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Székelyhídiak és környékbeliek figyelmébe!
A kettõs állampolgárságról!

Az egyszerûsített honosítási eljárással megszerezhetõ kettõs állampolgársággal kapcsolatban a
székelyhídi körzeti RMDSZ tájékoztatókat tart Székelyhídon és a Székelyhídhoz tartozó falvakban
a következõ napokon és idõpontokban:
• Székelyhídon az RMDSZ-székházban naponta 10 és 13 óra között (pénteki napokon 10 és
11.30 között);
• Nagykágyán hétfõnként 14 és 16 óra között a református iskola épületében;
• Érköbölkúton keddenként 14 és 16 óra között a református parókia gyülekezeti termében;
• Érolasziban szerdánként 14 és 16 óra között a református gyülekezeti teremben;
• Csokalyon csütörtökönként 13 és 15 óra között, a református gyülekezeti teremben;
• Hegyközszentmiklóson péntekenként 12 és 14 óra között a református parókia irodájában.

Y Verõfényes napsütésben, kokár-
dával a mellükön gyülekeztek márci-
us 13-án délután a színház elõtt azok,
akik úgy érezték, idén is meg kell ün-
nepelni nemzeti ünnepünket. Az ün-
nepséget Major Zsuzsa mûsorvezetõ
nyitotta meg, az elsõ szónok váro-
sunk polgármestere, Béres Csaba
volt. A városvezetõ ezúttal a forrada-
lom azon személyiségeit emelte ki,
akik névtelenségbe burkolózva lettek
naggyá, váltak hõssé. „A mai ünne-
pen gondoljunk azokra, akik meg-
hozták a legnagyobb áldozatot, életü-
ket áldozták a hazáért! Ezzel párhu-
zamban azonban feltevõdik a nagy
kérdés, vajon lenne-e a mai emberek-
ben elegendõ forradalmi kedv és bá-
torság, hogy hasonlóképpen csele-
kedjenek, ha kellene” – hangsúlyozta
a polgármester. A kérdés költõi, de az
biztos, hogy méltósággal és tisztelet-
tel kell megemlékezzünk az ünnepsé-
gen megjelentekkel együtt, minden
elveszett lélekrõl. Végezetül a polgár-
mester Isten áldását kérte minden
magyar emberre.

Az ünnepi mûsor következõ mozza-
nataként Kovács Melinda elszavalta
Dsida Jenõ Psalmus Hungaricus cí-
mû versét, majd Lakatos Péter
RMDSZ-es képviselõ méltató szavai
következtek. „Európa csendes, újra

csendes, elzúgtak forradalmai...” -
kezdte beszédét a képviselõ Petõfi
soraival, majd elmondta, hogy a ’48-

as események nagy tanulsága az,
hogy a magyarságtól végérvényesen
semmit nem tudtak elvenni. Kiemel-

te, hogy mennyire fontos a gazdasági
válság idején az összefogás, és hogy
magyar vezetõink milyen sikereket
értek el ezen összefogás megterem-
tésében. Bátorságra szólította fel a

kisebbségben élõ magyarságot és Ily-
lyés Gyula szavaival búcsúzott: „Amit
mi kaptunk: elõleg csupán... s duplán
vesztünk, ha nem nyerünk vele.”

A Petõfi Sándor Elméleti Líceum gi-
tárcsoportjának elõadása után Szabó
József szavalta el nemzeti költõnk A
vén zászlótartó címû versét, majd a
Karancsi Béla vezette férfikórus elõ-
adásában hallgathatott meg a közön-
ség néhány hazafias dalt, úgymint
Kossuth Lajos táborában, Gábor
Áron rézágyúja és Föl, föl, vitézek. 

C Folytatás a 3. oldalon

Y Az Adj, király, katonát! csoportos vetélke-
dõ országos döntõjében március 19-én Ko-
lozsváron folytatták a versenyzést a székely-
hídi elõdöntõ gyõztesei, Gábor Edina (V. C.
osztály), Kulcsár Alex (VIII. C.) és Murgui Or-
solya (VII. B.), a Petõfi Sándor Elméleti Líce-
um diákjai.

Az országos döntõ 68 versenyzõje a Par-
tiumból, valamint Közép- Erdélybõl érkezett,
és az elõdöntõre kapott mesegyûjteménybõl
kellett még jobban felkészülniük. A verseny-
nek a helyi János Zsigmond Unitárius Kollégi-
um adott otthont.

C Folytatás a 7. oldalon

A Psalmus Hungaricus Kovács Melinda elõadásában, háttérben a hazafias dalokra készülõ férfikórus

Az ünnepi
mûsort

a Petõfi-líceum
gitárcsoport-

jának mûsora
is színesítette 

Az ünnepi szónokok sorát Béres
Csaba polgármester nyitotta meg

Elhelyezi
koszorúját a
Székelyhídi
Diáktanács

CC Fotók: ifj. Major Lajos

Húsvét Lapunk ünnepi melléklete.oldal Y
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Német Andrea:
Világvége ábécé (2010)

Szerelemjátékot játszunk.
Mosolyt cserélünk, s villánó

fogakat.
Kart lendítünk, ha elment-feléje,
Miben ott ízzik a viszlát ereje.

Életjátékot játszunk.
Szívet cserélünk, s megunt

titkokat.
Meghajlunk az akarat elõtt,
S tudjuk nem leszünk mások, mint
azelõtt.

Fájdalomjátékot játszunk.
Világot cserélünk, s büszke elveket.
Mindig csak magunknak

hazudtunk,
De tudjuk, mit idáig alkottunk,
Már holnap maga alá temet.

Emberjátékot játszunk.
S ha mindenhonnan visszaordít

tettünk,
Még akkor is vakon kell

remélnünk.
Csak játékot ne ...
Azt soha ne cseréljünk!

Játszunk

Y Március 22-én, a víz világnapja alkalmából
mérték össze tudásukat a hegyközszentmiklósi
Toldy Általanos Iskola diákjai. (Mint ismeretes, az

Egyesült Nemzetek Szövetsége 1994-ben nyilvá-
nította a víz világnapjává ezt a napot.) A csapatok
kvízkérdésekre kellett válaszoljanak, amelyek

természetesen bolygónk egyik legfontosabb ter-
mészeti kincsérõl szóltak. Ódát írtak a vízhez,
majd plakátot készítettek. A legügyesebb három
csapat ajándékokat, vízõrzõ-igazolványt, okleve-
let vehetett át.

A versenyen a Lila libák csapat (Erdei Mátyás,
Molnár Tünde, Krizsán Csongor) gyõzött, a II. dí-
jat a Bíró Olivér, Király József és Szabó Nándor ál-
tal alkotott trió kapta, harmadik helyen A Tócsák
csapata (Bakó Nikoletta, Istvándi Márk-Imre,
Oláh Róbert) végzett.

A vetelkedõt Aszalós Ágnes és Aszalós Timea
szervezték.

C Ér hangja

Az éltetõ víz érdekében
G A víz világnapja alkalmából vetélkedtek a hegyközszentmiklósi diákok

A diáktanácsosok szeletelik az ötéves születésnapi tortát

„Ne dudálj! Küzdj!” (Hatalmas kami-
on hátulján.)
„Ha el tudod olvasni, akkor túl kö-
zel vagy!” (Teherautó hátulján.)
„Vigyázat! Ez a maffia gépjármû-
ve!” (Egy fekete kis Polski hátulján.)
„Ha nem figyelsz, valaki éhen dög-
lik!” (Pizzaszállítón.)
„Hajts még gyorsabban, valaki már
úgyis vár a vesédre!” (Kamion.)
„Öngyílkosságot akar elkövetni?
Mi segíthetünk!” (Egy városi busz
oldalán.)
„Nem csak te szívsz!” (Trabant.)
„Ez az én kincsem.” (Kis Polski.)
„Az én nevem Morgó.” (Öreg Skoda.)
„Ne elõzz, megbánhatod!” (Sötét
Mercedes.)
„Mosolyogj Te is!” (Kék 121-es
Mazda.)
„Akár hiszed, akár nem, nagyon
gyors vagyok!” (Peugeot.)
„Veszélyes fürge jószág!” (Trabant.)
„Isten háta mögé értél! (Ford hátul-
ján.)
„Jól gondold meg!” (Egy teherautó
hátulján, egy ‘Elõzni tilos’ matrica
mellett.)
„Felszállási sebesség: 220 km/h.”
(Dodge.)
„Versenyezzünk!” (Kis Polski.)
„Ne dobj semmit a platóra!” (Mazda
platós kisteherautó felirata.)

