 
gyermekek pedig a horthysta és hitlerista re-
zsim áldozataivá váltak.

A 130 000 fős észak-erdélyi zsidó lakossá-
got 1944 nyarán gettókba gyűjtötték, ezt kö-
vetően pedig haláltáborokba szállították. A ke-
vés túlélő egy része a háború után hazatért, 
vagy az emigrációt választotta az akkori Pa-
lesztina vagy a világ egyéb országai felé.

Június 6-án, a nagyszalontai deportálások 
kezdetének évfordulóján a helybeli lakosok 
igen jelentős csoportja, a nagyváradi zsidó hit-

község képviselői, Shraya Kav vezető rabbi és 
Török László polgármester megemlékeztek a 
Sarkadi úti zsidó temetőben  a 75 évvel ez-
előtt történt tragédiáról, és imádkoztak a vér-
tanúk lelki nyugalmáért. A fájdalmas esemé-
nyeket Bodea Iuliana tanárnő idézte fel, majd 
Shraya Kav mondott imát, végül a megemlé-
kezők egy-egy kavicsot helyeztek el a vérta-
núk emlékére állított emlékmű talapzatán.

B. A.

Június 7én, 75 évvel ezelőtt, a lengyelországi 
haláltáborba, Auschwitz–Birkenauba deportálták 
Nagyszalonta és a környező települések zsidó 
lakosságát. Az évfordulón a Sarkadi úti zsidó 
temetőben tartottak megemlékezést.

vézó fagylaltját is, ugyanis az RMDSZ helyi 
szervezete minden gyermeket meghívott egy 
gombóc fagyira.

A délutáni órák táncos percekkel folyta-
tódtak, hiszen nagy sikerű bemutatóval aján-
dékozta meg a jelenlevőket a Toldi Néptánc-
együttes. Az ügyes fiatalok többek között 
szatmári és felcsíki táncokat mutattak be, 
majd a vállalkozó kedvű gyerekek is bekapcso-
lódhattak a néptáncba, és a toldisok irányítá-
sával elsajátíthattak néhány alaplépést.

A néptáncok után az Infinity Dance Egye-
sület egyik ügyes csapata, a Famous vet-
te birtokba a színpadot, és a hip-hop műfaj-
jal ismertette meg a gyerekeket, majd a nap 
zárásaként egy energikus Urbhanize Shorties 
következett Kiri Evelin vezetésével. Evelin az 
utcai táncok stílusára épülő egyik népszerű 
koreográfiát tanította meg a gyerekeknek, s 

ők lelkesen próbálták ki a műfajt és kapcso-
lódtak be a táncba.

A programokban, tevékenységekben bő-
velkedő családi nap a jövő évi viszontlátás re-
ményében zárult, hiszen – ahogyan a szerve-
zőktől megtudtuk – szeretnének hagyományt 
teremteni a rendezvényből.

Balázs Anita

Ø



életmód

Biharország 2019. július8

Ha kalandra vágyik, 
irány Margitta!

A sportot kedvelő fiatal házaspár, Katona 
Levente és Anita elsősorban a város fiatal-
jainak akart alternatív és egészséges szórako-
zási lehetőséget teremteni a számítógépes já-
tékok helyett. Így vágtak bele a kalandpark 
kialakításába. Levente gyakorlott természet-
járó, terepfutó, szereti a hegyeket, és a ka-
landokat sem veti meg, hiszen rendszeresen 
foglalkozik sziklamászással is. Túrázott már 
a Mont Blanc és a Gran Paradiso hegyekben 
is. Tagja a nagyváradi hegyimentő egyesület-
nek, és minden évben csatlakozik önkéntes-
ként a hivatásos mentőkhöz. A hegyimentés 
összetett feladat, és legalább hat fő összehan-
golt munkáját igényli. Mivel kevés a hivatásos, 
főállású hegyimentő, az önkéntesek munkájá-
ra nagy szükség van. Katona Levente alapos 
kiképzés és szigorú vizsgák nyomán lehetett 
hegyimentő. Mivel szeret a természetben len-

ni, szabadon a magasban mászkálni, ezt az él-
ményt másokkal is szerette volna megosztani. 
A hegyeket nem költöztethette szülővárosá-
ba, ezért alternatív megoldásnak a drótkötél-
pályás kalandparkot választotta. Feleségével 
együtt úgy gondolták, hogy ezzel kimozdíthat-
ják a fiatalokat a virtuális világból, és a ka-
landvágyó felnőtteknek is tartalmas időtöltést 
kínálhatnak. Hegyimentőként szerzett tapasz-
talatait jól tudja hasznosítani a parkban, s re-
ményeik szerint a létesítmény megélhetési for-
rás lesz számukra.

Jelenleg Katonáék méhészkednek és gaz-
dálkodnak is, de a jövőben csak az élmény-
park vezetésével, felügyeletével foglalkozná-
nak. „Így már olyan munkából élnénk meg, 
amit mindketten nagyon szeretünk csinálni, 
közben neveljük 1 éves és 8 hónapos fiunkat, 
Mátyást” – mondta a házaspár.

Először pályázni akartak a megvalósí-
tás anyagi forrására, de nem jártak sikerrel, 
ezért önerőből hozták létre a kalandparkot. 

Megyénkben eddig csak Biharfüred 
dicsekedhetett kalandparkkal, június közepén 
azonban a margittai erdőben is megnyitották a 
Freedom Adventure elnevezésű, adrenalinszintet 
növelő kötélpályát. Különböző nehézségi fokai 
vannak, ezért gyerekek és felnőttek egyaránt 
kipróbálhatják ügyességüket, rátermettségüket.

Figyelmet,  
jó erőnlétet  
és ügyességet 
igényel  
az akadálypálya 
teljesítése

A tiroli kiindulópontja



A pályát a margittai erdőben építették meg, 
itt a fák között kifeszített kötélpályán kell el-
jutni egyik pontból a másikba, ügyességi aka-
dályokat legyőzve. A pályába többszakaszos 
tirolit is beépítettek, ezen drótkötélen csiga 
segítségével lehet egyik fától a másikig lesik-
lani. A leghosszabb szakasz több mint 120 
méteres, az öt szakasz együttes hossza pe-
dig 350 m.

A 14 éven aluli gyerekek alacsonyabban, 
1,5 méteres magasságban teljesíthetik a já-
tékos akadályokat, a nagyobbak és a felnőt-
tek pedig 6-7 méteres magasságban. Oda is 
felmehet kisebb gyerek, de csak felnőtt kísé-
retében. A park 55 feladatot (játékot) foglal 
magában. Ebből 25 az alsó, a többi a felső 
szinten van. Az utóbbiak nehezebb feladatok, 
nagyobb figyelmet és testi erőnlétet kívánnak. 

Az árak egészen elfogadhatók, gyerekeknek 
14 éves korig 25 lejt, felnőtteknek 30 lejt kell 
fizetniük; csoportoknak kedvezményt nyújta-
nak. Nyitvatartási idő: keddtől szombatig 10–
19, vasárnap 13–19 óra között.

A baleset valószínűségét igyekeztek kizár-
ni, hiszen a teljes szakaszon biztonsági drót-
kötél fut, és két kötéllel csatlakoztatják hoz-
zá a pálya használóinak hevederét. Védősisak 
viselése kötelező, és kérésre védőkesztyűt is 
lehet kapni. Van egy gyakorlópálya is, ott az 
üzemeltetők megmutatják, hogyan kell szak-
szerűen felkapcsolni a hevedereket, beakasz-
tani a karabinereket és vigyázni a testi ép-
ségre.

Katona Levente az élményparkot „alaptá-
bornak” tekinti. Utána, ha lesz rá igény, el-
viszi az ügyesebb fiatalokat hegyi túrákra és 
sziklamászásra is. Reményei szerint a fiatalok 
maguktól belátják majd, hogy sokkal haszno-
sabb és kellemesebb a természetet járni, mint 
a szobában a kütyüket babrálni. A természet 
szépsége és vonzereje, valamint a sikerélmény 
valószínűleg visszajáróvá teszi őket. A legki-
sebbekre is gondoltak, hiszen van egy trambu-
lin és egy homokozó is a pálya szélén.

A következő években bővíteni akarják a ka-
landparkot további játékokkal, játszóházzal és 
csúszdákkal is a kisebb gyerekek számára. El-
képzeléseik szerint, ha a vállalkozás kifizetődő 
lesz, és kitermeli a további befektetések költsé-
geit, rendezvényekkel is bővítenék a kalandok 
repertoárját – tudtuk meg a kalandparkot üze-
meltető fiatal házaspártól.

Szőke Ferenc

életmód
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Egymás fölött 
alakították ki 
a különböző 
nehézségű 
pályákat

A gyerekek  
az alsó szinten 

kalandozhatnak
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Hogyan védekezzünk  
a hőség ellen?

A kánikula szinte mindenkit megvisel, de 
vannak különösen veszélyeztetett csoportok, 
amelyeknek tagjai még inkább oda kell hogy 
figyeljenek magukra, illetve a környezetüknek 
rájuk. Ilyenek például a kisgyermekek, a kró-
nikus betegségben szenvedők, mint a szív- és 
érrendszeri panaszokkal küzdők, illetve általá-
ban az idősek. Tamás Arany Hajnalka nagy-
szalontai gyógyszerésztől érdeklődtünk, mi-
ként legyünk elővigyázatosak.

Elmondta, hogy az agy hőérzékelő köz-
pontja a hipotalamusz, amelynek neuron-
jai termosztáthoz hasonlóan érzékelik, ha a 

testhőmérséklet a kívánatos értéknél alacso-
nyabb vagy magasabb, és ennek megfelelő-
en fokozzák vagy mérsékelik a szervezet hő-
termelését, illetve hőleadását. Például meleg 
ételek fogyasztásakor a hipotalamusz a bel-
ső testhőmérséklet növelésével a vér áram-
lását a bőrbe irányítja, és jelez a szervezet-
nek, hogy hőleadással, azaz izzadással hűtse 
le a testet.

– Hogyan védekezhetünk a hőség ellen?
– Zuhanyozzunk langyos vízzel napon-

ta akár többször is. Érdemes ventilátort vagy 
légkondicionálót használni 1-2 órán át. A déli 
órákat töltsük zárt, sötét helyiségben. Fo-
gyasszunk a szokásosnál több folyadékot: vi-
zet, teát, szénsavmentes gyümölcsleveket, pa-
radicsomlét, aludttejet, leveseket. Viseljünk 
kalapot, napszemüveget, világos színű pamut 
öltözetet. Ha a hőmérő higanyszála egyre fel-
jebb kúszik, és nem vigyázunk, kiszáradha-
tunk, napszúrást, hőgutát, hőpangást is kap-
hatunk.

– A napszúrást hogyan lehet kezelni?
– Nagyon fontos, hogy hűvös helyiségbe jut-

tassuk a beteget, 30 fokos szögben megemelt 
felsőtesttel feküdjön, apró kortyokban fogyasz-
szon hűvös folyadékot, láz estén pedig lázcsil-
lapítót kell bevennie, valamint multivitaminos 
pezsgőtablettát kell feloldanunk a beteg szá-
mára, hogy azt meg tudja inni.

– Mit lehet tenni kiszáradás esetén?
– Először is pótolnunk kell a folyadékot, va-

lamint elektrolit-pótlásra is szükség van. Fo-
gyasszunk magas rosttartalmú zöldségeket és 
gyümölcsöket.

Végül pár hasznos tanács: védjük a bőrün-
ket megfelelő fényvédő krémmel! Világos bő-
rűeknek az 50+ UV-faktoros készítmények ja-
vasoltak, sötét bőrűeknek a 20+ vagy 30+ 
faktoros készítmények is elégségesek. Na-
gyon fontos, hogy szedjünk antioxidánsokat 
tartalmazó gyógyhatású készítményeket, mi-
vel azok védenek a bőrrák kialakulása ellen. A 
legfontosabb antioxidánsaink az A-, C- és E-vi-
tamin, valamint a béta-karotin, a réz, a cink.

Balázs Anita

A nagy meleg 
a vízparton 
elviselhetőbb

A hirtelen jött nagy meleg, amikor gyorsan kúszik 
fel a hőmérő higanyszála, bizony sokaknak 
okoz panaszokat, hiszen a hőségnek számos 
következménye van az egészségi állapotunkra. 
Tamás Arany Hajnalka gyógyszerészt kérdeztük a 
témáról, s arról is, hogy mit kell tenni napszúrás 
és kiszáradás esetén.
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Református szeretethíd

A Szeretethíd olyan segítségnyújtó akció, 
mely mindenkit vár, legyen az idős vagy fia-
tal, egészséges vagy éppen fogyatékkal élő, 
határon inneni vagy túli. Célja, hogy az em-
berek közösen tegyenek egymásért, a helyi és 
gyülekezeti közösségekért és a teremtett vilá-
gért. A Kárpát-medence több területén mun-
kálkodnak kisebb-nagyobb csoportok szoci-
ális, fejlesztési és ökológiai területen, valódi segítséget nyújtva ezzel településeknek, intéz-

ményeknek vagy gyülekezeteknek – mondta 
el lapunknak Mikló István Boldizsár nagysza-
lontai parókus lelkész.

A Szeretethíd nagyszalontai eseményeiről 
megtudtuk, hogy idén május végén szervez-
ték meg ismét a hajdúvárosban a programot, 
s a lelkészi hivatalban, az iskolában vagy akár 
az egyházközség közösségi oldalán lehetett je-
lentkezni. A program kezdetén kiosztották az 
ajándék pólókat a résztvevőknek, és csapato-
kat alakítottak. Az önkéntes munka Nagysza-
lontán hat helyszínen, összesen 200 önkén-
tessel zajlott: a József Ház idősek otthonában, 
a Salem idősek otthonában, a Peter iskolában, 
az Arany János Elméleti Líceumban, a refor-
mátus templomban és a Népkert parkban. A 
nap során az önkéntesek takarítottak, szeme-
tet szedtek, virágot ültettek és segédkeztek 
az idősek ellátásában. Az akció közös ebéd-
del zárult az Arany János Elméleti Líceum ét-
kezdéjében. A Szeretethíd önkéntes program 
nagyszalontai támogatói a Street Food, a The 
Museum Speciality Coffee Shop és a Trial Kft. 
voltak.

A Szeretethíd mellett más jellegű önkéntes 
tevékenységek is folynak a nagyszalontai re-
formátus egyház égisze alatt. A templomban 
vagy az egyházközség Facebook-oldalán szok-
ták meghirdetni őket, és természetesen kortól, 
nemtől függetlenül szeretettel várnak minden 
kedves érdeklődőt a programokra.

Balázs Anita

A Szeretethíd elnevezésű önkéntes napokat 
2009ben hívta életre a Magyar Református 
Szeretetszolgálat. Mikló István Boldizsár, 
a Nagyszalontai Református Egyházközség 
lelkipásztora tájékoztatott a rendezvény céljairól.

A legkisebbek is 
bekapcsolódtak  
az önkénteskedésbe

Arany János 
szobrának 

környékét is 
megtisztították  

az önkéntes 
fiatalok

Szemétgyűjtés az egyik parkban
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Faragó László 1970 novemberében ke-
rült a Székelyhídi Fogyasztási Szövetkezet-
hez. Lett volna esélye, hogy máshol tevékeny-
kedjék, kapott felkéréseket, de ő nem hagyta 
el a szövetkezetet, ma is itt dolgozik, jövőre 
már ötven éve. Mielőtt megválasztották vol-
na elnöknek, a bérelszámoló osztályt vezet-
te. Megválasztásakor, a ’90-es évek elején az 
intézménynek mintegy ötszáz alkalmazott-
ja volt, két nagy termelési részleg működött: 
a cipőkészítő részleg mintegy 200 ember-
nek adott munkát, a varrodában pedig 130 
ember dolgozott. Ezek a részlegek ismertek 
és elismertek voltak nemcsak Bihar megyé-
ben, de országosan, sőt a határon túl is. A 
két nagy egységen kívül volt lakatos és kőmű-
ves csoport, asztalosműhely és más szakmai 
csoport, ezek általában megrendelésre készí-
tettek egyedi termékeket. De volt női és férfi-
fodrászat, cukrászat, emellett több kereskedel-
mi egység – gyakorlatilag a település összes 
boltja hozzájuk tartozott. Üzletei nemcsak 
Székelyhídon voltak a szövetkezetnek, hanem 
a környező településeken is: Kiskerekiben, 
Érkeserűben, Asszonyvásárán, Érolasziban, 
Ér  köbölkúton, Hegyközszentmiklóson, Cso-
ka   lyon és Nagykágyán. A ’90-es évektől az ér-
körtvélyesi és az érvasadi boltok is a székelyhí-
di szövetkezethez tartoztak – az utóbbi ma is.