„Lelkes vagyok!” (Suzuki.)
„Légy Te is az utasom!”
(Volkswagen-kisbusz.)
„Darabos a benzin…” (Trabant.)
„Pervollal mosva” (Szippantókocsi
hátulján.)
„Elõzz csak… úgyis jönnek szem-
bõl!” (Trabant hátulján.)
„Toljad neki!” (1500-as Lada.)
„A másik verdám egy vadászgép,
de ez gyorsabb!” (Volvo.)
„Ne dudálj! A sofõr alszik!”
(Kamionon.)
„Ez nem Toyota, ez totoja!”
(Trabant.)
„Nem vettem, nyertem!”
(Zaporozsec.)
„Lehet, hogy lassú vagyok, de akkor
is én vagyok elõl!” (Kis Polski.)
„Jobb, mint gyalog!” (Dacia.)
„Ha ezt el tudod olvasni,
elhagytam a pótkocsit!
(Teherautó hátulján.)
„A szüzesség gyógyítható! Kérdezze
a kocsiban ûlõ orvost!” (Matrica egy
Volkswagen oldalán.)
„ Lehet, hogy rozoga, de ki van fi-
zetve!” (Wartburg.)
„Munkánkkal meg lesz elégedve,
ha mégsem, a terméket készséggel
visszaszállítjuk!” (Szippantókocsi
oldalán.)
„Megyek! Nem látod?” (Suzuki.)

Y … mondogattuk egymásnak, a füs-
tölgõ üst mellett, azon a szép péntek
délután. Mindnyájunknak születés-
napja volt, ugyanis március 25-én ün-
nepeltük a Szédita (Székelyhídi Diák-
tanács) ötödik születésnapját.

Hogyan is zajlott ez a pénteki nap: el-
mentünk a boltba hûsítõt venni, be-
néztünk a henteshez egy kis cubákot
kérni, lementünk a sulihoz jól megfüs-
tölögni, gitárszó kísérte a szorgalmas
kezeket, késõbb ettünk-ittunk, díszok-
levelet osztogattunk, körbeültük is-
mét a tüzet, sokat nevetgéltünk saját
„humoristáink” jóvoltából, nótázgat-

tunk, játszogattunk, közben a nap is el-
repült hirtelen. Úgy gondolom, kelle-
mes volt a hangulat, így mindenki jól
érezhette magát szerény kis ünnepsé-
günkön.

Így tehát egy újabb évet öregedtünk,
s újabb tizenkettedikes embereink
hagynak el minket. De hát így van ez,
megnõnek, és itt hagyják a „családi
fészket”. Szomorkodni viszont nincs
okunk, ugyanis kellemes kis estével
búcsúzhattunk, s reméljük, hogyha
másért nem is, de legalább ezért az es-
téért megérte nekik a Széditában tén-
feregni.

C Major Zsuzsa

Filozófia mindenkinek

Nem csak
könyvmolyok
figyelmébe!

Németh Andrea költõnõ Világvé-
ge ábécé kötete a városi könyv-
tárban és a Magyari papírkeres-
kedésben is megvásárolható 10
lej értékben. A köteten kívül a
könyvtár más helyi szerzõk mû-
veit is kínálja, így több érdekes
könyvre is szert tehetünk. Jó ol-
vasást kívánunk hozzájuk min-
denkinek! 

Y „Mi a filozófia?” – teszik fel többen is a kérdést a
szó hallatán. Ha a „filozófia” szó eredetét kutatjuk,
akkor azt találjuk, hogy a filozófia kifejezés két görög
szónak az összetételébõl származik. Az egyik görög
szó a philosz, a másik pedig a szophosz.

A philosz szó a görög philia (fília) szóból szárma-
zik, jelentése: szeretet. (A görög nyelvben – vagy in-
kább filozófiában – három szót is használnak a szere-
tet kifejezésére. Ezek a következõk: philia, agapé és
erosz. Az elsõ, vagyis a philia, valaminek, vagy vala-
milyen tevékenységnek a szeretetét jelenti. Például
valamilyen tevékenység mûvelésének a szeretetét.
(A gyengébben képzett zenészek szokták mondogat-
ni félig tréfásan, félig komolyan: „Mi nem tudunk ze-
nélni, csak szeretünk.” Ilyen értelemben õk „philos-
zok, de nem szophoszok”) Az agapé inkább a baráti,
illetve felebaráti szeretetre vonatkozik. Mondhatjuk
azt is, hogy a vendégszeretetre. Megfigyelhetjük pél-
dául, hogy egyházi berkekben agapénak nevezik a
szeretetvendégséget. Az erosz szó pedig a szerelmes
ember, kedvese iránti érzéseit fejezi ki.)

A philosz tehát olyan ember, aki szeret valamilyen
tevékenységet teljes odaadással és jó kedvvel, csu-
pán az önmaga örömére és szórakoztatására folytat-
ni. Mondhatjuk azt is, hogy ilyen a dilettáns ember, a
mûkedvelõ.

A szophosz szó a görög szophia szóból származik.
Ezt nem kell különösképpen ecsetelni, a kifejezés
bölcsességet jelent. (Innen származik a mi magyar
Zsófia keresztnevünk is, melynek jelentése: böl-
csesség.)

A filozófia szó jelentése tehát nem más, mint a böl-
csesség szeretete. A filozófusok (philoszophoszok)

tehát – nyersen fogalmazva – a „bölcsesség szeretõi”,
a bölcs dolgok szerelmesei.

A Szentírásban olvashatunk Bölcs Salamon példá-
zatairól és bölcs cselekedeteirõl, döntéseirõl. Láthat-
juk, hogy Salamon milyen komoly bölcsességgel tu-
dott dönteni nagy kérdésekben. Például akkor is,
amikor megállapította azt, hogy két anya közül me-
lyik az élõ és melyik a halott gyermek édesanyja.

Mindannyian szeretnénk bölcsen dönteni akkor
amikor az élet nagy kérdései válaszadás elé állítanak
bennünket. Fõleg azokban az esetekben amikor a
döntést rövid idõn belül vagy azonnal meg kell hoz-
nunk. A bölcseleti mûvek olvasása hozzásegíthet
bennünket ahhoz, hogy minél nagyobb bölcsességre
tegyünk szert. Ilyen bölcsességforrások lehetnek szá-
munkra a mi keresztény hagyományunkban és kultú-
ránkban Jézus Krisztus tanításai, valamint a keleti fi-
lozófiák, a kínai, illetve indiai bölcselet, Lao Ce, vala-
mint Buddha tanításai.

Igyekezzünk tehát (oly módon) törekedni a böl-
csességre, hogy amikor elérjük vagy elérni véljük, ne
mondhassák rólunk embertársaink a klasszikus
anekdotabeli egyetemi professzor szavaival azt,
hogy: „Maguk csak philoszok, de nem szophoszok.”
Vagyis: „Maguk csak szeretik (a bölcsességet, a tu-
dást), de nem tudják (azt mûvelni).”

Igyekezzünk tehát azon, hogy ne csupán a bölcses-
ség szeretõi, hanem egyben a bölcsesség mûvelõi is
legyünk. Jó lenne ha mi is elmondhatnánk a bölcses-
ségrõl azt, amit Pál Apostol mond a tökéletességrõl:
„Nem mondom, hogy elértem, de szüntelenül erre tö-
rekszem.”

C Kiri István Tamás filozófus

Autós nyelvi finomságok

Ki tud többet?...
... Európáról?-vetélkedõn vettek részt az
érköbölkúti általános iskola VI. osztályos tanu-
lói. A versenyt Kaszonyi Antónia és Ákos, illetve
Szalók Sándor nyerte. A hegyközszentmiklósi
nyolcadikosok hasonló tematikájú, de Románi-
ával kapcsolatos megmérettetésén Erdei Má-
tyás, Kendi Gábor és Szabó Nándor. 

Boldog szülinapot, Szédita!

Töprengések kvízkérdések közepette
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Kíváncsiak voltunk, hogy a tava-
lyi elõadás óta járt-e a Tihanyi
Társulat kis városunk környé-
kén. Tihanyi Tóth Csaba, a társu-
lat vezetõje elmondta, hogy ép-
pen felénk nem, de az országban
többször is megfordultak, s mint
azt már elõadás alatt is elmesél-
te, a szilvesztert is nálunk töltöt-
te párjával. Elmondta, hogy bár
észrevette, mintha a közönség
létszámban kisebb lett volna,
mint tavaly, a lelkesedés és a
taps talán nõtt az elmúlt évhez
képest. Arra a kérdésre pedig,
hogy hogyan tudnak mindig
megújúlni, és minden mûsort
úgy elõadni, hogy ne ismételjék
önmagukat, azt a választ kap-
tuk, hogy: „Meg kell hívni ben-
nünket jövõre is, és eldönteni
meg tudtuk-e csinálni. Mi szíve-
sen jövünk hozzátok!”
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A frissen alakult irodalmi kör megtartotta
elsõ gyûlését, ahol névválasztás és témavá-
lasztás mellett rögtönzött táncbemutatóra
is sor került, valamint a résztvevõk választ
kaphattak „az élet nagy kérdéseire” is.

Y Sok munkát és gondolatot fektettünk eb-
be az irodalmi körbe. Tervezgettük szépítget-
tük, mint saját gyermekünket. Végül jó szülõ-
höz méltón útjára indítottuk, hogy állja meg
a helyét egyedül is a nagyvilágban. Az elsõ
gyûlés kis létszámban és baráti hangulatban
telt. Bár az érdeklõdés nem volt eget renge-
tõ, de bízunk abban, hogy egyre növekvõ
eredményt fog mutatni a közeljövõben.

A feldobott alapötletre, vagyis a K.I.K. rö-
vidítésre probáltunk jólcsengõ szavakat ke-
resni. Felvetõdött a kulcs, kréta, kalap, ki-
lincs, klikk és még sok egyébb kifejezés, de
végül a választásunk a kukára esett. Így
örömmel jelenthetem a Kuka Irodalmi Kör
megszületését. És hogy miért éppen kuka?
Úgy gondoltuk, hogy a minket elárasztó sok
gagyi szemétbõl mi megpróbáljuk kiválasz-
tani az értékeket.

A névválasztás mellett megvan a következõ
kör témája is: a világhírû író, Paolo Coelho
Veronika meg akar halni mûvére esett vá-
lasztásunk. 

Ezen sok ötlet kiagyalása után helyet ka-
pott a szórakozás is, így a kör spontán tánc-
estbe, valamint nagy röhögésbe torkollt né-
hány szomszédnénis poén megtekintése
után.

Sokat gondolkodtunk azon is, hogy mivel
népszerûsíthetnénk a székelyhídi lakosság
körében irodalmi körünk, de sem az ingyen
italosztás, sem a meleg tea, sem egyéb ötlet
nem bizonyult az igazinak, úgyhogy ajánló-
nak csak a fentebb említettek szolgálhatnak.
Ha úgy érzed, szeretnéd kicsit jól érezni ma-
gad, belefáradtál a mindennapi mókuskerék-
be, szeretnéd másokkal megosztani gondola-
taid, mi szeretettel várunk. Következõ gyûlé-
sünket a Petõfi-líceum épületében, a könyv-
tár melletti dokkban április 8-án tartjuk.

Utóirat: A válasz az élet nagy kérdéseire: ha
valami nem túl jól mûködik az életedben, an-
nak csak egy oka lehet – a la Szomszédnéni:
a szivárványszínû mókus rágja az életfádat.
Remélem a mi fánkba beletörik a foga, és kö-
vetkezõ alkalommal nem hagytok cserben.

C Ványa Blanka

Székelyhídi csapvízgondok
G A régi ivóvízhálózat felújítása várhatóan 2013-ban fejezõdik be 
Y Kisvárosunkban pár hónapja fu-
tótûzként terjedt el a hír, hogy a szé-
kelyhídi víz nem alkalmas ivásra.
Utánajártam, és Béres Csaba polgár-
mestertõl érdeklõdtem a téma iránt.
A „mi a helyzet az ivóvízellátással a
településünkön?” kérdésemre a vá-
rosvezetõ készségesen elmondta,
hogy a székelyhídi ivóvízhálózat
több mint negyven éves, és a legna-
gyobb probléma vele, hogy korából
fakadóan napi rendszerességgel tör-
ténnek csõtörések. Amikor kiépítet-
ték a hálózatot, nem rendelkeztek
tervvel, ezért az alkalmazottak csõtö-
rés esetén csak következtetni tud-
nak, hogy hol lehet a probléma. Az
ivóvízhálózat mûködtetése a tavalyi
év folyamán több mint 400 000 lejbe
(4 milliárd régi lejbe) került a város-

nak, és ez a költség csak akkor csök-
kenthetõ le, ha a rendszer teljes fel-
újítása megtörténik vagy ha a város
kiadja a ivóvízszolgáltatást egy ma-
gáncég számára. Mind a két lehetõsé-
gen dolgoznak már a városházán, de
Béres bevallása szerint nem egysze-
rû dolog kivitelezni egyiket sem. Az
elöljáró azt is elmondta, hogy a tava-
lyi év folyamán a környezetvédelmi
minisztérium 2,25 millió lejt utalt át
a polgármesteri hivatal számlájára –
amihez a Bihar Megyei Tanács
RMDSZ-es frakciója közbenjárására
önrészként 290 ezer lejjel járult hoz-
zá –, amibõl kicserélték a házhelyi ut-
cák ivóvízhálózatát, ugyanitt lefek-
tették a szennyvízhálózatot és neki-
fogtak az idén a Szík utcáin a vezeté-
kek cseréinek. Ha a dolgok jól halad-

nak, akkor augusztusra befejezõdik a
központ, teljes Szík, Házhely és a Ma-
lom utca rehabilitációja. A tervek
szerint ezek rákapcsolódnak az új
szennyvíztisztító állomásra, amely a
Kendervég utca végén találáható.
Maga a beruházás szerzõdés szerint
2013 decemberében kell befejezõd-
jön. A polgármester szerint addigra
reálisan be is lehet fejezni mind a két
települést, hiszen Érolaszi is benne
van ebben a felújítási projektben.

Az ivóvíz minõségével kapcsolat-
ban a következõket tudtam meg: va-
lóban gond van, de nem akkora,
mint amilyennek sokan mondják.
Habár a székelyhídi ivóvíz kiváló mi-
nõségû, csak sajnos a rendszer hibái
miatt a beszivárgó talajvizek és
egyéb szennyezõdések megváltoztat-

ják színét, jellegét, ízét. Emiatt a vá-
ros különbözõ részein ihatatlanná
válik, így sokan a boltból vásárolt vi-
zet isznak, és a csapvízzel végeznek
minden más házkörüli tevékenysé-
get, amelyhez víz szükséges. De ezek
a problémák a rendszer felújítása
után megoldódnak.