Beszélgetőtársam felidézte, hogy a ’90-
es évek második felében az említett két nagy 

Szép emlékek  
egy szövetkezetről
Elég hosszú ideig éltem Székelyhídon, abban 
az időben volt alkalmam átlátni a helybeli 
Fogyasztási Szövetkezet tevékenységét. Nagyon 
sokan dolgoztak ott, több részlege is elismert 
volt, nem csak Romániában. Nemrég a városban 
járva találkoztam Faragó Lászlóval, aki az 1989. 
decemberi változások után lett a szövetkezet 
elnöke. A tisztséget ma is betölti, vele idéztük fel 
a szövetkezet történetét.

részlegnek komoly gondjai lettek, az addigi 
megrendelők már nem kértek árut, és új üzlet-
feleket sem sikerült találniuk, ezért a két rész-
leget fel kellett számolniuk. A kisebb részlege-
ken is ugyanez volt a baj, megrendelők híján 
lassan-lassan felszámolódott az építkezési és 
a lakatos csoport is. „Volt egy nagyon nehéz 
periódus, amelyen átestünk, ekkor – hogy az 
alkalmazottakat is érdekeltté tegyük – beve-
zettük, hogy amit megtermeltek, abból fizes-
sék is őket. Ez működött egy ideig, de mivel a 
költségek állandóan növekedtek, a tevékeny-
ség viszont folyamatosan csökkent, nehéz volt 
működtetni ezeket az egységeket. 2000 után 
lassan-lassan mind felszámolódtak” – mondta 
keserűen az elnök.

Nagy veszteség volt ez a szövetkezet számá-
ra, hiszen a legtöbb alkalmazottat foglalkozta-
tó részleg kapuit kellett bezárniuk, szakembe-
rek maradtak munka, a szövetkezet pedig a 
legjobb részlegei nélkül, melyek sok jövedel-
met hoztak valamikor.

Faragó László, a Székelyhídi Fogyasztási Szövetkezet 
elnöke
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Kereskedelmi egységek  
– bérben

A továbbiakban Faragó László a kereske-
delmi egységek gondjairól s nagy részük fel-
számolásáról is beszélt. A magánkézben levő 
üzletek megjelenése nagy konkurenciát jelen-
tett számukra.

„Napjainkra minden gazdasági tevékenysé-
günk legyengült, köztük a kereskedelmi is, eb-
ben az ágazatban sokkal kevesebben dolgoz-
nak ma, mint a ’90-es évek elején. Azokon 
a részlegeken viszont, ahol van tevékenység, 
elfogadható a teljesítményünk. Azt tudni kell, 
hogy jogilag is átalakult a fogyasztási szövet-
kezet, ez nagyon nagy és jó lépés volt, és ab-
ban segített, hogy továbbra is fenn tudjuk tar-
tani magunkat. Addig, ha bérbe adtunk vagy 
eladtunk egységeket, az ellenérték egy részét 
le kellett adni a megyei szövetkezetnek, és az 
országos szövetkezet iránt is volt kötelezett-
ségünk. Nagyon sok olyan kormányrendelet 
jelent meg, mely gátolta a munkánkat. 2005 
óta önálló szövetkezet vagyunk – úgymond a 
magunk ura. Igazából ma is a megyei szövet-
séghez tartozunk, és azon keresztül az orszá-
goshoz is, de alárendeltség nélkül. A megyei 
szövetség igazgatótanácsának tagja is vagyok. 

A szövetkezet 
híresnevezetes 

központi 
vendéglője

(folytatás a következõ oldalon)

Ø

Az országos fórum nemrég úgy döntött, hogy 
a tíz legjobb eredményt elért szövetkezet ve-
zetői legyenek tagjai az országos igazgatóta-
nácsnak. Először országos tizedik helyezett 
vezetőjeként lettem tagja a testületnek, a mos-
tani mandátumban pedig már a hetedik he-
lyen vagyunk mi székelyhídiak. Megyei szin-
ten szövetkezetünk a negyedik helyen áll” 
– mondta az elnök.

Jelenleg a szövetkezetnek 37 alkalmazott-
ja van – a harminc évvel ezelőtti 500 fős lét-
számhoz képest ez radikális csökkenés. Fa-
ragó László a megnövekedett működési 
költségek ellensúlyozásával magyarázza a lét-
számcsökkentést. A nem rentábilis kereske-
delmi egységeiket, mintegy húszat, bérbe ad-
ták vállalkozóknak, ez most közel 20 ezer lej 
tiszta jövedelmet hoz havonta a szövetkezet-
nek. „Ebből tudunk kicsit fejleszteni, például a 
központi étteremben. Nagyon szeretnénk töb-
bet is tenni, de ma már nagyon nehéz jól fel-
készült szakembereket találni. A jók el vannak 
látva munkával, legfeljebb szabadidejükben 
dolgoznának, de nekünk olyan munkaválla-
lókra van szükségünk, akikkel minden költsé-
get hivatalosan el lehet számolni.”

A szóba került vendéglőjükről az igazgató 
elmondta, hogy nagyon sok rendezvénynek 
ad otthont. „Ha ezek nem volnának, bezárhat-
nánk az éttermet. Szerencsére annyira nagy 
az igény rá rendezvényhelyszínként, hogy már 
2021-re is vannak lefoglalt időpontok. Az ét-
termet a székelyhídiak kevésbé látogatják, de 
mivel itt vagyunk a főút mellett (Nagyvárad–
Szatmárnémeti országút – szerk. megj.), sok 
átutazó betér és fogyaszt. No meg már régóta 
kínálunk napi menüt, ez ismert lett, és többen 
is vásárolják” – hangzott el.

A székelyhídiak egykori kedvelt helye, a 
nyári kertként ismert létesítmény is szóba jött. 
Évek óta zárva van, ennek okáról kérdeztem 
Faragó Lászlót. „Nemcsak mi székelyhídiak, 
de az átutazók is sokan betértek oda, ked-
venc helye volt mindenkinek, főleg nyáron, a 
fák alatti hűvösben fogyasztani valamit. Még 
a változás után a gyerekeknek kialakítottunk 
ott egy játszóteret, aztán tekepálya építését is 
terveztük, hogy még népszerűbbé tegyük. Ne-
ves énekeseket hívtunk meg, hogy szórakoz-
tassák a közönséget. Ott akartam kialakítani 
egy amolyan lakodalmas házat, ez végül nem 
jött össze, mert a helyiséget el kellett adni. Én 
hallani sem akartam erről, de végül külső nyo-

A felvétel bal 
oldalán látható 
épületben működött 
egykor a varroda  
és a cipőrészleg
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A pénzintézetek és ügyfeleik közötti vitás 
ügyekben peren kívüli megegyezést kínáló 
központot 2015-ben hozták létre, a 2013/11. 
számú európai uniós direktíva alkalmazásá-
val. Egyelőre kevesen tudnak a létezéséről, 
ezért munkatársai tájékoztató körútra indul-
tak. Nagyváradon Liviu Fenoghen igazgató, 
Alexandru Păunescu, a koordináló biztos-
ság tagja, Mihai Tănăsescu ügyvéd, békél-
tető, illetve egyik civil partnerük, a Finzoom 
pénzügyi portál igazgatója, Irina Chiţu be-
szélt a központról, annak munkájáról, ered-
ményeiről.

(folytatás az előző oldalról)

Ø

Szép emlékek egy szövetkezetről

másra megvásárolta az akkori bérlő, aztán to-
vábbadta, s most elhagyottan áll a kastély ár-
nyékában”. Ezt már csak mi jegyezzük meg: 
nagy kár!

Szakember kerestetik

Arról is beszéltünk, hogy mi történt, mi tör-
ténik azokkal a helyiségekkel, amelyekben 
az egykori cipőrészleg vagy a varroda műkö-
dött. Üresen állnak-e a hatalmas csarnokok? 
– kérdeztem. Egy ideig mind bérbe volt adva, 
s az elnök hosszan sorolja a bérlőkkel felme-
rült gondokat. Egyszerűen nem fizették ki a 
bérleti díjat, volt olyan is köztük, akit nem le-
hetett elérni, amikor el akarták számoltatni. 
A helyiségek ma üresen állnak. Egy bérlő ér-
deklődött, ő szakmunkásokat is keresett vol-
na, hogy beindítsa vállalkozását, de senki sem 
jelentkezett.

„A szakemberhiányt mi is érezzük – pana-
szolja Faragó László. – A megmaradt egysége-

inkbe nem találok üzletvezetőt, a jól működő 
pékségünkbe péket, vagy pincért, szakácsot, 
és sorolhatnám. Nagy hibának tartom, hogy 
megszüntették a szakiskolákat, a fogyasztási 
szövetkezetek által működtetett szakmai kép-
zéseket. Egy időben fiatalokat küldtünk szakis-
kolába, szerződést kötöttünk velük, s tanulmá-
nyaik befejeztével hozzánk jöttek dolgozni.”

Elhangzott még, hogy Székelyhídon na-
gyon gyenge a vásárlóerő, hiszen itt nincse-
nek jól menő gyárak, üzemek, ahol a munká-
sok jól keressenek. No meg Székelyhídon is 
megjelentek a nagyobb üzlethálózatok, főleg 
az élelmiszert forgalmazók, s ezek elcsábítják 
a vásárlókat. A szövetkezet keretében most öt 
bolt működik.

A pékségükben sütött kenyeret a megye 
több településén forgalmazzák, köztük Nagy-
váradon is. Faragó László a sok gond ellené-
re is bízik abban, hogy a szövetkezet tovább 
fog működni, az általuk előállított jó minősé-
gű termékekre lesz igény.

Dérer Ferenc

Bankügyeket békésen
Amit az ügyintézésről tudni kell

A banki békéltetés lényege, hogy a vitás 
kérdéseket békés úton rendezzék az ügyfél és 
a bank között. A központ szolgáltatása 90 na-
pig ingyenes az ügyfelek számára, a költsé-
geket a bankok vagy más pénzintézetek fede-
zik, ezek tartják fenn a központot is. A nem 
banki pénzintézetek kevésbé rugalmasak a bé-
kéltetésre – hangzott el –, mivel kisebb össze-
geket kölcsönöznek rövidebb távra. Ilyen eset-
ben a kamatokra kell figyelnie az ügyfélnek, 
mert a magasabb kockázat miatt azok nagyon 
nagyok.

Fontos tudni, hogy a vitatott pénzintéze-
ti intézkedések, eljárások miatti békéltetést 
mindig az ügyfél kezdeményezheti, a pénzin-
tézetek nem. Egyetlen feltétele van a szolgál-
tatás igénylésének: az ügyfélnek bizonyítania 

Bihar megyében is bemutatkozott a múlt 
hónapban a Pénzügyi Békéltető Testület  
(Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor  
în Domeniul Bancar – CSALB).
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kell, hogy a vitatott helyzetre kért megoldást a 
banktól, de vagy nem kapott kedvező választ, 
vagy választ sem kapott. Ehhez elegendő pél-
dául a banknak küldött e-mail bemutatása. A 
kérelmet az érdekeltek on-line is kitölthetik a 
www.csalb.ro honlapon, de van kinyomtatha-
tó változata is, azt akár postán is elküldhetik.

Az ügyintézés többnyire telefonon zajlik, s 
az eljárás végén a békéltetők egy határozatot 
küldenek a feleknek. Ez a határozat 15 napon 
belül lép életbe, és bírósági döntéssel egyenér-
tékű, sőt arra is volt példa, hogy már per folyt 
az ügyfél és a bank között, de a felek halasz-
tást kértek a békéltetés idejére, s a békéltetés 
eredményét fogadta el a bíróság. Fontos azon-
ban tudni, hogy a békéltetés során született 
dokumentumokat nem használhatják a felek 
bizonyítékként peres eljárásban.

A központ egyébként 21 békéltetővel áll 
kapcsolatban, közülük jelölik ki az egyes 
ügyekben eljárókat. A felek vissza is utasít-
hatják a kijelölt személyt, s más kapja meg 

a feladatot. Ahhoz, hogy valaki békéltető le-
hessen, legalább tízéves gazdasági-pénzügyi 
tapasztalat szükséges.

A központ fontos partnere az Országos Fo-
gyasztóvédelmi Hatóság, a bankok után en-
nek a munkatársai tájékoztatják a legtöbb 
ügyfelet a békéltető központ szolgáltatásairól 
– hangzott el. Azt is megtudhattuk, hogy a 
méltányosságot is vizsgálja a békéltető, példá-
ul azt, hogy az ügyfeleket megfelelően tájé-
koztatták-e a kamatokról, kezelési költségek-
ről vagy a lehetséges árfolyamváltozásokról.

Bárki válhat fizetésképtelenné, például a 
munkahelye elvesztése miatt vagy azért, mert 
elveszti házastársát, akivel addig közösen tör-
lesztették a hitelt, de akár egy gyermek szüle-
tése miatt is emelkedhetnek a család költségei 
– figyelmeztetett a pénzügyi portál vezetője. 
Azt is elmondta: ilyenkor a legrosszabb, ha 
nem fizetjük tovább a hitelünk részleteit. For-
dulhatunk a bankhoz átütemezésért, s ha ott 
nem járunk eredménnyel, kezdeményezhet-
jük a békéltetést. A portálon egyebek mellett 
bárki összehasonlíthat különféle hitellehető-
ségeket.

Ami eddig történt

Az elmúlt három évben több mint 700 eset-
ben járt sikerrel a békéltetés, csökkentettek 
vagy akár elvetettek kezelési költségeket, havi 
részleteket, és arra is volt példa, hogy eltöröl-
ték a fennmaradt hitelösszeget. Csak tavaly 
több mint egymillió euró maradt az ügyfelek-
nél a békéltetések nyomán.

Tavaly és ez év első hónapjaiban már több 
mint 2300-an fordultak a központhoz, ebből 
26 esetben – a kérések kevesebb mint 2 szá-
zalékában – Bihar megyéből, ezzel megyénk 
az utolsó tíz között van. A kérések 49 száza-
léka Bukarestből és Ilfov megyéből érkezik a 
központhoz.

Biharból egyébként volt olyan ügyfél, aki-
nek 13 338 eurós tartozását engedte el a 
bank, mert elállt a pertől, egy másik ügyfélnek 
két hitelszerződését is módosították, az egyik 
nyomán 16 500 lejt visszakapott, a másik 12 
ezer lejes hitelt pedig két évre átütemezték, 
így az ügyfélnek mintegy 530 lejt kell fizetnie 
havonta. Volt olyan ügyfél is, aki 3900 lejt ka-
pott vissza, s olyan is, akinek elengedték a ke-
zelési költséget, a kamatot pedig 1,54 száza-
lékkal csökkentették.

Fried Noémi Lujza
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A most 84 éves szerző jegyzetei több mint 
két évtizeden át készültek. A gyermekkori já-
tékok, csintalanságok mellett a gyerekfejjel 
megélt háború kegyetlenségeit is leírja. Budár 
Sándor ötéves koráig ment vissza az időben, 
így az 1940-es évektől tárja az olvasók elé a 
vele megtörtént és általa tapasztalt dolgokat. 
Eredeti szándéka szerint a feljegyzések család-
tagjai számára készültek, ők viszont elolvas-
va arra biztatták, hogy rendezze őket, és adja 
ki könyv formájában. Konzultált Kun Tünde 
magyartanárral, s ő ugyanezen a véleményen 
volt, vállalta a lektorálást is, ezért a szerző en-
gedett az unszolásnak.

Az emlékekből egy öt fejezetből álló, 149 ol-
dalas, jól szerkesztett, ízes magyarsággal meg-
írt, olvasmányos kötet született. A grafikákat 
Angyal Olívia rajztanár készítette. Nyomta és 
kötötte az Europrint nyomda. Gyermeki szem-
mel átélt emlékeit írja meg benne egy érett és 
élettapasztalattal bíró férfi, ezáltal is különle-
gessé téve a könyvet. A szerző olvasottságára 
utal, hogy nagyon sokszor alkalmaz az éppen 
tárgyalt témához kapcsolódó idézeteket.