Sokkal veszélyesebb gondnak lát-
szik viszont az arzén problémája, fej-
tette ki Béres Csaba. Az arzént ugyan-
is a kommunizmusban nem kezelték
veszélyforrásként az ivóvíz megvizs-
gálásakor. Közvetlenül az Európai
Unióhoz való csatlakozást megelõzõ
években már figyelemmel kísérték, a
megengedett érték 0,5 mikrogram-
m/liter volt. Székelyhíd ennek a kö-
vetelésnek eleget tett, hiszen a helyi
vezetékes víz 0,47 mikrogramm/

liter koncenrációval rendelkezik. A
tavaly a Sanepid az illetékesek tudo-
mására hozta, hogy az Unión belül az
arzénkoncentráció megengedett ér-
téke mindössze 0,1 mikrogram-
m/liter! Így a székelyhídi ivóvíz, amit
közel 50 évig ivott a lakosság, nem
alkalmas ivásra. Azóta már történtek
lépések a probléma megoldására –
mondta a polgármester –, de amíg
konkrétumok nem történnek, addig
nem kívánt errõl beszélni. Azon vi-
szont érdemes elgondolkozni, ho-
gyan válik egyik napról a másikra
ugyanaz az ivóvíz jó minõségû
vizbõl, a szervezetre veszélyessé.
Mindenesetre várjuk, hogyan fogja a
város vezetõsége megoldani ezt a
kérdést. A témára még visszatérünk.

C G. R.

K.I.K.
vagyunk mi?

Nemzeti ünnepünkre emlékeztek Székelyhídon

Folytatás az 1. oldalról C
Az emlékezés koszorúit Lakatos Péter képviselõ,
Székelyhíd város önkormányzata nevében Bé-
res Csaba polgármester és Csuka József alpolgár-
mester, a Bihar Megyei Tanács nevében Gavru-
cza Tibor, az érmelléki egyházmegye nevében
Rákosi Jenõ esperes, Bara László egyházmegyei
fõjegyzõ és Futó Ferenc tanácsos, a székelyhídi
RMDSZ nevében Domahidi Sándor elnök és
Cservid Levente, a Magyar Polgári Párt (MPP)
helyi szervezete nevében Fetco Mihály és Antal
Adalbert, az MPP Bihar megyei szervezete nevé-
ben Kozma Csaba elnök, a történelmi vitézi rend
nevében Veres János kapitány és Karancsi Béla,

a Petõfi Sándor Elméleti Líceum nevében Hegye-
si Viktor igazgató és Boros István aligazgató, a
Székelyhídi Diáktanács nevében Püsök Levente
és Takács Tamás s végül a szervezõ Pro Székely-
híd egyesület nevében Erdei Imre elnök és Ma-
gyari Attila helyezték el. A színház elõtt megtar-
tott ünnepség utolsó momentumaként a férfikó-
rus vezetésével a közönség elénekelte a Szóza-
tot. Ezután mindenki bevonult az épületbe, ahol
elõször a Létavértesrõl érkezett, régi ismerõs-
ként fogadott Csatári Viktor szavalta el Petõfi
Magyar vagyok címû versét.

A szavalat után a magyarországi Tihanyi Társu-
lat elõadása következett, akiket már szintén lát-

hatott a székelyhídi közönség. Az öt mûvész – Ti-
hanyi Tóth Csaba, Bognár Rita,Taskovics Judit,
Turpinszky Béla és Bognár Balázs – a tavalyi Já-
nos vitéz után az idén egy más stílusú, Éljen a
magyar! címû mûsorral érkeztek hozzánk, ami
szervesen kapcsolódott az ünnepséghez. Nóták,
operettek, bordalok hangzottak el, melyeket
korhû ruházatban adtak elõ a mûvészek, akik
most is nagyszerû elõadást mutattak be, amelyet
a közönség a mûsor alatt is vastapssal jutalma-
zott, majd a végén felállva ünnepelt, és a társu-
lattal közösen elõbb a magyar, majd pedig a szé-
kely himnuszt énekelte el.

C Cseh Tímea

„Meg kell hívni bennünket jövõre is!” – üzeni a Tihanyi Társulat

Az ünnepségen
részt vevõ számos

intézmény és
szervezet

koszorúzott
(baloldalt

Hegyesi Viktor
és Boros István

igazgatók,
jobboldalt

a városvezetés) 

Idén is sok tapsot érdemeltek – A Tihanyi Társulat Az Éljen a magyar! mûsor fináléját énekli

CC Fotók: Major Lajos 
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Y Ha szétnéznénk a városban, azt
mondhatnánk rá, hogy „kicsit sze-
metes ugyan, de azért rendes kis
hely”. Ha jobban széttekintenénk,
valószínûleg már fölöslegesnek ta-
lálnánk a kicsit szócskát. Ha viszont
egészen a mélyére ásnánk a témá-
nak, kétszer is meggondolnánk mi-
lyen jelzõvel illessük kedves kis vá-
rosunkat.

Néhány szorgalmas diák és egy „di-
ákszellemû” tanár március 12-én, a
közeledõ ünnep szellemében, kimá-
szott az ágyból hajnalok hajnalán,

összeszedte minden erejét, hogy 10
órára odaérjen az iskolához, s társa-
ival együtt tegyen valamit a táj szép-
ségéért. Az eredeti tervek szerint fel-
derítendõ területként az iskolaud-
vartól a tömbházakig vezetõ út és
közeli környéke volt kijelölve, de
ugyebár a szemét vonzza a tekinte-
tet, így hát kénytelenek voltunk ki-
bõvíteni ezt a térséget. Meglepõ mó-
don, a várt cukorkás papírok, a diá-
kok által eldobált tejes dobozok és
egyéb iskolai kütyük helyett túlnyo-
mórészt pelenkákra, élelmiszeres

zacskókra, értékes vasdarabokra, tö-
rött mosdókagylóra, billentyûzetre,
(minden bizonnyal nélkülözhetõ)
ruhadarabokra és hasonló házkörüli
hulladékokra bukkantunk. Ez is azt
bizonyítja, hogy társadalmunk pénz-
tárcája igen vékonyka, hisz nem bír-
ja el azokat az irdatlan összegeket,
amit havonta egyszer a szemétadóra
kellene kiadnia.

De bármennyire is hihetetlen,
nem ez volt a legmeglepõbb dolog,
amit tapasztaltunk, ugyanis mint ki-
derült, nemcsak az adófizetõ polgá-
rok képtelenek az elõírás szerint
megszabadulni a szemetüktõl, de
még a mi szegény Mikulásunk is
kénytelen volt a legelõn húzódó
árokba rejteni a már hasznavehetet-
len karácsonyfadíszeket, amiket
nem is oly régen a városunk hivata-
la elõtt álló hatalmas karácsonyfán
láthattunk tündökölni. De hát mit
tegyünk, a válság mindenkit megvi-
selt, és úgy tûnik hajlamosak let-
tünk ostobaságokat mûvelni.

De azért reménykedjünk benne,
hogy a válság elmúltával visszaáll a
rend és tiszta környezetben emlé-
kezhetünk vissza a régi idõkre, s
nem leszünk kénytelenek a friss sze-
métben gyönyörködni…

C Major Zsuzsa

Y Számos sikert aratott az utóbbi
hónapokban országos és nemzetközi
szinten a Székelyhídi Phoenix Sport-
egyesület. A 2010-es év versenysze-
zonját igen kiemelkedõ sikerrel zár-
hatták, hiszen a Temesváron novem-
berben megrendezett nemzetközi
tornán (Európa-kupa) több verseny-
zõnek sikerült a dobogóra álnia (Fló-
ra Fruzsina formagyakorlatban
bronzérmet, míg kumitéban ezüstér-
met, Kriszte Hunor pedig bronzérmet
szerzett), ezekkel az eredményekkel
is öregbítve kisvárosunk hírnevét.

Az új év pedig mintha megsokszo-
rozta volna az elõzõ év sikerein fel-
buzduló csapat lelkesedését. A febru-
árban megszervezett újabb Európa-
kupán sikerült megismételni az elõ-
zõ év eredményeit a csapat harcos lá-
nyainak köszönhetõen (ezüstérem:
Tóth-Gardó Sarolta, bronzérem: Fló-
ra Fruzsina, Flóra Beatrix). A március
5-én Bukarestben majdnem ezer
résztvevõ versenyzõ jelenlétében
megrendezett országos bajnokságon
igazán kitettek magukért a Fõnixek,
hisz Székelyhíd történetében elõször
sikerült a dobogó legmagasabb foká-

ra felállnia Flóra Fruzsinának és
Deák Gergõnek (bal, illetve jobb ké-
pünkön). Mellettük Bokor Boldizsár
bronzérmet érdemelt ki. E három
sportolónak sikerült kijutnia a ma-
gyarországi Egerben megrendezésre
kerülõ Európa-bajnokságra, ahol Ro-
mánia válogatott csapatának a sorait
erõsíthetik. A kis csapat eredményeit
szépíti még az is, hogy kumitéban
(harc) minden induló csapattag az el-
sõ öt helyen végzett, pedig ilyen
nagy megmérettetésben elõször volt
részük.

Mint minden sportágban, ezeken a
versenyeken való résztvétel nagyon
költséges dolognak számít (utazás,
szállás, étkezés, felszerelés stb.), ami
a szülõk, barátok és nem utolsó sor-
ban a helyi önkormányzat támogatá-
sa nélkül nem sikerülhetett volna. Az
egyesület jövõbeni tevékenységére
vonatkozó kérdésünkre Guba József
edzõ, egyesületi elnök így válaszolt:
„A munkát folytatni kell, hogy még
sok bajnokságon, még több bajnoki
címmel gazdagíthassuk városunk hír-
nevét, történelmét!” – hangsúlyozta.

C Bertalan Hajnal

Y A csokalyi Interstecs csapat több
mint hét éve alakult. Ez idõ alatt
nemcsak helyi körökben, de külföld-
ön is jelentõs hírnévre tett szert. Ne-
vük két részbõl tevõdik össze: az
Inter szócska (mely mindig is a
csokalyi csapat neve volt és tudvale-
võleg az Interstecs játékosainak ke-
mény magját az itteniek képzik), va-
lamint a ’stecs’, azaz steksz, mely
mint tudjuk a szlengben lóvét, pénzt
jelent és vicces módon itt az anyagi
támogatók neveinek anagrammáit
fedi: Stéfán Dániel, Takács István,
Erdei Imre és Csuka József (idõköz-
ben Takács István kiszállt közülük).

A csapatot egy kiterjedt baráti tár-
saság tagjai alkotják, akiket a foci

szeretete és az egymás iránti tiszte-
let is szoros kötelékként fon egybe.
Ahogy Erdei Imre edzõ is elmondta,
nincs viszály, senki nem akar senkit
kitúrni a helyérõl, nincsenek vesze-
kedések és talán ebben is rejlik a csa-
pat sikere.

Annak idején, még a mostani líce-
um helyén rendezett kispályás foci-
bajnokságok idején pattant ki az öt-
let néhány focikedvelõ barát fejébõl,
hogy csapatot alakítsanak. A régiek-
bõl már sokan elmaradtak, de még
ma is úgy hatan-heten közülük tart-
ják az iramot és lelkesen rúgják a
labdát a heti két alkalommal meg-
rendezett edzések során. A csapat-
összetétel igen vegyes, a csokalyi ke-

mény mag mellett vannak diószegi
és székelyhídi oszlopos tagok is. A
baráti jellegre utalnak a játékosok
nevei is, akiket mindenki csak úgy is-
mer, hogy Zsótár, Binyu vagy hason-
ló megszólítások.

Rengeteg bajokságon vettek már
részt, de mindvégig megmaradt a
csapat független amatõr jellege,
amit a jövõben is szertnének meg-
tartani. Ez az oka annak, hogy az
évek során nem kívántak beiktatott
sportegyesületet alapítani, mely ré-
vén akár pályázati összegekre is
szert tehettek volna. Így a nehe-
zebb utat választották, de a csapat
önrendelkezõ, nem szorítja senki
korlátok közé tevékenységeiket, és

számukra ez a szabadság a legfon-
tosabb.

Felsorolni is hosszadalmas azt a
rengeteg díjat, ami összegyûlt a hét
év során. A kezdeti székelyhídi, mar-
gittai és mihályfalvi focibajnokságo-
kon elért 3. helyezések után töretlen
elsõ helyezéssel nyertek meg minden
kupát, bajnokságot, melyen csak
résztvettek. Hazai és külföldi berkek-
ben is ismerõsen cseng a csapat neve. 

Csak az utóbbi egy év sikerei közt
említhetõ a Bihar megyei RMDSZ-
kupán elért elsõ helyezés, a léta-
vértesi teremlabdarúgó-bajnokság
vándorkupájának elsõ alkalommal
való elnyerése, ahol 36 csapatból
lettek elsõk, valamint a németorszá-
gi Kirchdorf am Innben megrende-
zett nemzetközi teremlabdarúgó-
tornán elért harmadszoros elsõ he-
lyezés, így az itt megszerezhetõ ván-

dorkupa végleges helyre talált a szá-
mos serleg és kitüntetés közt.

Sajnos a sok örömbe üröm is ve-
gyült, mikor tavaly a csapat elvesztet-
te egy autóbaleset során fiatal diósze-
gi tehetségét, Coita Daciant, aki emlé-
kére ajánlották fel az utóbbi idõ nye-
reségeit. Bár nincs szervezett után-
pótláscsapat, de sokan a csapattagok
gyerekei közül örökölték a tehetséget
és rajongást, így talán õk lesznek a jö-
võ csapatának alappillérei.

A bajnokságok, rangadók után a
csapat bulikat, összejöveteleket tart,
ahol régi és új felvételeken vidul-
nak, kommentálnak és fõszerepet
kap a kikapcsolódás, lazítás is.

Erdei Imre szerint addig folytatják
mindezt, amíg jólesik, jól érzik ma-
gukat, örömet okozhatnak maguk-
nak és másoknak játékukkal.

C Ványa Blanka

Sokéves tapasztalattal a hátuk mögött a csokalyi Interstecs futballcsapat játékosai megmaradtak ugyanazon egyszerû
embereknek, akik az elején voltak. Évek óta együtt rúgják a bõrt és kiadós éremesõ után is amatõr szinten szeretnék
folytatni, amit elkezdtek. Fõ céljuk, hogy jól érezzék magukat együtt, a játék szeretete a legfõbb motivációjuk.

A játék szeretetében – Interstecs amatõr futballcsapat hét éve

Két országos bajnoki cím
a Phoenix karatézóinak

Júlia-kupa asztalitenisz-verseny diákoknak

Gimisek vallásolimpiásza
Y A napokban harmadik alkalommal szervezték meg
Érköbölkúton a Júlia Kupa elnevezésû gimnazista asztali-
tenisz-bajnokságot. Most is nagy volt az érdeklõdés az ese-
mény iránt és több iskola is felsorakoztatta a játékosait. Az
érköbölkúti gyerekek mellett még nagykágyai és mono-
spetri játékosok is részt vettek a megmérettetésen.