A kötetet Kun Tünde méltatta, igyekezett 
kimerítő részletességgel bemutatni, és a kedv-

A leírt emlékek 
megmaradnak

Hálával tartozunk azoknak, akik leírják életük 
fontosabb emlékeit; ezek a történelem 
mozaikdarabjaiként megmaradnak, és tükrözik 
számunkra múltunkat. Június közepén mutatták 
be az érbogyoszlói művelődési házban Budár 
Sándor Nyuszi ül a szarkafészekben című 
emlékiratát, melyben gyermekkori emlékeit 
tárja elénk. Már érett fővel és élettapasztalattal, 
nyugdíjba vonulása után kezdte lejegyezni őket.

Budár Sándor válaszolt a résztvevők kérdéseire is

A dedikálás sem maradt el

Szabó Ödön, Kócza 
István, Kun Tünde, 
Budár Sándor  
és Gulya Andrea  
a könyvbemutatón Ø
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csináláshoz több fejezetből is felolvasott rövi-
debb-hosszabb részleteket. A könyvbemuta-
tót megtisztelte jelenlétével Szabó Ödön, az 
RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyve-
zető elnöke, parlamenti képviselő és Szűcs 
László, a Várad kulturális folyóirat főszerkesz-
tője is. Szabó Ödön gratulált elsőként a szer-
zőnek, kiemelve, hogy „ez a könyv nemcsak 
dokumentum, hanem az akkori kor hangula-
tát is tükrözi, ezáltal teljes képet ad arról a vi-
lágról. Erőt meríthetünk abból, hogy őseink 
nagyon nehéz időket is méltósággal túléltek”. 
Köszöntötte a szerzőt és a szépszámú érdeklő-
dőt Kócza István polgármester és Gulya And-
rea alpolgármester is.

A szerző személyesen is beszélt a könyv 
megszületésének körülményeiről, és köszö-
netet mondott mindenkinek, akitől segítséget 
kapott. Szívesen válaszolt az érdeklődők kér-

Pedagógus szülők gyermekeként nehéz volt 
számára az a korszak, amikor szülei is tanítot-
ták – emlékezik vissza Német Andrea. Min-
denben első kellett hogy legyen, példát kel-
lett mutatnia a többi gyereknek, kötelező volt, 
hogy mindennap felkészülve érkezzék az isko-
lába.

„Amikor saját apja, anyja vagy nagynénje 
tart órát abban az osztályban, amelyikben ő is 
tanul, az nagyon nehéz a gyereknek. A szülei-

Számok helyett 
versek

met nagyon szerettem és tiszteltem, és mindig 
meg akartam felelni mindenben. Édesapám-
ról elmondhatom, hogy elég volt egy csúnya 
nézése, és már tudtam, hogy valamit nem jól 
tettem. Édesanyám nem volt ilyen szigorú. 

déseire, így kiderült, hogy még sok történet 
van a tarsolyában. Ezek talán egy következő 
kötetben fognak megjelenni. A könyv meg-
vásárolható a margittai RMDSZ-székházban 
működő könyvüzletben.

Szőke Ferenc

Német Andrea székelyhídi tanítónő 
családtagjainak nagy része pedagógus volt, 
illetve ma is az. Édesapját jól ismertem, 
pedagógus nagynénjét is, mindketten igazgatói 
tisztséget is betöltöttek az Érbogyoszlói 
Általános Iskolában. Testvére a székelyhídi Petőfi 
Sándor Középiskolában tanít. Német Andreával 
hivatásáról és kedvteléséről, a versírásról 
beszélgettünk nemrégiben Székelyhídon.

Szépszámú 
érdeklődő volt

Német Andrea székelyhídi tanítónő

(folytatás a következõ oldalon)

Ø

Ø
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Egyébként édesapám Német Pál biológia–
földrajz szakos tanár volt, édesanyámnak, Né-
met Máriának nem volt szaktanári képesítése, 
helyettesként több tantárgyat is tanított, leg-
többet oroszt. Amikor bekerültem a margittai 
középiskolába, ha senki sem tudta az orosz 
nyelvet, én tudtam, ezért sokszor kellett felel-
nem. Amikor rákérdeztek, hogy honnan tu-
dom én ilyen jól ezt a tantárgyat, akkor vála-
szoltam: édesanyámtól.

A testvérem, Német Éva is a székelyhídi kö-
zépiskolában tanít, ő földrajzot; hamarabb ke-
rült ide, mint én. Földrajz szakra készültem 
én is, de a gazdasági földrajz egyáltalán nem 
ment nekem. A számok riasztanak, humán 
beállítottságú vagyok, a kémiával, a fizikával, 
a matematikával mindig gondom volt. Érettsé-
gi után ezért kisegítő pedagógusként kezdtem, 

egyből mély vízbe kerültem: Érbogyoszlón kis-
csoportos óvodásokat oktattam. Nagyon-na-
gyon nehéz volt kicsi gyerkőcökkel foglalkoz-
ni, fiatal és tapasztalatlan voltam, de aztán 
minden jóra fordult. Tíz év után abba kellett 
hagynom az óvónősködést, a gimnáziumi ok-
tatásba kerültem, és V–VIII. osztályokban he-
lyettes tanárként több tárgyat is tanítottam. 
Ezt a munkát szerettem, nagyon tudtam a 
gyerekek nyelvén beszélni, így eredményes is 
volt a munkám. A diákok is kedveltek, meg-
nyíltak előttem, jobban elmondták nekem 
gondjaikat, mint a szüleiknek. Erre nagyon 
büszke vagyok.”

Életének következő fontos állomása az ara-
di Vasile Goldiş Egyetem Margittára kihelye-
zett kara volt; 2003-ban diplomázott tanító 

szakon. Azóta tanítónőként dolgozik. Tizen-
egy évvel ezelőtt került Székelyhídra a Pe-
tőfi Sándor Középiskolába. Mint mondta, 
kényszermegoldás volt ez számára, de minél 
hamarabb igyekezett beilleszkedni. „Az idén 
negyedikeseket tanítottam, épp ma tartottuk 
az évzáró ünnepséget. Búcsú, a maga módján 
fájó volt ez az esemény még akkor is, ha tu-
dom, hogy ezekkel a gyerekekkel még lesz al-
kalmam találkozni, hiszen ők is itt laknak, de 
már nem mint tanító és diák.”

Később arról is beszélt Német Andrea, 
hogy jól érzi magát Székelyhídon, de kevesli a 
szórakozási alkalmakat: „Nincs lehetőség ba-
rátkozásra, a kulturális élet teljesen hiányzik. 
Szeretem a népdalokat, de a rockzenét is, vi-
szont arra, hogy itt ilyen koncertre elmehes-
sek, nagyon kevés az esélyem.”

Beszélgetőtársamnak 2010-ben egy verses-
könyve jelent meg, a saját költségén. Azóta 
lassan összegyűlt egy újabb kötetre való ver-
se, s megjelentetné, csak találjon kiadót. „A 
versírás számomra régi keletű, hiszen még 
1986-ban kezdtem. A kötetet önerőből adtam 

Számok helyett versek
(folytatás az előző oldalról)

Együtt a diákok 
és Német Andrea 
az utolsó tanítási 
napon

Kisdiákjai 
virágokkal 

kedveskedtek  
a tanító néninek

Verseskötetének 
címlapja

Ø

Ø
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Kedves ismerősök és épp csak látásból 
ismert emberek is vidáman újságolták, 
milyen hasznosnak találják a magyar–

román vegyes nyelvi közegben a szinte elke-
rülhetetlen ide-oda fordítgatásból született fer-
dítgetésekről szóló sorozatunkat, örömmel 
mondták, hogy máris hasznát vették, én pe-
dig annak örültem leginkább, amikor egy ilyen 
hamisítatlan ferdítési példát mondott az egyik 
ismerős. Kedvcsinálónak nyilvánossá is te-
szem most, még mielőtt rátérnék mai válasz-
tott témánkra.

Egy érzelgős témájú írást fordított valaki ma-
gyarról románra, zömében szótár segítségé-
vel, mert inkább csak a konyhanyelvet ismer-
te. Az írásban szereplő asszony a válásuk után 
gyakran kiborult, de a buzgó fordító nem értet-
te, hogy milyen magyar népszokásnak hódol 
ilyenkor, és megkérdezte egy magyar ismerő-
sét, hogy: „Voi, când sunteþi supărate de ce vă 
arde să daţi de băut rozătoarelor?” Vagyis, ha 
szomorúak vagyunk, miért törődünk mindig 
a rágcsálók megitatásával? A kérdezett előbb 
nem értette, de aztán észbe kapott, és nagyot 
nevetve megmagyarázta, a bő könnyes zoko-
gásra mondják azt, hogy itatja az egereket.

Köszönöm ezt a történetet, nem fogom soha 
elfelejteni! Most viszont rátérek néhány szólás-
ra, ami lényegében ugyanazt fejezi ki, csak 
egészen más körből vett példákkal.

A nagyságtól független erőhatást például 
mi úgy mondjuk, hogy „kicsi a bors, de erős”, 
románul viszont hiába magyaráznánk ezt-azt 
a piperről, nem értenék, mit akarunk. De ha 
azt mondjuk, „Buturuga mică răstoarnă carul 
mare”, akkor máris világos lesz minden: egy kis 
fatönk is felboríthatja a nagy szekeret.

Az is mindkét nyelvben evidens, hogy ha 
valaki ludas valamiben, akkor ne nagyon ug-

FERDÍTGETÜNK

Borsot törni, húzni, vonni
ráljon. Csak mi a fején lévő vajat emlegetve 
tanácsoljuk el az illetőt a napra menéstől, ro-
mánul pedig azt mondják: „E cu musca pe 
căciulă”. Légy van a sapkáján, ne mutatkoz-
zék így.

A szegénységgel kapcsolatban – érdekes 
módon – mindkét nyelvben megjelenik a hú-
zás, lehúzás, vagyis a fizikai túlterhelődés. Ná-
lunk a szegény embert az ág is húzza, a román 
nyelvben „La omul sărac nici boii nu trag”. Te-
hát a szegény embernek az ökre sem húzza 
kellőképpen a szekeret.

Ez a hasonló vétetés a sokat beszélő ember-
re vonatkozóan is megjelenik: mi is a szegény-
ség rémét emlegetjük mondván, hogy sok be-
széd szegénység, hallgatni arany, vagy akár a 
konkrét veszteségre is utalunk azzal, hogy lyu-
kat beszél a másik hasába, netán kibeszéli a 
krumplit a földből. Románul is a „Vorba lungă 
sărăcia omului”, de gyakori a „Dacă tăceai, 
filozof rămâneai” megállapítás is. Az előző 
szinte azonos a mi szólásunkkal, utóbbi viszont 
filozófussá avatta volna a nem folytonosan csá-
csogót.

Külön kitérek majd legközelebb a jellembe-
li azonosság körülírására, mivel az nagyon sok 
érdekességet rejt magában. Most végezetül a 
fentiekhez kapcsolódóan két nagyon közelálló 
szólást említenék: a mi tolvajtól lopni nem bűn 
szólásunk románul: „Hoþul strigă hoţii”, vagyis 
a tolvaj kiált tolvajt. A „Corb la corb nu-i scoate 
ochii” közmondás pedig teljesen megegyezik 
a holló a hollónak nem vájja ki a szemét bölcs 
népi megfigyelésünkkel.

Ezeknek az analógiáknak ellenére viszont 
továbbra sem ajánlom az ötletszerű ferdítge-
tést, a kikacagást elkerülendő érdemesebb utá-
nanézni vagy érdeklődni.

Molnár Judit

ki, nem volt támogatóm. Próbálkoztam, de Bi-
harban nem találtam senkit, aki elvállalta vol-
na a kiadását, ezért el kellett mennem Szilágy 
megyébe, ott adták ki. Van bennem egy ha-
talmas kettősség. Gavrucza Tibor lelkipásztor 
a bemutatón azzal méltatott, hogy leplezetle-
nül mutatom meg magam a verseimben. Ez 

nekem annyira tetszett, hogy biztatásnak vet-
tem a következő verseskötetem kiadásához. 
Általában borúlátó hangvételűek a verseim, 
a lelkemből jöttek.” Német Andrea abban bí-
zik, hogy a következő kötetét Nagyváradon 
adhatja ki.

Dérer Ferenc

Ø
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Aki a halottakkal is 
jól bánt

– Mi mindig itt laktunk, ez volt a szülői ház: 
konyha és két szoba. A színjátszó kör, az iro-
dalom volt az, ami lekötött. Egy nagynéném, 
Arany Éva képesítés nélküli tanító szerettette 
meg velem a magyar nyelvet, neki köszönhető, 
hogy ma is tudok fejből két-háromszáz verset. 
Mire befejeztem az általános iskolát, a jelen-
tősebb klasszikusokat is mind olvastam Victor 
Hugótól Zoláig, de Tolsztoj, Gogol sem volt is-

meretlen előttem. Debrecenben a legnagyobb 
iskolakerülők bandájába tartoztam. Nem is 
tudták a szüleim, hogy külön engedéllyel tud-
tam csak leérettségizni a vegyipariban, mert 
olyan sok volt a hiányzásom. Nem rosszalkod-
tunk, állandóan a Csokonai Színházban lóg-
tunk, ahol olyan nagy nevek játszottak, mint 
Mensáros László, Darvas Iván, Márkus László, 
Lontay Margit vagy Nagy Anna, aki a Pacsir-
ta című filmmel vált híressé.

– Hogyan tanult meg fotózni?
– Volt egy gépem, azt kattintgattam, az 

előhívás pedig vegyészként is különösen ér-
dekelt. Az oroszt jól megtanultam a középis-
kolában. Jól el volt raktározva, és ha kellett, 
elővettem. A legszebb példa erre, amikor elő-
ször mentem Japánba a Szovjetunión keresz-
tül a testvéremmel, aki orosz szakos volt, de 
nem mert beszélni. Nekem viszont megeredt 
a nyelvem. Utaztunk repülőn, hajón, vonaton. 
Sztrogoff Mihály útját jártuk be. Szerencsére 
a vakítás elmaradt.

– Mikor volt ez az út?
– A rendszerváltás után.
– Mikor kezdett idegen nyelveket tanulni?
– A katonai szolgálatomat Miskolcon kezd-

tem, a karhatalomhoz kerültem, amelyet ha-
lálezrednek hívtak. A második esztendőt Bu-
dapesten szolgáltam, alhadnagyként szereltem 
le. Ezután elmentem a Rendőrtiszti Főiskolára 
idegen nyelv szakra. Ott tanultam meg a nyel-

Szabó Miklós vegyész, amatőr színész, 
fotográfus, idegenvezető. Berettyóújfaluban 
született 1951ben, de csak egy hétig élt itt, 
hiszen a szülei hazavitték Földesre. Ott járta 
ki az általános iskolát, aztán a vegyipari 
következett Debrecenben. Ötven év elteltével 
jött „haza”. Az elmúlt fél évszázadban 146 
országban járt. Tapasztalatairól előadásokat 
tart Hajdúszoboszlón és Berettyóújfaluban 
Világkóstoló címmel. Jelenleg kisnyugdíjas és 
világcsavargó. Otthonában kerestem fel, hiszen 
Földes csak 14 kilométerre van Berettyóújfalutól.

Világkóstoló 
– előadás 

Hajdúszoboszlón

Szabó Miklós otthon



veket. Napi öt órában. Már a leendő munka-
helyem is megvolt, de valaki „fontos” ember 
lánya került oda az utolsó pillanatban, nekem 
pedig felajánlottak Debrecenben egy „tyúk-
tolvajüldöző” nyomozói állást. Kiléptem. Ott 
álltam 1975-ben egy rendőrtiszti diplomával 
és egy vegyész oklevéllel a semmiben, és alig 
tudtam megélni az alkalmi fordításokból. Az-
tán a református teológián tanítottam angolt. 
Ott ismertem meg Erdős Györgyöt, a legjobb 
japán fordítót és tolmácsot, aki egy kis fülké-
ben üldögélt ott, és mindig volt Unicumja. Jól 
összehaverkodtunk. Ő tökéletesítette a japán-
tudásomat, én viszonzásként angolt tanítot-
tam neki és az egyik fiának.