A versenyt három korcsoportban rendezték meg (V–VI.
osztályos fiúk és lányok, illetve VII–VIII. fiúk). Az izgalmas
csatározások után a lányoknál Kaszonyi Antónia nyert, II.
helyezett Horváth Beatrix, III. helyezett pedig Balogh Eri-
ka lett. Mindhárman Érköbölkút színeit képviselték. A fi-
úknál a küzdelem kiélezett és a végeredmény szoros volt,

így az V–VI. osztályosok kategóriájában Király Lajos
(Nagykágya) szerezte meg a gyõzelmet, õt követte máso-
dikként Kaszonyi Ákos (Érköbölkút), a dobogó harmadik
fokára Kovács Csaba (Érköbölkút) állhatott fel. A „nagy” fi-
úknál a végeredmény a következõ volt: I. hely: Paul Mihai
(Kágya), II. hely: Kele-Vaida Sándor (Érköbölkút) és III.
hely: Antal Andrei (Monospetri).

A szervezõk bíznak abban, hogy ennek a versenynek ha-
gyománya lesz és jövõre is megszervezhetik, továbbá kö-
szönetet szeretnének mondani azoknak, akik hozzájárul-
tak a bajnokság létrejöttéhez. 

C Zs. L.

Szemételtakarítás
meglepetésekkel
G Önkéntes diákok tették rendbe az iskola környékét

Nagy mennyiségû szemetet gyûjtöttek össze a tisztább környezet érdekében
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„Taníts minket úgy számlálni
napjainkat, hogy bölcs szívhez

jussunk.” Zsolt 90,12
Y A hegyközszentmiklósi Toldy Ál-
talános iskola hat diákja iskolaközi
vallásversenyen (ún. olimpiászon)
vett részt Margitán. Iskolánkat kép-
viselte Árus Magor, Krizsán Csongor

(V. osztály), Bíró Olivér, Molnár
Tünde (VI. osztály), Erdei Mátyás-
Ákos, Varga Ilonka (VIII. osztály).
Mindannyian szép eredményt értek
el, a nagyváradi megyei szakaszra
Árus Magor és Erdei Mátyás-Ákos ju-
tott tovább. A versenyen összesen
94-en mérték össze tudásukat. C
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Isten (részlet József Attila költeményébõl)

Y A keresztyén ember legfontosabb ünnepe
a húsvét. „Én vagyok a feltámadás és az élet” –
olvassuk a Szentírásban a János- evangéli-
um 11,25 versében. 

Húsvéti ünneplésünk központjában a feltá-
madt Jézus Krisztus áll, aki odafordul az elha-
gyott magányban, szegénységben élõ egysze-
rû emberhez, letörli a könnyeket és megvi-
gasztal minden rászorultat. Nem válogat az
emberek között, számára mindenki egyenlõ. 

A húsvéti ünnep neve különbözõ nyelveken
más és más. Közös eredete azonban, a húsvét
héber neve, a pészah. A szó kikerülést, elkerü-
lést jelent. Eredetileg a keresztény és a zsidó
ünnep egybe is esett. A niceai zsinat Kr. u. 325-

ben szabályozta a keresztény ünnepek rend-
jét, ekkor vált el a két ünnep ideje. A magyar
szó, ‘húsvét’, az azt megelõzõ idõszak, a negy-
vennapos böjt lezárulását jelzi.

A húsvét mozgóünnep, egybeesik a tavaszi
napéjegyenlõség idején tartott termékenységi
ünnepekkel (egyébb népeknél), melynek ele-
mei a feltámadás, az újjászületés. Húsvét nap-
ja az 1582-bõl származó egyházi szabályzat
szerint a tavaszi holdtölte utáni elsõ vasár-
napra esik: március 22. és április 25. közé.
(Ezt mondja ki a niceai zsinat határozata is
325-ben.)

Húsvét kialakulásában fontos szerepet ját-
szik a zsidó húsvét, a pészah, e napon ün-

neplik a zsidók az egyiptomi fogságból való
szabadulást. Az Ótestamentum szerint a ha-
lál angyala lecsapott az egyiptomiakra, a
zsidók kapuja azonban egy frissen leölt bá-
rány vérével volt bekenve, így az õ házukat
„elkerülte”.

Az elõkészületi idõ a nagyböjt, amely Jézus
negyvennapos böjtjének emlékére, önmegtar-
tóztatására tanít. Ezt kisebb-nagyobb ünne-
pek követik s a húsvéti ünnepkör a pünkösd-
del zárul. 

A böjt utolsó hetének neve nagyhét, mely Jé-
zus jeruzsálami bevonulásával kezdõdik vi-
rágvasárnap, ahol Dávid fiának nevezik, ki-
rályként dicsõítik virágokat és pálmaágakat

dobálnak elé. Nagycsütörtökön tanítványai-
nak elõre vetíti elárultatását és az úrvacsorát
adja számunkra. A Gecsemáné-kerti elfogatá-
sát követõen elítélik és nagypénteken a Gol-
gota hegyén keresztre feszítik. Vasárnap reg-
gel Mária és Mária Magdolna kimentek, hogy
Jézus testét bebalzsamozzák, de sírját üresen
találták. Ugyanezt tapasztalta a versenyt futó
Péter és János is. A feltámadás bizonyítéka az
üres sír. A feltámadott Jézussal való találkozás
nemcsak a tanítványokat töltötte el örömmel,
hanem azóta a mindennapi emberek is megta-
pasztalhatják a feltámadás ígéretének ma-
gasztos érzését. 

C Béres Angéla

A keresztyén ember
legfontosabb ünnepe a húsvét

Y A tojás az újjászületésnek, a ter-
mékenységnek a legõsibb jelképe. A
leggyakrabban használt szín a piros,
mert a pirosnak védõ erõt tulajdoní-
tottak, de késõbb minden színnel dí-
szítettek tojásokat.

Festett tojások
Régen nem voltak mesterséges festé-
kek, minden színt növények levelei-
nek, gyökereinek fõzetébõl kaptak.
Elõnyük, hogy az így festett tojás biz-
tosan megehetõ. Kísérletezõ kedvû-
eknek ajánljuk. A növényeket már
elõtte való évben gyûjtögetni kell!

A vöröshagyma külsõ héjával sár-
ga vagy barna tojásokat festhetünk
(minél tovább marad a lében a to-
jás, annál sötétebb lesz a szín). A li-
lahagyma héja vöröset fest, lilás-
bordót a cékla leve. Barna lesz a to-
jás a fekete teától vagy a kávétól. A
zöld szín csalánlevél, petrezselyem-
levél fõzetével érhetõ el. Kéket len-
cse fõzetével vagy bodzabogyóval
festhetünk.

Ha mindezekre nincs már idõnk,
jó minõségûek az üzleti festékek (az

olcsóbbak jobbak), használati utasí-
tást is találunk rajtuk. Ne feledkez-
zünk meg a szalonnáról, szép sely-
mes fényt ad a tojásnak. 

Kifújt tojás
Ha dísznek akarjuk a tojásokat, fúr-
juk ki õket mindkét végükön egy he-
gyes késsel (nagyon óvatosan, in-
kább csak ütögessük, amíg besza-
kad a héja), fújjuk ki a tojások belse-
jét egy nagy levegõvel. Mossuk ki a
kifújt tojások belsejét, mert más-
képp megbüdösödnek. Egy napig
hagyjuk száradni õket. Az ilyen to-
jás hurkapálcára szúrva bármivel
díszíthetõ, száradás után egy hosszú
tûvel átfûzhetjük, és fel lehet akasz-
tani, tojásfûzért is készíthetünk be-
lõlük. Nagyon szép ablakdíszek!

Hímes tojás
Az igazi hímes tojás úgy készül,
hogy az írókát(egy levágott toll fába
erõsítve) felmelegített viaszba már-
togatva rajzolják fel az õsi motívu-
mokat, majd festõlébe teszik az így

telerajzolt tojást. A megfestett tojá-
sokról lekaparják a viaszt, és látha-
tóvá válik a rajz, mert a viasz helyét
nem festi meg a festék. Ha nincs via-
szunk sem írókánk, hipóba márto-
gatott fogpiszkálóval lemarhatjuk a
festéket a már befestett tojásról. A
végeredmény ugyanaz, mint a hí-
mes tojásnál, csak ez a tojás nem
ehetõ. 

Berzselt tojás
(levélrátétes tojás)
Nálunk nem használják ezt a szót,
de a technika ismert: apró leveleket
(nincs is nagyobb ilyenkor tavasz-
szal) kell felerõsíteni a tojásra cér-
nával, vagy még jobb egy már nem
használt harisnyába kötni a tojást.
Minél szorosabb a kötés, annál érde-
kesebb lesz az eredmény, látszani
fog a levélke apró erezete (legszebb
a büröklevél). Hátránya, hogy a ha-
risnya elkötése is látszani fog a túl-
oldalon.

Ragasztózás
A matricás, szalvétatechnikás tojá-
sok már a mai ember leleményessé-
gét (és kényelmét) tükrözik. A mat-
ricát tegyük inkább fehér tojásra. A
szalvétából kivágott motívumot vá-
lasszuk le a többi rétegtõl (csak egy
rétegû legyen, mert másképp levá-
lik a tojásról). Papírragasztóval is
felragasztható, de szalvétaragasztó-
val fényesebb. A ragasztóval bekent
tojást forgathatjuk mákba vagy szí-
nes papírdarabokba. Inkább kifúrt
tojásra tegyük, mert állandóan hull-
ni fog róla az ünnepi csillogás.

A tojáspatkolás 
Na errõl majd máskor…

C Jagos Helén

Hogyha golyóznak a gyerekek, 
Az Isten köztük ott ténfereg. 
S ha egy a szemét nagyra nyitja, 
Golyóját õ lyukba guritja. 

Ha hideg a föld leheverni, 
A Napot nagy felhõkbe rejti 
És meg-megráncigálja fürtünk, 
Úgy mondja meg, hogy le ne üljünk. 

Õ sohase gondol magára, 
De nagyon ügyel a világra. 

A lányokat õ csinosítja, 
Friss széllel arcuk pirosítja. 

Õ vigyáz a tiszta cipõre, 
Az uccán is kitér elõre. 
Nem tolakszik és nem verekszik, 
Ha alszunk, csöndesen lefekszik. 

Hogyha a jóság csak bút hozhat, 
Akkor megenged minden rosszat. 
S ha velünk mégis találkozik, 
Isten sohasem csodálkozik.

A húsvéti tojás változatos formái

Olvasóinknak  áldott
húsvéti  ünnepeket

kívánunk!



Locsolóvers

Jó napot, jó napot,
friss jó egészséget,
kérnék a gazdától
egy kis engedelmességet.
Megkapom?
(Meg fiam!)

*
Feltámadt a Jézus,
mondják az írások
Vízöntõ hetfüre
buzognak források.
Eljöttem hozzátok
legénylétemre,
hogy harmatot öntsek
egy szép leány fejére.

Mert ha meg nem öntözöm
ezen esztendõben,
nem virágzik szépet
nekünk jövendõben.
Virágozzon szépet,
ékes virágokat,
nyerjen az egekben
fényes koronákat.
Szabad-e locsolni?
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Húsvéti töltött csirkemell
tormamártással
Hozzávalók: csirkemellek, 10 dkg mozarrella
villával összezúzva, 2 evõkanál snidling apró-
ra vágva, 1 evõkanál mustár, 4 szelet bacon,
fûszer, olaj. 

Tormamártáshoz: 2 dl tej, 2 dkg vaj, 1 evõ-
kanál liszt, 2 evõkanál friss reszelt torma, 1
evõkanál citromlé, pici só, egy-egy evõkanál
aprított snidling és zöldpetrezselyem. 

Elkészítés: A sütõt elõmelegítjük 200 fokra.
A sajtot a mustárral és snidlinggel jól össze-
keverjük. Bevágjuk a csirkemelleket jó mé-
lyen és megtöltjük a sajtos töltelékkel. Bete-
kerjük egyenként 2 szelet baconnal majd
a húst kivülrõl tetszés szerint fûszerezzük.
Egy serpenyõben kevés olajat töltünk és a
csirkemelleket elõpirítjuk majd egy jénai tál-
ban egymás mellé helyezve 25 perc alatt
megsütjük. 

Tormamártás: A tejbõl, lisztbõl és a vajból
besamel mártást fõzünk, majd elkeverjük ben-
ne a tormát és a zöldfûszereket, végül citrom-
lével és sóval ízesítjük. 

Húsvéti mazsolás sütemény

Hozzávalók: 25 dkg sütõmargarin, 25 dkg
liszt, 25 dkg porcukor, 5 tojás, 5 citrom leve,
20 dkg mazsola, 4 csomag vaníliás cukor

Elkészítés: A hozzávalókat összekeverjük,
kikent, lisztezett õzgerincformába kanalaz-
zuk, elsimítjuk, majd elõmelegített sütõben
180 fokon kb. 30 perc alatt megsütjük. Még fi-
nomabb és mutatósabb, ha csokoládéval le-
öntjük.

Kocsonyázott sonka
Hozzávalók 4 személyre: 60 dkg fõtt sonka, 2
gerezd fokhagyma, 5 evõkanál zselatinpor, 2
dl száraz fehérbor, 1 kávéskanál barnacukor,
30 dkg juhtúró, 2 dl majonéz, 2 evõkanál
ecetes torma, 1 kávéskanál porcukor

Elkészítés: A fõtt sonkát kb. fél cm-es szele-
tekre vágjuk. A fokhagymát megtisztítjuk, ösz-
szezúzzuk. A zselatint hideg vízbe áztatjuk.

Felforralunk 4 dl vizet a borral, a zselatin-
hoz öntjük, belekeverjük a cukrot, egyet for-
ralunk rajta, és kissé hûlni hagyjuk. Közben a
juhtúrót simára keverjük a fokhagymával,
megborsozzuk. A formát, melyben a kocso-
nyát készítjük, kibéleljük vékony átlátszó fó-
liával, betesszük a mélyhûtõbe, hogy jól át-
hûljön. Kivesszük a hûtõbõl, majd a kihûlt
aszpik 1/3 részét beleöntjük, és ismét betesz-
szük a mélyhûtõbe kb. 10 percre dermedni. A
megdermedt aszpikra rákenjük a fele túró-
krémet, ráfektetjük a sonkaszeletek felét,
majd leöntjük a maradék kocsonya felével,
és ismét dermedni tesszük a mélyhûtõbe.
Amikor megdermedt, a túró másik felét rá-
kenjük, befedjük a sonkával, majd végül az
utolsó réteg aszpikkal leöntjük. Már nem a
mélyhûtõbe, csak a normál hûtõbe tesszük
kb. 12 órányi idõre, hogy jól megszilárdul-
jon. A majonézhez hozzáadjuk az ecetes tor-

mát, a cukrot, csipetnyi borsot, és jól kike-
verjük. A kocsonyázott sonkát kiborítjuk a
formából, felszeleteljük, és a tormás majo-
nézzel kínáljuk.