– Mi volt az első jelentősebb útja?
– 1986-ban végeztem el az idegenvezetői 

iskolát. Ezt a Belkereskedelmi Minisztérium 
működtette. Ott maradtam tanítani. Jó volt, 
mert idegen nyelven tartottam a foglalkozá-
sokat. Aztán felkértek tolmácsolni, majd szak-
mai utakra is eljártam. Az első külföldi utam 
egy bulgáriai sítúra volt. Ezek után a cégek 
is megtaláltak. A bejövő üzletembereknek tol-
mácsoltam a bankszektorban, a vegyiparban 
vagy a mezőgazdaságban. Egyre több utazá-
si irodával kerültem kapcsolatba. Maximálisan 
működött az önkizsákmányolás, mert kétszer 
nem lehetett nemet mondani. Így indult be a 
nagy csavargás, így jött össze az a 146 or-
szág, amit bejártam. Az Antarktisz kivételével 
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Emlékek között

minden kontinenst meglátogattam. Voltam az 
Északi-sarkon is, ahol műeszkimókat néztem, 
és aludtam igluban egy éjszakát. Amerikában 
az útépítéssel kapcsolatban bejártuk az összes 
autópályát az akkori Közlekedési Minisztéri-
um szakembereivel. Sokat voltam Izraelben, 
Japánban, Egyiptomban. A Luxor szerencse-
játék nyerteseit mintegy másfél éven keresz-
tül én kísértem Egyiptomban. Egyszer egy fél-
éves ott-tartózkodás miatt súlyos betegségem 
lett, nemcsak nekem, a munkatársamnak is. 
Szerintem sokat számított, hogy akkor nem 
ittunk alkoholt. A Níluson hajóztunk, és na-
gyon drága volt a szesz. Később szinte a véd-
jegyemmé vált, hogy mindig volt a táskámban 
egy üveg whisky. Nem is volt több betegség!

– Hol volt a legtovább?
– Floridában nyolc hónapot éltem, de 

Thaiföldön is. Vártam a magyar turistákat, és 
megpróbáltam életben maradni. Korfun hat 
hónapot voltam, Andalúziában és Máltán is 
sok időt töltöttem. Mindenütt vannak magya-
rok, de nekem az volt a tapasztalatom, hogy 
mindenkivel barátkozhat az ember, csak a ma-
gyarokat kerülje. Sokan előszeretettel csapják 
be a honfitársaikat. Thaiföldön és Balin talál-
koztam ilyen esetekkel. Persze voltak üdítő ki-
vételek is. Izraelben volt egy nagyon művelt, 
mindig elegáns tolmácsnő. Az elsők között 
vándorolt ki Magyarországról. Kiderült, hogy 
traktorosként kezdte a pályáját az első kibucok 
egyikében a Tiberiás-tó partján. George Pata-
ki, New York állam volt kormányzója is talpig 
úriember, mindig szakított rám időt egy vacso-
ra erejéig, ha arra jártam.

– Voltak érdekes élethelyzetek?
– Egyszer, amikor elhagytuk Kairót, két 

óra múlva földrengés rázta meg a várost, és 
San Franciscóból is három órával a földmoz-
gás előtt sikerült eltávoznom. Floridában az 
Andrew hurrikán másfél órával azután csapott 
le, hogy felszállt a gépem. Jeruzsálem arab 
negyedében voltam túsz 28 óra hosszat. Az 
utazási iroda elfelejtett fizetni a partnerének, 
így engem zártak be. Nigériában elraboltak, 
de két nap után meg tudtam lógni. Reményte-
lennek tartottam, hogy bárki is fizessen értem 
60 ezer dollár. Volt, hogy a csoportot kellett 
kimenekítenem Izraelben egy lövöldözésből. 
Három kényszerleszállás, ráadásul mindig az 
óceán felett volt a baj… Egyiptomban, a Fe-
kete sivatagban kilőtték a buszt alólunk… Ha 
emberekkel vagy, mindig történik valami, ne 

Tibetben, 5000 
méterrel  
a tengerszint fölött

(folytatás a következõ oldalon)

Ø
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adj’ isten, meghal valaki… Akkor egy halottal 
is jól kell bánnod… Négy ilyen alkalom volt az 
útjaim során, a szükséges engedélyek beszer-
zése után három embert koporsóban szállítot-
tak haza, egyet az illető ország törvényei mi-
att hamvasztani kellett. Az urnát én hoztam 
haza Nepálból. Mindenütt átforgatták a ham-
vakat, hogy nincs-e bennük kábítószer… Bu-
szos körutazás során többször léptem át a ha-
tárt Giurgiunál. Egyszer a határőr gyanakodva 
nézte az útlevemet. A busz és a sofőr nyugat-
német volt, az utasok amerikaiak, csak én vol-
tam magyar. Kérdezte, hogy én mit keresek 
itt. Mondtam, én vagyok a főnök. Erre beleej-
tette az útlevelemet a sárba, és rálépett. Há-
rom üveg whiskymbe, 5 kg kávémba és két 
karton arany Kent cigarettámba került, hogy 
visszakapjam.

– Váradon nem járt soha?
– 1997-ben a munkám mellett megnyi-

tottam a saját utazási irodámat Millennium 
’97 néven. Akkor nyáron Andalúziában jár-
tam, és meglehetősen jól jöttek össze a dol-
gok. Korfun találkoztam Aranyos Károly-
lyal, a Honvéd Művészegyüttes igazgatójával. 
Amikor létrejött a vállalkozásom, felkeresett, hogy az együttes utazásainak megszervezé-

sében működjek közre. Itt ismerkedtem meg 
Novák Ferenc „Tatával”, az együttes művésze-
ti vezetőjével, és nagyon jó barátság lett belő-
le. Rendezett egy darabot, a Nyulak Margit-
ja című szomorújátékot a váradi színházban. 
Tata hívott, menjünk el a premierre az igaz-
gató úrral, jó lesz a premier utáni bankett, 
bár egyelőre nincs rá pénz. Gondoltuk, akkor 
segítünk. Megraktuk az autót rogyásig étel-
lel-itallal, a határon sem volt semmi gond. A 
színháznál viszont nem várt senki. Végül ke-
rült valahonnan egy ember, de a munka jelen-
tős részét Aranyos ezredes úr, Tata, a sofőr 
és én végeztük el. Nem volt megterítve, meg-
terítettünk. Végigizgultuk ezt a nagyon szo-
morú játékot, és beálltunk felszolgálni, mert 
pincér sem volt. A vacsora végén még jót be-
széltem egy meg nem értett költővel, aki sze-
rette volna, ha megvásárolom a legújabb köte-
tét. Most a népfőiskolásokkal jártam Váradon, 
másik arcát ismerhettem meg a városnak. Le-
nyűgöztek a pompás szecessziós épületei, ha 
lesz időm, felkerekedem újra.

Kocsis Csaba

Valahol Afrikában

Szabó Miklós 
címlapfotója 
az utazási 
magazinban, amibe 
sokat írt

Írországban

Aki a halottakkal is jól bánt
(folytatás az előző oldalról)
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– Milyen fajta házőrző kutyákat tartanak 
leginkább Nagyszalontán?

– Elsősorban német juhászokat, de vannak 
román pásztorkutyák, bokszer, labrador ret-
rie ver, golden retriever, tacskó, foxterrier, va-
lamint keverék is, ez utóbbiból van a legtöbb. 
Megtalálható a városban a cane corso kutya-
fajta is, de ezekből a kutyusokból nincs olyan 
sok.

– Gyerekek mellé melyik fajta ideális?
– Véleményem szerint a legjobb a labrador 

retriever, a golden retriever és a beagle. Ezek 
a fajták a leginkább családbarátnak mondható 
négylábú kedvencek.

– Hogyan gondozzuk a kiskutyákat? Mi 
az első lépés, amikor megveszünk vagy aján-
dékba kapunk egy kölyköt?

– Nagyon fontos, hogy amikor 6-8 hetesen 
megvesszük a kiskutyát, megkérdezzük a te-
nyésztőtől, adott-e neki féregtelenítő tablettát. 
Ezt 4-5 hetesen adjuk először, majd 14 nap el-
teltével újra be kell adni. Hathetesen meg kell 
kapnia az első védőoltást a kiskutyának, és 
azt is meg kell ismételni 14 nap múlva. Újabb 
14 napra rá kap egy komplex védőoltást, ezt 
ugyancsak meg kell ismételni 14 nappal ké-
sőbb. Három hónaposan meg kell kapnia az 
első veszettség elleni oltást. Ekkor kapja meg 
az azonosító chipjét is. Ez egy 15 számjegyből 
álló kombinációt tartalmaz, és a bőr alá helye-
zik. Amikor kiskutyáink 4-5 hónaposak, ak-
kor váltják a fogukat, ilyenkor ajánlatos egy 
kalciumkúrát beiktatni. A féregtelenítést 4 hó-
naponként szükséges ismételni. A fajtiszta ku-
tyák igényesebbek, számukra van egy olyan 
komplex oltás, amelyet évente adunk, és több 
betegségtől is megvédi őket, illetve tartalmaz-

za az éves veszettségi oltást is. Nagyon fon-
tos a kiskutyák helyes táplálkozása, oda kell fi-
gyelnünk arra, hogy ne etessük túl őket.

– Mi a helyzet a veszélyesnek tartott ku-
tyákkal, hogyan kell „háziasítani” őket?

– Ebbe a kategóriába tartozik a rottweiler, 
a kaukázusi juhászkutya, a cane corso, a ka-
nári-szigeteki kutya (presa canario), a dober-
mann, az argentin dog, a pitbull, az amerikai 
staffordshire. Amikor ezek a kutyák elérik a 
6-7 hónapos kort, ajánlatos beíratni őket egy 
kutyaiskolába, s annak elvégzésekor letehetik 
az engedelmességi vizsgát, mivel nagyon fon-
tos, hogy tudjunk parancsolni kutyáinknak, il-
letve hogy hallgassanak is a gazdájukra ezek 
a fajták. Azt is érdemes tudni egy gazdának, 
hogy vannak gyenge idegzetű kutyák, ezek 
nagyon félnek a különböző hangos zajoktól, 
mint például a petárdázás, a tűzijáték vagy a 
mennydörgés. Ilyenkor kutyáink reszketnek, 
elbújnak, el is szökhetnek. Erre ma már léte-
zik megoldás olyan tabletta formájában, amely 
megnyugtatja a házi kedvenceinket. Kutyáink 
fürdetésekor csakis kutyasampont használ-
junk, mivel a bőrük nagyon érzékeny.

Balázs Anita

Hasznos tudnivalók 
kutyatartóknak
Ősidők óta az ember legjobb barátja a kutya. 
Mivel Nagyszalontán is szinte minden kertes 
háznál van kutya, Simon Sándor Mihály 
állatorvosi technikustól aziránt érdeklődtünk, 
hogy miként kell róluk megfelelően gondoskodni.

Simon Sándor Mihály negyven éve foglalkozik kutyák 
gyógyításával
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Sztarill Ferenc Budapesten szerzett építő-
mesteri oklevelet 1906-ban, de már ez előtt is 
Nagyváradon dolgozott mint építési vállalkozó. 
Saját tervezésű épületei mellett mások alkotá-
sait is kivitelezte. Leginkább Komor Marcell 
és Jakab Dezső terveit valósította meg, mint 
például a két Adorján-házat (1903/1905), a 
Fekete Sas palotát (1908), illetve az Okányi–
Schwartz-villát (1911). Ezek hatása érezhető 
helyenként saját tervezésű munkáin is. De ő 
kivitelezte a Vágó fivérek terve alapján a Dar-
vas-házat (1911) is.

Sztarill műve a neogótikus stílusú deszki ró-
mai katolikus templom, ezt 1904-ben szentel-
ték fel, illetve az újirázi római katolikus temp-
lom (1912) is.

Hosszú időn át a Nagyváradi Építőiparosok 
Szövetségének elnöke is volt. Nagyváradon 
hunyt el 1943-ban. Sírkeresztje megmaradt a 
felszámolt Olaszi temetőben, a Haller-kápolna 
közvetlen közelében. A továbbiakban a biha-
ri megyeszékhelyen álló legjelentősebb alko-
tásait ismertetjük.

Sztarill-palota

Sztarill Ferenc 1902-ben építette magá-
nak, saját terve alapján, a Bémer (ma Ferdi-
nand) tér és a Szalárdi (ma Teatrului) utca sar-
kán álló, a nevét viselő kétemeletes palotát. 
Elkészültekor az emeleten lakások, a földszin-
ten az Emke kávéház kapott helyet benne. 
Az építész 1906-ban a Szalárdi utcai mellék-
homlokzatot újabb négytengelynyi résszel bő-
vítette. Az 1930-as években alakították át az 
emeleti lakásokat szállodaszobákká. Ez lett 
napjainkig az Astoria szálloda.

Az egykori szecessziós díszítésű kávéház-
nak hányatott sors jutott. 1945 után bezárták, 
és eltüntették belső stukkódíszes dekorációját. 
Fehérre meszelt falai között az ötvenes évek-

ben textil- és készruhabolt nyílt benne, később 
tárlatoknak adott helyet. Emlékeim szerint va-
lamikor az 1970-es évek elején rendezték be 
ismét kávéháznak az akkor divatos csőbúto-
rokkal, műanyag lapos asztalokkal. De ez már 
külsejében és menüje kínálatában is csak torz 
utánzata volt az egykor itt működő virágzó ká-
véháznak. Egy évtizede új név alatt korsze-
rűsítették a kávéházat, ez nagyfokú minősé-
gi változást hozott, de már nem a szecesszió 
jegyében…

A sarki ingatlan külső megjelenésében a 
szecesszió stílusjegyeit tükrözi, de az ablakok-
nál gótizáló elemekkel keverve. 1990 után na-
gyon elhanyagolt állapotba került, s majd csak 
2006-ban restaurálták külsőleg. Ekkor már 
igen példás, szakszerű, műemléknek nyilvání-
tott épülethez méltó munkát végeztek.

Poynár-ház

A Bémer (ma Ferdinand) tér északkeleti ol-
dalán álló, sarki földszintes üzletházat 1907 ta-
vaszán kezdték bontani, hogy helyén novem-
berre felépítsék a Poynár-házat Sztarill Ferenc 
terve alapján. Az impozáns épület mindkét 

Sztarill Ferenc öröksége
Százhatvan éve, 1859ben született 
Nagyváradon Sztarill Ferenc építész, a város 
egyik legtermékenyebb építkezési vállalkozója. 
Rá emlékezünk a legjelentősebb épületeinek 
leírásával.

A Sztarillpalota, az egykori Emke
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homlokzata szimmetrikus. Érdekessége, hogy 
a földszint síkjából kiugró két felső szintet a 
félemeleten ívelten előreugró pillérsor tartja. 
Közöttük a félemelet nagy, szegmensíves ab-
lakai húzódnak.

Ha összehasonlítjuk a tervező egyik előző 
munkájával, a Sztarill-palotával, elmondható, 
hogy itt már eltűntek a történelmi stílusjegyek, 
az egyetlen kivétel a féloszlopokkal díszített 
sarki torony a barokkos, hegyesített hagyma-
kupolájával. A korábban leromlott állapotú in-
gatlant két évvel ezelőtt szépen felújították.

Deutsch K. I. porcelánáruháza

Ez a Zöldfa (Vasile Alecsandri) utca 4. szám 
alatti üzletház az egyike azoknak a jelentős 
váradi ingatlanoknak, amelyek tervezőjének 
kiléte bizonytalan. Némi segítséget jelent az 
azonosításához az, hogy tudható: a tulajdonos  
Deutsch K. Ignác Fő utcai házát Sztarill Ferenc 
tervezte és építette 1909-ben. Ennek alapján 
joggal feltételezhető, hogy ha a kereskedő a 
háza építését Sztarillra bízta, akkor őt tarthatta 
alkalmasnak arra is, hogy üzletházát elkészítse.

Egyébként az üzletház építési éve is bizony-
talan, a szakirodalom szerint valamikor 1906–
1909 között készülhetett. Feltételezésünk sze-
rint inkább 1909-ben, mint előbb. Ugyanis 
1910 januárjában már hirdették ezt az üzle-
tet a nagyváradi sajtóban, de előtte még nem.

Az 1970-es években e műemlék épület fel-
újításakor a restaurálásnak egy sajátos mód-
ját választották: a facadizmust – azaz csak az 
utcai homlokzatot hagyták meg, mögötte az 
egész épületet lebontották, és vasbeton szer-
kezettel építették újjá. A homlokzati virágdí-
szek nagy részét is újraöntötték, majd kiszí-
nezték, de a színek azóta kifakultak. Pafka 
Ernő építész terve nyomán a ház homlokzatát 
stílusosan felújították.

Sztarill tervezte további 
ingatlanok

A Szent László Koldusápoló és Fiúgyermek 
Menedékház (1900) a Szaniszló (ma Emines-
cu) u. 28. szám alatt; ugyanott az udvarban a 
Szent László-kápolna (1900); az Orsolya szü-
zek palotája (1906) a Fő (Republicii) u. 7. szám 
alatt; Sáfrány-ház (1906) a Kórház (Pasteur) u. 
67. szám alatt; a Gerliczy-bérpaloták (1906, 
1908) a Fő u. 52., illetve 73. szám alatt; la-
kóház (1907) az Arany János u. 3. szám alatt; 
a Sztarill-bérház (1908 és 1910) a Gerliczy 
(Pescăruşului) u. 2., illetve 1. szám alatt; a 
Zöldfa Szálloda (1908 – átépítés) a Zöldfa (V. 
Alecsandri) u. 8–10. szám alatt; a Steinberger 
r. kat. temetőkápolna (1908) a Rulikowski te-
metőben; a Deutsch-ház (1909) a Fő u. 54. 
alatt; lakóház (1909) a Hármas (ma Sulyok Ist-
ván) u. 9. alatt; lakóház (1909), a Gerliczy u. 3. 
és 4. szám; a Seregélyi-ház (1910) a Rulikowski 
(Armatei Române) út 16. szám alatt; a Sztarill-
ház (1910) a Rulikowski út 18. alatt; a Skuba 
Gyula-féle ház (1910) a Szaniszló u. 25. alatt; 
a Balázsovits-ház (1911) a Rimanóczy (Iosif 
Vulcan) u. 9. szám alatt; a Goldstein-bérház 
(1911) az Alapi (Postăvarului) u. 2. szám alatt; 
a Kolozsváry-ház (1912), a Rimanóczy u. 2. 
szám; Andrényi Gusztáv háza (1913) a Deák 
Ferenc (Gojdu) u. 2. szám alatt; az Oláry-ház 
(1913) a Körös (Tudor Vladimirescu) u. 17. 
alatt; a Katolikus Kör udvari szárnya (1914) a 
Szilágyi Dezső (Moscovei) u. 5. szám alatt; a 
Szent Imre-palota (1925) a Fő utca. 26. alatt; 
Sztarill Ferenc lakóháza (1928) a Ritoók Zsig-
mond (Enescu) u. 55. szám alatt.

Péter I. Zoltán

Deutsch  
K. Ignác egykori 

porcelánáruháza 
felújított 

homlokzattal

A Poynárház
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Miklós Jutka második kötete megjelenésé-
nek esztendeje, 1908, rövidesen A Holnap 
berobbanásának az időszaka lesz. Önéletírá-
sában így idézi ezeket a lázteljes hónapokat: 
„Váradra kerültem. Ott Dutka Ákossal és Ju-
hász Gyulával együtt szenvedtünk ama foj-
tott, zsibbasztó atmoszférától, amely ráne-
hezedett szegény Magyarországra, s amelyet 
Magyarország – szinte már elfásultan – alig 
látszott észrevenni. Egyedül Ady versei vol-
tak azok, amelyek villámként mennydörögtek 
bele a fásult csendbe, és jelezték a készülő vi-
hart. Ady verse, a Felszállott a páva – való-
ságos lélekébresztő riadó volt. Mennyi feled-
hetetlen, szomorú-víg délutánt beszélgettem 
át a drága Juhász Gyulával váradi kis há-
zunk kertvégi lugasában erről a »más világ-
ról«. Mennyire vártuk a nagy változást, ami-
nek jönnie kell.”

Juhász, a hű barát, az elsők között szólalt 
meg Miklós Jutka második kötetének meg-
jelenését követően: „Ha Miklós Jutka verseit 
olvasom, én csak egy poétát látok, aki egyé-
ni és művészi módon megnyilatkozik.” Védel-
mébe vette az Ady-plágium vádjával szemben, 
mondván, a jelen magyar lírájának, ha a ma 
emberének legbenső vergődéseit, az Én dio-
nüszoszi állapotát akarja kifejezni, akkor abba 
a bűvös körbe kell lépnie, amelybe Ady lépett. 
Összegzése szerint „Miklós Jutka versei Élet 
őfelségéhez egy szép, harmóniás egész. Egy 
egész élet. Megvan benne még az élet melege 
is, fénye, tüze. Egy énregény ez, versekben. 
És mennyi finom emberi dokumentum akad 
benne. És itt kell keresni a nőt is, az igazit, 
amint a művészet aranyába olvasztja énjét.”

Megjelenik A Holnap

Ady már nem élt Váradon, de eszméltető, 
nyugtalanító példája annál jobban hatott az 
ott élő írókra, a szellem embereire. Gyakran 
jött Budapestről váradi hívei közé, s minden-
ki érezte: „valamit tenni kell”. És megalakult a 
Holnap.

A csoda megtörtént: „A magyar közvéle-
mény szinte egy csapásra lerázta magáról a 
közönyt és fásultságot. Hét új poéta élt Ma-
gyarországon, akik új verseket írtak, és új 
dolgokat akartak. Az új dolgoktól pedig so-
kan féltek nálunk” – emlékezett Miklós Jutka. 
Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka 
Ákos, Juhász Gyula, Emőd Tamás és Miklós 
Jutka munkássága nyomán néhány hét alatt a 
fél ország „holnapista” lett, a másik fele pedig 
„antiholnapista”. „Amíg mi Váradon ujjong-
tunk – folytatta önéletírásában –, a reakciós 
sajtó vad kirohanásokat intézett a Holnap el-
len, de végre is a társadalom csaknem vala-
mennyi rétege megmozdult és ráébredt, hogy 
Magyarországon sok mindennek meg kell vál-
toznia.”

Antal Sándor, A Holnap első, 1908-as kö-
tetének szerkesztője megpróbálta a szereplő-
ket elhelyezni a jövendő irodalmi palettáján: 
„A Holnapban elintézett problémák (Ady, 
Dutka) is szerepelnek. Olyanok is, akikről ne-
héz véleményeket kockáztatni. (…) Ezek a 
Holnap Anonymusai. De van két bizonyos 
embere A Holnapnak: Miklós Jutka és Emőd 
Tamás.”

Az irodalmi háborúskodás első nagy ütkö-
zete A Holnap körül robbant ki. Két kötete 
(1908, 1909) a Nyugat szellemét tükrözi, hi-
szen Ady a vezéralakja, kinek költészetéhez jól 
illeszkednek Babits Mihály, Juhász Gyula, Ba-
lázs Béla és a helyiek, Dutka Ákos, Emőd Ta-
más, Miklós Jutka versei. A körülötte kiala-
kult vita jelentősége abban áll, hogy az első 
kötet megjelenése után ismerte fel igazán az 
irodalmi reakció Ady és az új irodalom kor-
szakváltó szerepét. Az első, Antal Sándor-féle 
antológia hat verséhez képest a Kollányi Bol-

Miklós Jutka költő, 
fotográfus (2.)

A Holnap fiataljai közül, fordulatos utóéletét 
tekintve, ő a legrejtélyesebb egyéniség. Nem 
csupán azért, mert egyedüli nőként képviselte 
hat férfi poéta oldalán a költészetet, hanem azért 
is, mert a versírást „végleg” abbahagyva  
és újrakezdve, végigélt csaknem egy évszázadot.
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dizsár összeállította 1909-es gyűjtemény már 
Miklós Jutka tizenöt versét közli. Kortársunk, 
Szakolczay Lajos így vélekedik róla: „A kötet 
szerzetesei (Babits, Juhász, Emőd) között ő az 
egyetlen, aki életet ír, a tapasztalatlan min-
dent tudó asszony életét. Ez a valóság teszi 
elevenekké, igazakká verseit. Adytól csak any-
nyit tanult, amennyit Ady a franciáktól: vak-
merőséget. Ereje megközelíti az Emőd Tamá-
sét. Nyelve színes, ragyogó, művészi készség 
dolgában a fiatal írók között csak Kosztolányi 
Dezső múlja felül.”

Amerikai kaland

Mivel a költészet nem járt anyagi független-
séggel, a költőnő dolgozni kezdett, egy nagy 
virágkertészetbe jelentkezett tanoncnak. A 
kertészet tulajdonosa igen furcsállta, hogy az 
akkori szokásoktól eltérően a lány célja nem 
a férjhez menés volt, hiszen ezt az íratlan sza-
bályt annak idején kevesen merték megszegni. 
A kertész azonban váratlanul elhunyt, mielőtt 
Miklós Jutka megkezdhette volna munkáját.

Munkalehetőség híján a bátor nő elindult a 
nagyvilágba, nem is akárhová vezetett az útja, 
egyenesen New Yorkba. Itt három év alatt, 
igazi feministához illően, kitanulta a fényké-
pészmesterséget. A Nagyvárad így tudósított 
a költőnő hazatéréséről: „Miklós Jutka három 
évvel ezelőtt itt hagyta Nagyváradot, nem is 
tudtuk, hova ment, s csak egy pár hónap után 
jött a hír Amerikából, hogy mint igazi femi-
nistához illik, praktikus pályára adta magát: 

fényképész lett. Aztán küldözgette a fényké-
peket New Yorkból, Chicagóból – ahol tanult 
–, amelyek egytől egyig művészi tehetségéről 
tanúskodtak. S Miklós Jutka most háromévi 
távollét után ismét visszatért hozzánk, hogy itt 
érvényesítse mindazt, amit a fotóművészet te-
rén elsajátított. Képei, melyeket magával ho-
zott, valósággal megleptek bennünket, ame-
rikai stílus és ízlés uralkodik mindegyiken. A 
Széchenyi téri Kioszkot bérelte ki, s az intim 
fényképészeti termet nap nap után mind töb-
ben keresik fel a nagyváradi társaság köréből, 
és mindnyájan hálásak lehetünk Miklós Jutká-
nak, hogy Nagyváradon ilyen érdekes diadalt 
szerzett a feministáknak.”

Búcsú Váradtól

Kései vallomása szerint, mire hazatért, 
az amerikai életforma megölte benne a köl-
tőt. De ezt a háborús viszonyok közé érkez-
ve még nem tudhatta. A következő években 
még szerepet vállalt Várad társadalmi és iro-
dalmi életében, Ágoston Péternével együtt 
megszervezte például a frontról hazatért kato-
nák fogadtatását, részt vett a nagyváradi nők 
mozgalmában. 1918 decemberében második 
felszólalóként rendkívül összefogott, koncep-
ciózus beszédet mondott egy gyűlésen. Krisz-
tus nevében felemelte szavát a gyűlölködés, 
a nacionalizmus ellen, s valóságos nőpoliti-
kai programot adott az anya- és csecsemővé-
delemtől kezdve a prostitúció felszámolásáig. 
A reakciós Tiszántúl kiforgatta szavait, ezért 
kénytelen volt vitába szállni vele. 1919 febru-
árjában a Néptanács közjótékonysági, kórhá-
zi és szegényügyi bizottságába választották, 
majd a bizalom rövidesen a megalakult Ady 
Társaság alelnökévé emelte, nyilvánvalóan A 
Holnapban való szereplésére való tekintettel. 
Részt vett a romániai magyar irodalom meg-
alapozásában mint a Magyar Szó munkatár-
sa. Két folytatásban jelentette meg az elhunyt 
Kaffka Margitról szóló esszéjét.

A háború, majd a forradalom viharai el-
csitultak. „Nagyvárad, a mi drága »peceparti 
Párisunk« szinte elnéptelenedett. A váradiak 
ezerszámra széledtek szerte a világban, nem 
lelték helyüket többé. Dutka Ákos is elment, a 
kedves jó barát. Karácsonyi Géza, Emőd Ta-
más követték, majd magam is elindultam. Meg 
sem álltam Berlinig.”

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása

Utolsó fotográfia 
a távozó Miklós 
Jutkáról (Szilágyi 
Aladár tulajdona)
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A lélek rejtett nyelvét 
tanítja

Elmondása szerint táncközelben született, 
mivel édesapja kolozsvári operettszínész, tán-
coskomikus volt, és köztudott, hogy a színház 
és az opera közös épületben működik, vagy-
is egészen kis korától kezdve kedvére csodál-
hatta az előadásra készülődő balerinákat. Es-
ténként öltözni kezdett, és szólt a szüleinek, 
ne késlekedjenek, mert kezdődik az előadás. 
Nem csoda hát, hogy L. Székely Melinda szü-
lei úgy döntöttek, a kolozsvári balettiskolába 
íratják a kis örökmozgót. Később édesanyja 
megkérdezte, nem döntöttek-e rosszul, nem 
érzi-e tehernek a fizikailag nagy igénybevételt 

jelentő balettet. Boldogan tiltakozott, hogy 
nem, nem, neki ez az élete!

– Mindenekelőtt az érdekelne, hogy a leg-
több gyerekben születésétől meglévő mozgé-
konyságból, amelyet manapság nem ritkán 
kezeltetnek is egyes szülők mondván, hogy a 
gyerekük hiperaktív, mennyire könnyen vagy 
mennyire nehezen lehet átváltani a szaksze-
rű, kidolgozott balettmozgásra.

– Minden gyerekben már születésekor ben-
ne van a ritmus érzékelése és szeretete, ami 
természetes, hisz a terhesség alatt magzati lé-
tüket az édesanya szívritmusa és mozgása irá-
nyítja, illetve határozza meg. Már az óvodás 
kiscsoportokban nagyon szívesen veszik a já-
tékosan feldolgozott mondókákra, dalocskák-
ra szervezett mozgást, gyorsan ráhangolód-
nak a zene ritmusára. Megszeretik a táncot. 
Ez még nem balettezés, de reményteljes kez-
det. Létezik egy kifejezetten klasszikus balett-
technikát oktató módszer, a világhírű orosz 
balerina és táncpedagógus módszertanára 
épülő, közismert Vaganova-technika, ezt vi-
szont csak kilencéves kortól lehet gyakorol-
ni. Aki a hivatásos balettművészetet választja, 

L. Székely Melinda tizennyolc évig táncolt  
a kolozsvári Magyar Operában, majd férjével 
Nagyváradra jöttek, és azóta baletttanítással 
foglalkozik. Neve immár összeforrt a saját 
alapítású, tizedik évét betöltött Balettke 
Táncstúdióval.

L. Székely Melinda balettoktató

A jubileumi 
évfolyam záró 

előadásának 
műsorfüzete. 

Jankó Szép Noémi 
munkája



előbb kilenc éven át tanul a balettiskolában, 
utána öt év egyetem, majd két év mesteri. Na 
de nem ritka, hogy már a hároméves kis óvo-
dás is kívánna balettezni, és nem lehet hat 
évig elodázni a szakszerű balett-tanulást. Ma-
gyarán: rákényszerültem a saját tanítási tech-
nikám kidolgozására, és azóta ennek alapján 
tanítok. A férjem, Zsolt, mondta is, hogy ideje 
volna már leírni és kiadni, de úgy érzem, en-
nek még nem jött el az ideje. Egyébként úgy 
kezdtem a tanításhoz, hogy a kislányunk há-
roméves korától járt az evangélikus óvodába, 

és az igazgatónő megkérdezett, nem volna-e 
kedvem balettórákat tartani. Megalakult az 
első csoport, kezdetben öt gyermekkel, ebből 
kettő volt a sajátunk. És a név is ekkor szüle-
tett: Balettke, a kicsinyítő képzővel varázsol-
tuk magyar hangzásúvá a nemzetközi szót, 
ráadásul a foglalkozás kisgyerekek számára 
indult. Hírünk elég gyorsan terjedt, olyannyi-
ra, hogy a heti egy alkalomra a három korcso-
portba nemcsak a megyéből jönnek, hanem 
a történelmi Biharországból is: a váradiakon 
kívül vannak élesdi, székelyhídi, érköbölkúti, 
biharkeresztesi, biharugrai gyerekeink. A 4 
és 6 év közti legkisebbek csoportja 50 per-
cet tanul, a 7 és 9 év közötti középső csopor-
tosok egy órát, a 9 éven felüli nagycsoporto-
sok pedig másfél órát. Mostanra már nagyra 
nőttünk: három évvel ezelőtt innen jutott be a 
budapesti Magyar Táncművészeti Egyetemre 
kislányunk, Emőke. Őt a Nemzeti Táncszín-
ház színpadán idén tavasszal díjazták saját ko-
reográfiájáért.

– A mozgáskultúra kialakításán és fejlesz-
tésén kívül mi kap még fontos szerepet az 
oktatásban?

– A zenei ritmusérzék fejlesztése, a térori-
entáció elsajátítása, a színpadi tér megszoká-
sa, mindez nagyon fontos a nyilvános fellé-
pések, jelesül az év végén megrendezett záró 
előadás sikere szempontjából. Menet közben 
alakult ki, hogy a gyerekekkel együtt nevezzük 
el a táncokat, illetve a csoportokat, de büszke 
vagyok arra, hogy ketten már saját koreográ-
fiával léptek fel. Különösen a kicsikkel, ami-
kor elkezdjük a balett-gimnasztikát – például 
a lábfej, a nyújtott térd fogalmának rögzítését 
és begyakorlását –, nagyon fontos az állandó 
játékosság jelenléte. Egyrészt könnyebben sa-
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(folytatás a következõ oldalon)

Márton Katalin 
tervezte  
a 2011/12es  
évfolyam 
emléklapját

A próbateremben

Pihenőn
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játítanak el mindent, másrészt pedig nekem is 
könnyebb rávenni őket az improvizálásra és 
a térben tájékozódásra. Munka közben derült 
ki, mi is a leglényegesebb, mondhatnám, az 
élet vitt rá, mert minket még nem tanítottak 
ilyesmikre. A középcsoporttal a gimnasztikát 
bemelegítésnek használjuk, a nagycsoport-
nál pedig már beidegződött. Nem panaszko-
dásként mondom, de sokszor a szülőkkel több 
gondom akad, mint a gyerekekkel. Természe-
tes, hogy a szülő egyrészt elfogult a saját gyer-
mekével, másrészt türelmetlenek is sokan. 
Alig kezdi el a gyerek a tanulást, már érett 
szerepekben szeretné látni az anyuka. Tulaj-
donképpen ennek a megkönnyítésére talál-
tam ki, hogy a kiscsoport számára a második 
félévben tartunk egy órát az anyukákkal, ami-
kor szembesülhetnek a legkülönfélébb problé-
mákkal. Közösen könnyebb megoldani min-
dent, például együtt tervezzük a kosztümöket, 
amikor a gyerekek egyenesen a szülővel köz-
lik, miben is szeretnének fellépni. Nagyon 
örülök, hogy ezeknek a többé-kevésbé impro-
vizált ötleteknek köszönhetően a gyerekeket 
már a legkisebb kortól is partnereknek tekint-
hetjük. Nagyon jó közösség alakult ki, nyári 
tábort is rendeztünk már, tavaly pedig meg-
hívtak Székelykeresztúrra táborba, mert odáig 
ment a hírünk. Nagyon jól sikerült az egyhetes 
táborozás, megyünk az idén is.

– Ha röviden össze kellene foglalni a ta-
pasztalatait, mi volna, amit mindenáron el 
szeretne mondani?

– Örülök, hogy amikor én kezdtem, volt ki-
től tanulnom, és most továbbadhatom a saját 
tapasztalataimmal kibővítve. Ennek tulajdonít-
hatom, hogy bebizonyosodott: a Balettkéből 
is ki lehet nőni, igazi művésszé válni, illetve az 
is, hogy a művészetet semmiképpen sem sza-
bad kihagyni a nevelésből. Vonatkozik ez ter-
mészetesen a táncra is, amiről Martha Gra-
ham neves kortárs táncos azt vallotta, hogy 
az „a lélek rejtett nyelve”. Az a gyerek, aki kis-
korában megtanulja ezt a kifejezésmódot, ké-
sőbb sokkal könnyebben megtalálja a helyét 
az életben.

Molnár Judit

A lélek rejtett nyelvét tanítja

Ø
(folytatás az előző oldalról)

A labda című 
előadás  
2015/16ból

Hajnal álma, a tavalyi előadás résztvevői

Gyere te is  
a színpadra!
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Életét a sport irányította

A horgászáshoz igen sok kellékre, fel-
szerelésre van szükség, ezeket Margittán 
Szarvadi Barna szaküzletében lehet besze-
rezni. Ez az egyetlen, csak horgászfelszerelé-
seket forgalmazó bolt a városban. Betérve a 
kiállítóteremhez is hasonlítható helyiségbe, a 
kívülálló elcsodálkozik azon, hogy mi mindent 
kell magával vinnie egy horgásznak, amikor 
„akcióba” indul. A tapasztaltabbak kapásból 
sorolják, mire van szükségük, esetleg újdon-
ságok után érdeklődnek, a kezdők viszont erő-
sen rászorulnak a szakember tanácsaira.

Az üzletvezető tapasztalt és most is ak-
tív sporthorgászként kezdőknek, haladók-
nak és profiknak egyaránt tud tanácsot adni. 
Sátort, esőköpenyt, tábori asztalt és széket, 

kiemelőhálókat, haltartókat, hátizsákokat, bo-
tokat minden hozzá való kellékkel, mű- és élő 
csalit, tápszert, ízesítőket, aromaanyagokat 
és bármi mást meg lehet vásárolni nála, ami-
re egy horgásznak szüksége lehet. Ha valami 
éppen nincs a készletében, egy-két nap alatt 
megrendeli, így a különleges igényeket is ki 
tudja elégíteni.

A felszerelés milyensége attól is függ, hol 
és milyen halat akarnak kifogni. Szarvadi Bar-
nának minden verzióra van ajánlata és meg-
felelő készlete. Gyerekek számára külön tart 
„bevezető” felszereléseket, melyek a gyakor-
láshoz tökéletesen megfelelnek, árban viszont 
nem terhelik meg különösebben a szülőket. 
Hozzáértésének, szaktudásának köszönhető-
en jól működik a vállalkozása, megél belőle a 
család. Felesége időnként besegít az üzletben, 
de emellett főállásban a margittai művelődé-
si ház kulturális referense. 1996 óta házasok, 
két gyermekük van, Zsuzsa és Máté.

Mondhatni, hogy Szarvadi Barna életét 
gyermekkora óta a sport irányítja vagy vala-
milyen szinten meghatározza. A horgászást 
már tizenévesen elkezdte. Kerékpárral jártak 

Méretes fogás

A nyár beköszöntével megélénkül a forgalom 
a halastavak és horgászásra alkalmas 
folyók, patakok mentén. Ilyenkor a hivatásos 
sporthorgászokhoz csatlakoznak az amatőrök, 
akik sokszor családjukkal érkeznek, így 
hobbijukat kirándulással kötik össze.  
A sporthorgászok a kifogott halat fotózás után 
mindig visszaengedik a vízbe, az amatőr „konyhai 
horgászok” viszont ott helyben elkészítik  
a halételt, és tábori asztalukon el is fogyasztják.

Szarvadi Barna a szaküzletében; kezében a megyei 
első díj

(folytatás a következõ oldalon)

Ø
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barátaival a közeli halastavakhoz, főleg hét-
végeken. Ennek az vetett véget, hogy focizni 
kezdett, igen sikeresen. Az edzések, az edző-
táborok, a meccsekre való felkészülés minden 
idejét lefoglalta. Tehetségére felfigyeltek, és 
meghívták Nagyváradra, a megyei csapatba. 
Ott érettségizett, majd onnan sorozták be ka-
tonának. A foci miatt nagyváradi alakulatban 
szolgált, és továbbra is tagja maradt a megyei 
csapatnak. A meccsprémiumokat és jutaléko-
kat ügyesen megőrizte, és a rendszerváltás 
után ebből indította el vállalkozását.

Először autómosót működtetett, majd kávé-
zót, s azt később horgászbolttá alakította. Vál-
lalkozási szempontból ekkor ért révbe, hiszen 
most azt csinálja, amihez igazán ért, és amit 
szeret. A focizástól visszatért a horgászáshoz. 
Sokszor elkísérte felesége, ma pedig gyerme-
keikkel és testvérével együtt mennek sport-
horgászással összekötött kirándulásokra.

Egy ideig versenyhorgászással is foglalko-
zott – ez szintén a sporthorgászat körébe tar-
tozik –, komolyabb díjakat is nyert. Egy alka-
lommal megyei bajnok lett, de a megyeközi 
versenyre már nem ment el, mert vállalkozá-
sát nem hagyhatta ott több napra.

A sporthorgászok szigorú előírásokat kö-
vetve kíméletesen bánnak a kifogott hallal, és 
mérlegelés, fotózás után visszabocsátják élő-
helyére. Addig is vízben, halbölcsőben tartják, 
és még a horog ejtette sebet is fertőtlenítik.

A tavak nagy része ma már magántulajdon-
ban van, és a tulaj diktálja a feltételeket. Az 
is meg van szabva, hogy a „konyhai horgá-
szok” mennyit és milyen nagyságú halat vi-
hetnek haza, illetve fogyaszthatnak el hely-
ben. „Visszaélések általában nem történnek, 
hiszen a horgászok saját lelkiismeretük miatt 
általában betartják a szabályokat” – mondja 
Szarvadi Barna.

A sporton túl a rendszerváltás előtt egy ide-
ig a zene világával is kacérkodott. Gazdag ze-
neanyagot gyűjtött össze, és a környékbe-
li falvak báljain saját hangosító felszerelésén 

Életét a sport irányította
(folytatás az előző oldalról)

A horgászok 
éjszaka is 

dolgoznak.  
A halakat csak  

a fotózás erejéig 
tartják fogva

Kiemelőhálók  
és egyéb kellékek

A horgászbotok kiállítóállványa

Ø
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Horgász
versenyeken nyert 
érmek és kupa

Fiával  
a hangosítópultnál

szólaltatta meg. Jól állította össze a reperto-
árt, mert folyamatosan kapott meghívásokat. 
Ez jövedelemkiegészítésként jól jött, be is fek-
tette későbbi vállalkozásába. A hangosítás te-
rén megszerzett tudását ma is kamatoztatja, 
mert ő gondoskodik a hangosításról, ingyen 
és bérmentve, a margittai amatőr színjátszó 
csoport részére. Olyan vállalkozó ő, aki egy-
ben sport- és kultúrember is.

Szarvadi Barna 1965-ben született Margit-
tán, ott végezte el az általános iskolát, majd a 
sport Nagyváradra szólította. 16 éves korától 
a margittai Bihoreanul futballcsapatban, majd 
17 éves korától a FC Bihorban játszott. Sor-
katonai szolgálata alatt, több társával együtt, 
egy időre áthelyezték Belényesbe, hogy az ot-
tani katonacsapatot felsőbb osztályba juttas-
sák. Ez sikerült, és visszavitték Nagyváradra. 
Leszerelése után a megyei csapatban maradt, 
majd hazament Margittára, és a helyi csapat-
ban játszott tovább, illetve a fémipari vállalat-
nál dolgozott lakatosként a rendszerváltásig, 
akkor pedig megnyitotta vállalkozását. Köz-
ben a margittai focicsapat meggyengült, ezért 
visszatért gyermekkori hobbijához, a horgá-
száshoz és a horgászfelszerelések forgalmazá-
sához. Tervei szerint a boltból fog nyugdíjba 
vonulni.

Szőke Ferenc

Horgászbotok szép 
sorjában a stégen
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Ahol fű nem nő
Egyelőre semmi sem történt, csak a vég-

telen zöld hullámzott a szélben. Az égen 
csábító fagylaltgömbök úsztak hatalmas 

tejszínhabdísszel a kobakjukon. A nap unottan 
és kedvetlenül olvasztgatta őket, mint aki már 
rég megcsömörlött a hasonló édességektől, és 
valami komolyabb falatra vágyik.

A jobb karomon a diófa törzsének absztrakt 
lenyomatát elmélyedve szemlélte egy művészi 
érzékű hangya, míg le nem ráztam magam-
ról. Kicsit előredőltem, és újra kikukkantottam 
a fa mögül, hátha most végre sikerül megfej-
tenem a tikot. Ám a vén Józsi bá’ még min-
dig mozdulatlanul állt a szúette kerítésre kö-
nyökölve, és érdeklődve figyelte azt a valamit, 
ami számomra láthatatlan maradt, akárhogy 
is meresztgettem a szemem.

Akkor keltette fel az érdeklődésemet, ami-
kor az állomásról igyekeztem a három kilo-
méteres földúton a fekete-Körös-völgyi falu-
ba, ahova osztálytársnőm meghívott nyaralni. 
Amikor szóba hoztam a konokul bámuló kis 
öreget, barátnőm elmesélte, hogy már évek 
óta áll így, naphosszat a kerítésre támaszkod-

va, és senki sem jött még rá, mi lehet az a 
fontos esemény, ami ennyire leköti az érdek-
lődését, hiszen a falunak ebben a félreeső ré-
szében szinte semmi sem történik.

Későbbi megfigyeléseim szerint azért még-
is történt itt néhány fontos dolog. Például a 
Nap, a fizika törvényének engedelmeskedve, 
mindig arrébb mászott az égen nyugat felé, és 
két-három óránként egy-egy traktor is felhor-
kant a láthatáron, sőt egyszer az egyik hecc-
ből eldübörgött a könyöklő Józsi bá’ előtt, ha-
talmas port kavarva, s azután a por vastagon 
telepedett rá a kapu előtt búslakodó, rongyos 
fülű útilapukra és az öreg izzadt fizimiskájára.

A távolból most is idehallatszott egy don-
gók zümmögését tehetségesen utánzó mo-
tor hangja, de pár perc múlva beleveszett a 
szarkák veszekedésébe. Már dél is elmúlt, és 
a torkom úgy kiszáradt, mint a kültelki kút ká-
nikulában. A rét zöldjének egyhangúságát vá-
ratlanul felélénkítette Sári barátnőm pipacs-
piros szoknyájának gyors libegése. Vizet meg 
uzsonnát hozott nekem, és felajánlotta, hogy 
este hatig, vagyis a fejés idejéig velem marad 
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lesen, bár az öreg nem érdemel meg ennyi fi-
gyelmet, hiszen szerinte csak egy vén naplo-
pó, aki után semmi sem fog maradni az utó-
kor számára.

Nekivetettük a hátunkat a diófa törzsének 
úgy, hogy ne tévesszük szem elől érdeklődé-
sünk célpontját, és vígan falatoztunk a szalon-
nából, hagymából, megosztva a morzsákat 
néhány korgó gyomrú hangyával. Az étke-
zés öröme és tele hasunk kissé elbágyasztotta 
éberségünket, így nem tudtuk pontosan meg-
állapítani, mikor hagyta ott a kerítést Józsi bá-
csi, és hova mehetett.

Óvatosan megközelítettük roggyant kis há-
zát, és bekukucskáltunk a kerítés hézagai kö-
zött, melyek egy vén krokodil csorba fogso-
rához hasonlítottak. Az udvaron eperfa állt, 
félkör alakú árnyékkal ajándékozva meg né-
hány tikkadt tököt és fakó futóbabot. Utóbbi 
szívósan kapaszkodott a ferde gerincű karók-
ba, majd akrobata módjára közelítette meg az 
eperfát, és az alsó ágakig mászott, ahol nagy 
szemű fekete eprek meghökkent tekintetébe 
ütközött.

A fa alatt szürke lópokrócon feküdt Józsi 
bá’, és rendesen húzta a lóbőrt. Kalapja elta-
karta az arcát, így a legyek csak a karimán és 
az avas szalag földi maradványán mászkáltak 
rendületlenül.

A bakfisok utánozhatatlan vihogását re-
zegtetve osontunk be a tátott szájú kapun, 
és lábujjhegyen settenkedtünk egyre köze-
lebb hozzá, míg meg nem ütötte az orrun-
kat valami egészen különös szag, ami a pok-
rócból és a rajta heverő öregből vitorlázott 
felénk, és ami semmihez sem volt hasonló, 
amit addig valaha is éreztünk. Rövid szima-

tolás után megállapítottuk, hogy a kettőnek 
együtt öregemberszaga van. Igen erős öreg-
emberszaga! Ez az új felfedezés óriási élmény 
volt számunkra, és bizsergető izgalommal töl-
tött el, hogy van egy öregemberszagú öreg-
emberünk, aki olyan titokzatos dolgot figyel 
órákon át, ami számunkra láthatatlan marad, 
s akit most meg is érinthetünk. Hogy bebi-
zonyítsuk bátorságunkat, letéptünk egy-egy 
szál vadbúzát, és megcsiklandoztuk Józsi bá’ 
aszaltszilva-bőrű nyakát, aztán iszkiri, futot-
tunk, mint akit darazsak üldöznek, és csak 
messziről hallottuk az öreg kacskaringós ká-
romkodását, ami azt jelezte, hogy betelt nála 
a pohár…

Sajnos a vakáció véget ért, mielőtt még ala-
kot ölthetett volna számomra az a láthatatlan 
dolog, amelyet annyi érdeklődéssel szemlélt a 
furcsa kis öregember, és bár sokszor gondol-
tam rá, csak jó tíz év múlva látogattam el újra 
a faluba, amikor Sári meghívott a kisfia ke-
resztelőjére.

Józsi bá’ felől érdeklődtem, és megtudtam, 
hogy már három éve egy égi kerítés mögül fi-
gyeli a lenti eseményeket, a házát pedig le-
bontották, mert valaki megvette a telket.

Nosztalgiázva ballagtam ki a falu végére. 
Végigsétáltam a régi kedves helyen, néztem a 
bársonyos zöld szőnyeget, aztán hirtelen ha-
hotázni kezdtem, de úgy, hogy még a köny-
nyem is kicsordult.

Sári tévedett, amikor azt állította, hogy az 
öreg után semmi sem fog maradni. A nagy 
hullámzó zöldben ugyanis egyetlen, fél négy-
zetméternyi területen nem nőtt fű. Ott, ahol 
egykor Józsi bá’ naphosszat álldogált…

Tóth Ágnes
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Falvak csatájává válhat  
a IV. osztályú futball-liga

A tizenhat résztvevő közül egy, a Gyapjúi 
Dacia Községi Sportklub már az őszi idény kö-
zepén visszalépett, de szerencsére más együt-
tes nem követte a példáját a bajnokság végé-
ig. Az első helyért vívott harcban két együttes, 
a tavalyi bajnok Váradszentmártoni KSK és a 
trónkövetelő Nagyváradi Atlétikai Club volt 
érdekelt, s bár előbbi villámrajtot vett, az őszi 
idény végére ismét szorossá vált a küzdelem. 
Aztán a tavaszi idény rangadóját magabizto-
san nyerte meg a szentmártoni gárda a váradi 
„sasokkal” szemben, így eldőlt az első hely 
sorsa. Ősszel és tavasszal is Békés megyei 
játékvezetők dirigálták a bajnoki rangadót, s 
mindkét találkozón remekül teljesítettek.

A szentmártoniak a feljutásért vívott osz-
tályozó első és második felvonását is sikerrel 
vették, mindkétszer 2–0-ra legyőzték a Kolozs 
megyei Szászfenes együttesét, így hazai kö-
zönség előtt (a biharszentjánosi pályán) ün-
nepelhették a feljutást. Bihar megyei bajnok-
csapat négy év szünet után jutott fel ismét a 
harmadosztályba (előzőleg a Harangmezői 

FC, a Diószegi SK és a Váradszentmártoni 
KSK próbálkozott sikertelenül). Egyúttal a 
szentmártoni klub második számú csapata jo-
got kapott arra, hogy a megyei I. osztályban 
szerepelhessen.

A megyei másodosztály első csoportjá-
ban szintén a hajrában dőlt csak el a bajnoki 
cím sorsa: a Váradszentmártoni KSK II. nem 
kis szerencsével előzte meg a Mezőtelegdi 
Forestát, ám sikere nem jelentett automati-
kusan feljutást, ehhez a „nagyobbik testvér” 
sikerére volt szükség a III. ligás tagság meg-
szerzésében. A szabályok szerint ugyanis 
egy klubnak csak egy képviselője lehet egy 
pontvadászatban. A második csoportban a 
Vaskohi Biharea bizonyult a legjobbnak, miu-
tán a visszavágók során ledolgozta hátrányát, 
majd megelőzte riválisait.

Drámai osztályozók

Azt már az odavágók során látni lehetett, 
hogy a kiesés elkerüléséért vívott harc ezúttal 
sokkal keményebb lesz, mint az előző évek-
ben, ugyanis két gárda, a 13. és a 14. helye-
zett osztályozót kell hogy játsszék a megyei 
másodosztály két csoportjában második he-
lyen záró gárdával. Hat csapat (Élesd, Mada-
rász, Vaskohszilás, Belényes, Nagyszalonta, 
Székelyhíd) folytatott ádáz küzdelmet a tagság 
megőrzéséért, illetve az osztályozó elkerülésé-
ért. Az osztályozókon a Belényesi Bihorul a 
Mezőtelegdi Forestával, a Nagyszalontai Olim-
pia pedig a Biharrósai Unireával mérte össze 
erejét. A papírforma az első osztályú együt-
tesek sikerét ígérte, ám a pályán más történt.

A telegdiek kétgólos előnyt elszalasztva 
döntetlennel (2–2) zárták a belényesiek ellen 
hazai pályán megrendezett első meccsüket, 
ám végül idegenben kivívták a feljutást. A Fe-
kete-Körös menti városban lejátszott mérkőzé-
sen közel egy órán át játszott emberhátrány-
ban a hazai csapat, ennek ellenére az utolsó 
percig őrizte élvonalbeli tagságát. A lefújást 
megelőző pillanatokban azonban Karácso-

Az elmúlt évekhez képest igencsak szoros 
küzdelem zajlott a IV. ligaként is ismert megyei 
I. osztályú focibajnokságban. A bajnoki címet 
a Váradszentmártoni KSK szerezte meg, ezzel 
megvédte tavalyi elsőségét, míg a bajnokságból, 
nem kis meglepetésre, három város – Székelyhíd, 
Nagyszalonta és Belényes – csapata esett ki.

A IV. liga Bihar 
megyei bajnoka 
és kupagyőztes 
szentmártoni 
együttes  
a III. ligában 
folytathatja
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nyi Gergő lőtt szépségdíjas gólt, ezzel pedig a 
telegdi csapat sikerével (összesítésben 3–2) zá-
rult a párharc.

A másik ágon villámrajtot vett a Biharrósai 
Unirea, és hazai pályán háromgólos (3–0) 
előnyre tett szert a hajdúvárosiakkal szem-
ben. A visszavágón nagyot küzdött a szalontai 
csapat, de nem sikerült megfordítania a pár-
harcot. A 3–2-es vereség ellenére a Belényes 
melletti község csapatának játékosai ünnepel-
hettek a végén, hiszen összesítésben megsze-
rezték az I. osztályú tagságot.

Szalontai bajnoki cím

A megyei I. osztály ifjúsági bajnoksá-
gában a Nagyszalontai Olimpia VSK gárdá-
ja bizonyult a legjobbnak, így a hajdúvárosi 
csapat tagjai vehették át a kupát, okleveleket 
és zöld színű bajnoki mezeket a Bihar Megyei 
Labdarúgó-egyesület (BMLE) főtitkárától, Bo-
ros Pétertől. Az ünnepségen jelen volt Nagy-
szalonta polgármestere, Török László is.

Ami a további korosztályos ifibajnok-
ságokat illeti, a Margittai Viitorul (U15) mel-
lett – a Berettyó menti város együttese olyan 

küzdelemben lett első, amelyben nem vett 
részt az a három váradi gárda, amely az or-
szágos bajnokságban szerepelt – a Nagyvára-
di Bihorul Sportiskola (U13) és a Nagyváradi 
Luceafărul (U11) számára termett babér, utób-
bi két küzdelemben a második helyen a Nagy-
váradi Viitorul gárdája végzett. A megyeközi 
osztályozókon azonban egyik megyei bajnok-
csapat sem járt sikerrel, így három éve nincs 
olyan képviselője a megyének, amely legalább 
a területi selejtezőt sikerrel vette volna.

Hogyan tovább?

A BMLE július 26-ig várja a csapatok jelent-
kezését a felnőtt és ifjúsági bajnokságokba. 
Ekkor dől el az is, hogy az I. osztályban érde-
kelt együttesek közül melyek vállalják a sze-
replést. Ha a jogot szerzett együttesek közül 
egy vagy több visszalép, akkor a kieső gárdák-
ból töltik fel a bajnokságot. Ez reményt adhat 
a folytatásra a belényesi, a szalontai, de még 
a székelyhídi labdarúgócsapatnak is. Egyelőre 
az biztos, hogy az új idényben hat városi (két 
váradi, valamint egy-egy mihályfalvi, vaskohi, 
élesdi és vaskohsziklási) és 12 községi csapat 
vághat neki a pontvadászatnak.

Hajdu Attila

Triplázott a VSK kosárlabdacsapata
Fennállása során harmadszor lett bajnok a Nagyváradi VSK 
férfi kosárlabdacsapata, s idén hazai közönség előtt ünnepel-
hette a sikert.

Az alapszakaszban még döcögő gárda a rájátszásra igencsak 
összekapta magát, de a legjobb formáját az elődöntőre, majd 
pedig a fináléra tartogatta. Előbbiben a rivális Kolozsvári UBT 
együttesét, utóbbiban pedig az alapszakaszgyőztes Nagysze
beni ESK gárdáját múlta felül Cristian Achim edző legénysége. 
A sikert több mint kétezerötszázan ünnepelték az Antonio Ale
xe Sportcsarnokban, majd nem sokkal később a Szent László 
téren felállított színpadon folytatódott a bajnokok éljenzése.

A bajnokcsapat tagjai: Sean Barnette, Giordan Watson, Dragan 
Zekovics, Arturas Valeika, Nikola Markovics, Muhamed Pasalics, 
Kristopher Richard, Bogdan Nicolescu, T. J. Carter, Lázár Lász
ló, Tudor Fometescu, Edward Petrescu, Mihai Gavrilă, Bogdan 
Ţîbârnă. Edző: Critian Achim; segítője: Milan Mitrovics; csapat
orvos: Alin Iova; gyúró: Cristian Dan, menedzser: Şerban Sere.
A váradi sportklub férfi vízilabdacsapata (edző Dorin Costrăş) 
idén is bejutott a bajnoki döntőbe, ám ott nem sikerült megle
petést okoznia a címvédő Bukaresti Steaua ellen. Az együttes 
tagjai azonban sikernek könyvelhetik el az ezüstérmet, ugyan
is az alapszakasz, majd a rájátszás során is komoly ellenállás
ba ütköztek. (H. A.)

Sok nézőt 
vonzott a két 
osztályozó oda 
és visszavágója

Az ifiket 
ünnepelték,  

a felnőtteket pedig 
siratták a szalontai 

focikedvelők
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Az idei jubileumi megmérettetésen 122 ver-
senyző ült asztalhoz három ország – Románia, 
Magyarország és Ukrajna – képviseletében. A 
verseny fő célja lehetőséget teremteni a sport-
barátság ápolására, illetve arra, hogy össze-
mérhessék tudásukat a fiatal és idősebb sak-
kozók.

A mindenkori főszervező Jakab Zsolt, a 
margittai Partyum Sportklub elnöke. Számá-
ra a sakkozás életforma, és gyermekei is kö-
vetik példáját. A klub vezetésén túl az okta-
tói szerepet is magára vállalta, saját klubjában 
és más településeken is. Mivel Monospetriben 
sok a jó sakkozó, úgy döntött, szülőfalujában 
honosítja meg a sakkversenyt. Először még 
„csak” 42 versenyző mérte össze tudását, de 
a rendezvény sikerének és jó szervezettségé-
nek híre ment, ezért a jelentkező sakkozók 
száma az évek során egyre növekedett. A ver-
seny egyúttal kitárja a sakk világának kapuit 
a monospetri sakkozók előtt, hiszen meghív-
ják őket azokra a településekre, ahonnan ver-
senyzőket fogadnak.

Az első két alkalommal a Német Demok-
rata Fórum monospetri szervezete adott ott-
hont a rendezvénynek, mivel a művelődési 

központ még nem készült el. A polgármester 
és a helyi tanács kedvezően értékelte a kezde-
ményezést, és beállt a támogatók sorába. A 
harmadik versenytől kezdve már a művelődé-
si központ a helyszín. Itthonról és Magyaror-
szág számos településéről – Nagyrábé, Nyír-
acsád, Hajdúsámson, Nyíradony, Nagyvárad, 
Margitta, Székelyhíd, Érmihályfalva, Papfal-
va – visszajáró versenyzők vesznek részt év-
ről évre. Idén képviseltette magát Debrecen, 
Szatmárnémeti, Arad, Bihardiószeg, Albis és 
Hegyközszentmiklós is. Mostantól már nem 
fogják növelni a résztvevők számát, mert a 
rendelkezésre álló helyiség ennyi embert tud 
befogadni, ezért a versenyzők meghívásos ala-
pon érkeznek.

Gyerekektől nagyszülőkig, tudásuk szint-
jétől függően, mindenkinek lehetősége van 
a versenyzésre, hiszen öt csoportot alakíta-
nak ki: 1800 értékszám felettieknek, 1800 
értékszám alattiaknak, gyerekeknek, kez-
dő gyerekeknek, illetve kezdő felnőtteknek. 
A versenyforma 9 fordulós, svájci rendszerű 
egyéni, 2 × 15 perces játékidővel, csapatérté-
keléssel. A csapatok háromfősek lehetnek, 
egy tartalék játékossal. A vezetőbíró idén 
Dombi Rudolf volt, és Jakab Kincső segítette 
őt munkájában.

Tízéves a Monospetri 
Nemzetközi Sakkverseny
Megyénkben, de talán országos szinten is 
kevés falu dicsekedhet azzal, hogy nemzetközi 
sakkversenyt tud rendezni. Monospetriben ezt 
megtették, és immár egy évtizede életben is 
tartják a rendezvényt.

A legfiatalabb 
sakkozók  
a versenybírókkal 
a jubileumi 
versenyen

Jakab Zsolt főszervező
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A házigazdák minden évben arról is gon-
doskodnak, hogy a verseny idején állandó, 
ingyenes büfé működjön, ahol kávét, üdítőt, 
ásványvizet fogyaszthatnak a résztvevők, to-
vábbá tartalmas ebéddel is megvendégelik 
őket. A legeredményesebb játékosok kupát, 
oklevelet, illetve pénzjutalmat kapnak, ezeket 
a jelképes nevezési díjból és a támogatóktól 
befolyt összegből fedezik. Az elismeréseket az 
előadóterem színpadán osztja ki a főszervező 
és a vezetőbíró. Esetenként a polgármester is 
köszönti a győzteseket.

Az ünnepi alkalomra való tekintettel idén 
kulturális műsorral is színesítették a rangos 
eseményt. A magyarországi Habók János bű-

vész lépett fel, s mind a gyerekek, mind a fel-
nőttek körében nagy tetszést aratott.

A jubileumi verseny díjazottai

A csoport – 1800 Élő-pontszám felet-
ti versenyzők: 1. Alin-Gabriel Angelus (CM) 
mesterjelölt (Szatmárnémeti), 2. Magold Filip 
(I.) első kategóriás (Arad), 3. Lévai Sorin (FM) 
FIDE-mester (Arad) – ők mindannyian 2000 
értékszám felettiek; 2000 Élő-pontszám alatt 
a legeredményesebb versenyző Magold Viktor 
(Arad) volt;

B csoport – 1800 Élő-pontszám alatti ver-
senyzők: 1. Jakab Zsolt, 2. Némethy Attila, 3. 
Jakab Benjámin (mindhárman monospetriek); 
különdíjak: legjobb 1600 Élő-pontszám alat-
ti: Herczeg László (Nagyrábé), legjobb senior: 
Somogyi István (Érmihályfalva), legjobb női 
játékos: Ştefania Sălăjan; 18 év alattiak: 1. 
Adrian Har (Margitta), 2. Pósán Máté (Nyír-
acsád), 3. Gheorghe Chira (Margitta); csapat-
ban Monospetri lett a legjobb (Jakab Zsolt, Ja-
kab Benjámin és Pintér István összeállításban);

C csoport – gyerekek: 8 év alattiak: 1. 
Zvenyak Johanna, 2. Seletye Dominik, 3. 
Szegedy Szabolcs (mindhárman szatmárné-
metiek); 10 év alattiak: 1. Vlad Negru, 2. 
Andrei David, 3. Poka Bálint (mindhárman 
szatmárnémetiek); 12 év alattiak: 1. Kalnai 
Márton (Debrecen), 2. Bogdan Ciarnău (Mar-
gitta), 3. Hendre Fernando (Bihardiószeg); 
14 év alattiak: 1. Fésüs Marcell (Debrecen), 
2. Halász Mátyás (Margitta), 3. Ficsor Ádám 
(Bihardiószeg);

D csoport – kezdő gyerekek: 1. Bánya 
Zoltán, 2. Iliuþa Pop, 3. Csengeri Mária (mind-
hárman margittaiak); a legfiatalabb játékos-
nak járó különdíjat Ladányi Dominik (Margit-
ta) kapta;

E csoport – legjobb amatőr: Némethy 
László (Albis).

Szőke Ferenc

Az idei monospetri 
csapat, háttérben 
a vezetőbíró

Emlékfotó a 2015
ös verseny után

Öt évvel ezelőtt 
is Monospetri 

csapata lett  
a győztes.  
Az archív 

felvételen: Jakab 
Zsolt, Jakab 

Benjámin, Jakab 
Kincső és Pintér 

István



33.  Csikófark  
(Ephedra distachya L.)

Alacsony (10-40 cm), sűrű sarjtelepet al-
kotó, örökzöld, nyitvatermő cserje. Melegkori 
maradványfaj (reliktum), talán a jégkorszak 
előtt óta él a Kárpát-medencében, Eurázsiá-
ból származik. Fokozottan védett.

Homokon és löszön, illetve dolomit szik-
lagyepben él. Vastag (1-4 cm) tarackjai a ta-
lajban kúsznak. A felszínen található, zöldes-
szürke színű, fotoszintetizáló ágai egyenesek, 
gyengén barázdáltak, kemények, zsurlószerű-
ek. Levelei aprók (1-2 mm), pikkelyszerűek, 
hártyásak, egyszerűek, keresztben átellene-
sen állók, hegyes háromszögűek, aljukon cső-
vé nőnek össze.

Kétlaki növény, azaz hím és női ivarú vi-
rágai két külön egyeden fejlődnek. Áprilistól 
júniusig virágzik. Hímivarú sárga, barkaszerű 
virágai tobozszerű, felfelé álló virágzatba tö-
mörülnek. A virágokat két, oldaluknál össze-
nőtt takarólevél fedi. A lapos, fordított tojásdad 
alakú, keresztben átellenesen álló porzószálai 
felső részén ülnek a portokok. Termős virágai 
kettesével álló virágzatot alkotnak, ezek egye-
sével vagy két-hármasával nőnek.

A virágokat 2-4 vagy több pár pikkelysze-
rű fellevél fogja körbe, ezek augusztusban, az 

érés folyamán elhúsosodnak, megpirosodnak. 
Az elhúsosodott pikkelylevelekben 2 feketés-
barna, hosszúkás mag fejlődik.

34.  Csíkos pántlikafű  
(Phalaris arundinacea var. 
picta)

Nedves talajon, folyók, patakok, tavak part-
ján növő, felálló szárú, 90-120 centiméterre 
megnövő díszfű. Emlékeztet a bambuszra; ép 
szélű, lándzsa alakú leveleinek fehér csíkozása 
igen mutatós.

Nyár elején hozza krémszínű vagy rózsaszín 
bugavirágzatát. Rizómáival erőteljesen terjed. 
Tavasz közepétől nyár elejéig tőosztással sza-
porítható. Kerti tavak partját díszítheti, de ta-
lajtakarónak is ültethetjük. Eléggé igénytelen, 
bármilyen talajon megél, jól tűri a szennyezett 
városi levegőt is. Kártevőkkel, betegségekkel 
szemben ellenálló.

Legszebben a félárnyékos helyen, jó vízát-
eresztő képességű, folyamatosan nedves ta-
lajon fejlődik, de a kifejlett egyedek elviselik 
a szárazságot is. Érdemes nyár végén vissza-
vágni az elfásuló leveleit, hogy új hajtásokat 
hozzon.Legközelebb a chilei tölcsérjázmint és a cigányvirágot mutatjuk be.

zöldövezet
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Beültettem kiskertemet

Csikófark

Csíkos pántlikafű
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Nyári asztalra való
Bárányleves

Hozzávalók: 25 dkg báránycomb vagy -la-
pocka, egy fej vöröshagyma, 5 dkg vaj, 3 sár-
garépa, 10 dkg csiperkegomba, 15 dkg zöld-
borsó, fél csokor petrezselyem, 1 l húsleves 
(kocából is készülhet), 1 tojás, 10 dkg finom-
liszt, 1 dl tejföl, 1 dl tejszín, pár szál tárkony, 
fél citrom leve, só, őrölt bors.

Elkészítés: A húst apró kockákra dara-
boljuk, leforrázzuk, lecsöpögtetjük. A felkoc-
kázott hagymát a vajon üvegesre sütjük, rá-
tesszük a húst, pár percig pirítjuk, majd a 
megtisztított és felkockázott répát és gom-
bát, végül a felaprított petrezselymet is hoz-
záadjuk. Felöntjük az alaplével, fűszerezzük. 
Ha felforrt, beletesszük a zöldborsót, és főz-
zük, amíg meg nem puhul a hús. A tejfölt egy 
evőkanál liszttel simára keverjük, és besűrítjük 
vele a levest. A tűzről lehúzva hozzákeverjük a 
tojássárgájával elkavart tejszínt, végül ízesítjük 
a tárkonnyal és a citromlével.

Hússzeletek krumplis bundában

Hozzávalók: 12 szelet vékonyra klopfolt 
hús, 6-7 közepes burgonya, 1 fej vöröshagy-
ma, 2 tojás, tejföl, egy púpozott evőkanál liszt, 
só, bors, olaj a sütéshez.

Elkészítés: A krumplit kislyukú reszelőn 
lereszeljük, a hagymát nagyon apróra össze-
vágjuk. A levüket kinyomkodjuk, és egy tál-
ban összekeverjük őket. Hozzáadjuk a tojáso-
kat, a lisztet, tejfölt, sózzuk, borsozzuk. Ebbe a 
bundába forgatjuk bele a hússzeleteket, és for-
ró serpenyőben aranybarnára sütjük. Körítés 
nem is kell mellé!

Szilvás kocka pudinggal

Hozzávalók: 1 kg szilva, 3 dkg margarin, 
2 evőkanál zsemlemorzsa, 2 evőkanál kris-
tálycukor, 1 mokkáskanál őrölt fahéj; a tésztá-
hoz: 6 tojás, 6 evőkanál kristálycukor, 6 evő-
kanál liszt, 1 kiskanál kakaópor; a krémhez: 
1 csomag vaníliás pudingpor, 4 dl tej, 4 evő-
kanál kristálycukor, 25 dkg margarin, 20 dkg 
porcukor.

Elkészítés: Egy nagy tepsit sütőpapírral ki-
bélelünk, azt megkenjük margarinnal, és be-
hintjük zsemlemorzsával. A megmosott, félbe-
vágott, kimagozott szilvákat üregükkel felfelé 
a tepsibe rakjuk, s megszórjuk fahéjas cukor-
ral. A piskótához a tojássárgáját habosra ke-
verjük a cukorral, hozzáadjuk a lisztet, és óva-
tosan hozzákeverjük a fehérjék keményre vert 
habját. A tészta kétharmadát egyenletesen 
a szilvákra terítjük. A maradékba belekever-
jük a kakaót, és a sárga piskótára csurgatjuk, 
hogy márványos legyen. Közepesen forró sü-
tőben megsütjük. Ha kész, gyúrótáblára borít-
juk, és lehúzzuk róla a sütőpapírt. Megfőzzük 
a pudingot, és még langyosan hozzákeverjük 
a margarinnal kikevert porcukrot, végül a szil-
vára simítjuk. Hagyjuk megdermedni, kockák-
ra vágva tálaljuk.



Júniusi lapszámunk keresztrejtvényének (Bölcs gondolat) 
helyes megfejtése: „Nem a tudásban van a boldogság, 
hanem a tudás megszerzésében.” Könyvjutalmat 
nyert: Hasznosi Csaba (Margitta) és Menyhárt György 
(Berettyószéplak).

A helyes megfejtést szerkesztőségünkbe eljuttatók kö  zött 
könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidő: július 30. 
Postacím: Biharország, 410068 – Oradea, Piaţa 1  Decembrie 
nr. 12.; email: biharmegye@gmail.com.

üdítő
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Esterházy Péter 
véleménye

VÍZSZINTES: 13. Keres … – Kossuth-dí-
jas színész (1925–2016). 14. Sikeres sakkjáté-
kos. 15. Páncélfalú rekesz. 16. Szinyei … Pál 
– festő (1845–1920). 18. Csökkent (az árfo-
lyam). 20. Becézett Emőke. 21. Szlovénia au-
tójele. 22. Horoszkóp része! 24. Rimini hatá-
rai! 26. Tova. 27. Óra is teheti. 28. Támaszt 
nyújt. 30. A … ember – V. Hugo regénye. 32. 
André … – Nobel-díjas francia író. 33. Francia 

sziget. 35. Ösztönző kérdés. 36. Sergio … – 
olasz filmrendező (1929–1989). 38. Te – nyo-
matékosan. 40. Amerigo … – Olaszország-
ban élt szobrász (1909–1984). 42. Egyetem 
az USA-ban. 43. Vastag vezeték. 44. Fanyar 
gyümölcs. 46. Becézett Erika. 47. Keserűség. 
48. Kartonpapír. 49. Eladásra szánt termék. 
51. Az izmot rögzíti a csonthoz. 52. Londoni 
múzeum. 53. Palántát földbe kihelyez. 55. A 
Föld latin neve. 57. A -be párja. 58. Tiltószó. 
59. Gitározni kezd! 61. Déry Tibor elbeszélé-
se. 62. Piac része! 63. A kálium, a nitrogén 
és az urán vegyjele. 65. Lázcsökkentő gyógy-
szer. 68. Afrika néger népességének egyik 
nagy ága. 70. Mozgásra képtelen. 72. Házi-
asszony egyik teendője. 74. Hónap közepe.

FÜGGŐLEGES: 2. Magasra tartott. 3. A 
golyóstoll feltalálója. 4. Ők – Párizsban. 5. -…, 
-en, -ön. 6. Metszi. 7. Angol helyeslés. 8. Or-
jol orosz város másik neve. 9. Mi több. 10. 
Kettős betű. 11. A napfény … – Szabó István 
filmje (1999). 12. Európai nép. 17. Alberto … 
– olasz karmester (1909–2001). 19. Irányadó 
áramlat. 23. Az oxigén és a germánium vegy-
jele. 25. Kocsma része. 28. Nélkül – latinul. 
29. Német gyártmányú kis autó volt. 31. Illa-
tos kerti virág. 32. Ótestamentumi óriás. 34. 
Perzsel. 37. Fül – angolul. 38. Áni … – Bel-
la István hőse. 39. … Capone. 41. Kórházi 
osztály román rövidítése. 43. Lakás része! 44. 
Görög betű (ék. h.). 45. Város Szicíliában, a 
Jón-tenger partján. 47. Kisebb divatüzlet. 48. 
Egész része. 50. Költői napszak. 52. Három 
– oroszul. 54. A mélybe tekint. 56. Eltűr. 57. 
Almafajta. 60. Érdek jelzője is lehet. 62. Nö-
vény hajlékony szára. 64. Egy – Rómában. 
66. Részben kifolyt! 67. Orosz motormárka 
volt. 69. Osztrák, olasz és thaiföldi autók jele. 
71. Középen pang! 73. Téli sport.

Barabás Zsuzsa

A Kossuthdíjas író, publicista (1950–2016) a 
Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja volt. 
Egyik megállapítását közöljük a rejtvényben a 
vízszintes 3. és a függőleges 1. alatt.
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A nagyváradi hód valószínűleg a Tiszán ke-
resztül érkezett a Sebes-Körösbe. A sikeres 
visszatelepítési programok eredményeként a 
magyarországi országos állomány 2011-ben 
mintegy 900 egyedből állt. Az ivarérett kort 
elérő egyedek új területeket keresnek fel, ahol 
saját családot alapítanak. A Körösbe érkezett 
hód is megtalálhatta a neki való feltételeket: 
puhafás (nyár, fűz) ligeteket, megfelelő víz-
mélységet, stabil partot az üregépítéshez.

A hód növényevő rágcsáló, monogám, és 
félig vízi életmódot folytat. Felnőtt korában el-
érheti a 25 kilogrammos súlyt, farokkal együtt 
120 cm hosszú, és akár 35 évet élhet.

A XIX. században Európában a hódot a 
vadászat a kipusztulás szélére sodorta. Hú-
sát, bundáját és illatszerkészítésben a casto-
reumként ismert mirigyváladékát használták. 
Ma szigorú védelem alatt áll Romániában és 
egész Európában.

Nem kell aggódnunk a hód által kidöntött 
Körös-parti fák miatt. A hód télen fakérget és 
ágakat eszik anélkül, hogy jelentős károkat 
okozna. Az ágakból téli készletet is felhalmoz, 
ezért nem kell összegyűjteni az általa kirágott 

Visszatért a hód Váradra
Az európai hód (Castor fiber) 1824ben tűnt el 
Romániából és 1865ben Magyarországról.  
Az 1998–2001 közti időszakban visszatelepítési 
programokat indítottak, így került 91 felnőtt  
és fiatal egyed a Maros, az Olt és a Ialomiţa 
folyóba. Állományuk 2010re 1500 fősre nőtt.

fákat. Nyári tápláléka lágyszárú fajokból, rü-
gyekből és fűzfalevelekből áll. A hódot öko-
szisztéma-mérnöknek is nevezik, hiszen úgy 
alakítja át a környezetét, hogy ezzel kedve-
ző feltételeket teremt sok vízi- és félig vízi nö-
vénynek meg állatnak. Környezetmódosító te-
vékenysége serkenti a sarjképződést, a füves 
vegetáció növekedését és a víz tisztulását.

A hód kőkorszaki jelenlétére utaló bizonyí-
tékokat találtak a Bánságban, Dobrudzsában, 
Moldvában és Munténiában. Jelenlétük sok-
szor a Gumelniþa-, Hamangia- vagy Cucuteni-
kultúrákhoz kapcsolódik. A XIV. századból 
származó írások szerint a hódot kölyökként 
befogták, hogy húsáért és bundájáért fogság-
ban felneveljék. Ekkoriban Erdély-szerte elter-
jedt volt, amint azt sok, a hód (vagy románul 
breb) névből származtatott helységnév tanú-
sítja.

Két évszázaddal ezelőtt a hód szőrméje ke-
reskedelmi fizetőeszköz volt, az állat mai érté-
két mint a biodiverzitás fenntartóját csak most 
kezdjük becsülni. A Sebes-Körös vidéke egy 
újabb fajjal gyarapodott, jelenléte minden bi-
zonnyal változásokat idéz majd elő. Szorítsunk 
neki helyet magunk mellett!

Laura Turdean,
Milvus West, a Milvus Csoport  

nagyváradi székhelyű fiókcsoportja



A fenti képeslapunk előterében látható, Fő utca 54. szám alatti, szép polgári ház tulajdonosa Deutsch Ká-
roly Ignác közismert váradi kereskedő volt. Ez a ház 1909-re készült el, kivitelezője s vélhetően tervező-
je is a közismert váradi építész, Sztarill Ferenc volt. A Deutsch-ház melletti sarki telken a képeslapon még 
egy vakolt téglakerítés látható. Ezt a sarki telket Stern Márton vásárolta meg, hogy 1911-ben egy eklekti-
kus stílusú emeletes bérpalotát építtessen oda, bejárattal a Gerliczy utcáról. Magát a Gerliczy utcát csak 
néhány évvel korábban vágták. A képeslapon is látható, 52. szám alatti, sarki emeletes bérpalotát 1906-ra 
építette úgyszintén Sztarill Ferenc. Ennek a Gerliczy-palotának két év múlva megépítették a szemben levő 
sarkon a párját is, bejárással a Fő utca 73. szám alól. Ezt a házat tavaly példásan felújították. Reményked-
jünk, hogy rövidesen a szemben levő társára is sor kerül majd

A Réz-hegységben, a Bisztra-patak völgyében fekszik Feketeerdő, 19 kilométerre Élesdtől; közigazgatá-
silag a városhoz tartozik. A XIX. század közepére jelentős iparos központtá vált az üveggyára. A Bisztra-
patak medréből nyerték ki az üveg alapanyagát, a kvarckövet. A kezdeti hutából 1841-ben gyár lett, német 
szakemberek közreműködésével festett és metszett üvegtárgyakat is előállítottak itt. Közel százötven 
évig nyújtott megélhetést a helybeli és környékbeli lakosságnak. A rendszerváltás előtt nem sokkal zár-
ták be. 1997–98-ban pár hónapra újraindult, de az üzemanyag-ellátás bizonytalansága miatt végleg leállí-
tották. Ma már csak az egykori üzemcsarnokok romjai láthatók