Húsvéti sonkasaláta
Hozzávalók: 30 dkg fõtt füstölt sonka, 5-6 ka-
rika házikolbász, 4-5 fõtt tojás, 2 dl tejföl, 3-4
szem hónapos retek, 1 közepes fej lilahagyma,
só, bors, pici piros arany

Elkészítés: A sonkát, a kolbászt, a retket és
a lilahagymát apró kockákra vágjuk. A tojá-
sok sárgáját kiszedjük, külön tálba tesszük.
A fehérjét összekockázzuk, hozzáadjuk a son-
kához. A sárgáját szétnyomkodjuk, a tejföllel
simára keverjük, fûszerezzük, majd a sonkás
keverékre öntjük. Hûtõben picit állni hagy-
juk, hogy összeérjenek az ízek. Kitûnõ recept
a megmaradt húsvéti sonka és tojás felhasz-
nálására – vagy csak feldobni a húsvéti kí-
nálatot. C

Y A húsvét a legnagyobb keresztény ün-
nep, ilyenkor emlékezünk meg Jézus feltá-
madásáról, az emberiség megváltásáról.
Mivel tavasszal ünnepeljük, rengeteg szo-
kás fûzõdik a húsvéthoz még a keresztény-
séget megelõzõ idõkbõl. A húsvét ideje ál-
landóan változik, a niceai zsinat (325) óta
a napéjegyenlõséget (március 21.) követõ
holdtölte utáni elsõ vasárnap. Jézus 40 na-
pi böjtölésének és kínszenvedésének emlé-
kére a húsvétot egy negyven napig tartó
böjt elõzi meg, a nagyböjti idõszak, ami
húshagyókeddtõl húsvét vasárnapjáig tar-
tott. Régen egész nagyböjtben böjtölni kel-
lett, egyáltalán nem ettek húst, a húsos éte-
lek készítésére használt edényeket kisúrol-
ták, és nem vették elõ húsvétig. Ma már
nem ilyen szigorú a böjt, csak hamvazó-
szerdán es nagypénteken nem lehet húst
enni. Hagyományos böjti étel az olajos ká-
poszta, a pattogatott kukorica, amit szabad
tûznél rostán pattogtattak.

A húsvét elõtti vasárnap neve virágvasár-
nap. Ilyenkor barkát szentelnek a temp-
lomban. Ezt a barkát nem szabad eldobni,
hanem a néphit szerint, ha nehéz idõ van,
tûzbe kell dobni, és segít elûzni a vihart. 

A bárány helyett nálunk a hagyományos
húsvéti étel a sonka, ami nagyszombat
reggelére már be volt áztatva. Lassú tûzön
kellett fõzni, hogy ne legyen sós. A sonka
levében fõtt meg a kolbász és a tojás is.
Megszentelés nélkül senki sem ehetett
ezekbõl. Húsvét reggelén fonott vesszõko-
sárba tették az egész sonkát, kb. 20 tojást

(az egész család részére) meghámozva,
üvegben pálinkát, sót, tormát és az elma-
radhatatlan fehér kalácsot. Mindezt szép
hímzett terítõvel takarták le, amit csak er-
re az alkalomra használtak (ez volt a szen-
teltes terítõ). A megszentelés a templom-
ban történt, ahol minden család megjelent
legalább egy ilyen kosárral, és ha valaki té-
vedésbõl a más kosarát vitte haza, ugyan-
ide kellett visszavinni kicserélni. Ma is él
sok érmelléki faluban az ételszentelés szo-
kása, de már nem visznek egész sonkát, fõ-
leg nem pálinkát. A megszentelt ételnek
mágikus erõt tulajdonítottak, nem volt
szabad eldobni a maradékot csak a tûzbe,
a sonkacsontot pedig az ereszbe kellett üt-
ni ( a nádfedél végébe ), hogy a villám ne
üssön a házba. A szenteltbõl enni még ma
is ünnepi esemény, olyan, mint a karácso-
nyi vacsora. 

Másnap, húsvéthétfõn volt a locsolás. A
lányok dolga volt a tojásfestés, ami hagy-
mahéjjal, lucernával vagy krepp-papírral
történt. Ismert volt már a levelek (bürök,
eperlevél) rászorítása is a tojásra harisnyá-
val. A fiúk ugyanúgy, mint most, nem hagy-
ták hervadozni a lányokat, szappanos víz-
zel (amit õk is krepp-papírral festettek meg
) locsolták meg õket. A lányok festett tojást
és virágot adtak a locsolóknak. Locsolni
csak reggel lehetett az elsõ harangszóig. A
locsolás alapja a víz tisztító, termékenység-
varázsló erejébe vetett hit, amirõl a locso-
lóversek szövegei is tanúskodnak. 

C Jagos Helén

Húsvéti
szokásaink

Receptötletek az ünnepi menühöz

CC Illusztráció: Costin Ingrid
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Folytatás az 1. oldalról C
A szervezõk, az Országos Dávid Ferenc Egylet
és a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) tagjai kelle-
mesen vegyítették az írásos feladatokat és a já-
tékos erõpróbákat, a hangulatteremtõ közös
játékokról, együttkiabálásokról sem feledkez-
ve meg. 

A verseny megálmodója és fõszervezõje (a
,,fõguru”), Bardócz Csaba ikafalvi református
lelkész mindössze pár mondatos bevezetõjé-
ben elmondta, hogy a verseny fõ célja a családi
életre való felkészítés, a testvéri összetartozás-
ra, a nyitottságra való nevelés. Innentõl kezdve
a gyerekeké volt a fõszerep, a két ,,guru” – Rácz
Norbert unitárius lelkész és Molnár Imola teo-
lógus hallgató – vezetésével kezdetét vette az
egész napot kitöltõ verseny.

A vetélkedõn a szervezõk célkitûzéséhez hí-
ven nemcsak a tudás számított, hanem leg-
alább annyira a talpraesettség, az összetartás,
az együttmûködés a csapattagokkal. A csapato-
kat épp ezért családoknak hívták (így minden
versenyzõ külön családba került a kolozsvári
döntõn). A játék nem babra ment, hanem
,,almára”, ezek jelentették ugyanis a pontokat.
A begyûjtött almákat egész nap magukkal
hordták a családok, mert egy vicces kedvû
szervezõ (õ jelenítette meg a gombaszedõt az

egyik mesébõl) állandóan lopkodta az almá-
kat, sõt azzal borzolta a családtagok idegeit,
hogy úgy tett, mintha az almába harapna. A fél
alma is ért pontot, de persze csak felet. Biztat-
ták is a ,,guruk” a versenyzõket, hogy nyugod-
tan megehetnek egy-egy almát. Mellesleg a
gyümölcsöket egy ‘Mérgezett’ felirattal ellátott
dobozból vettek elõ.

A családi próbatételek nagyon életszerûek
vagy akár meseszerûek voltak, mert mindegyi-
ket egy meseszereplõnek beöltözött szervezõ
találta ki és magyarázta el a gyerekeknek. Egy
pár az életre nevelõ helyzetekbõl: cipõfûzõkí-
gyót készítettek a teremben lévõk cipõfûzõit
kölcsönkérve (ha elég bátrak voltak, kérhettek
a tanároktól és a zsûritõl is), ragaszthattak
pufifát a köpöd, nyalod, ragasztod módszer se-
gítségével (bárki kipróbálhatja), átbújhattak
macskákat megszégyenítõ ügyességgel a há-
romdimenziós madzagpókhálón, amelyet egy
boszorkány készített öt szervezõ karján, lábán
átvezetve. Könyörögni is lehetett a gyanúsan
székelyes beszédû boszorkánynak az elõre ki-
húzott mesék alapján. A további talpraesettsé-
gi, találékonysági próbák közül megemlítjük a
kézzel, pillangótánc hármasban egy padlóra ra-
gasztott egyszemélyes papírvirágon, címerké-
szítés földön, széken, levegõben (mivel csak 10

asztal jutott a 22 csapatnak). Közben körforgás-
szerûen egyéni feladatlapot is megoldottak a
versenyzõk.

Mindezek után, mint a „való” világban, jött a
legizgalmasabb próba, a párbaj. Minden család
maga elé tette minden eddig szerzett almáját.
Bizonyos számú almát lehetett kockáztatni, el-
veszteni vagy megduplázni. A párbajra jelentke-
zõ család megnevezte a kihívott családot, meg-
egyeztek az almák számát illetõen, majd a kez-
deményezõ család feltehetett egy kérdést a me-
sébõl a megtámadott családnak. Ha az tudta a
választ, az almák hozzá vándoroltak, ha nem
tudta, õ adott ugyanannyi almát a kihívójának.

Így utolsókból is lehettek elsõk. De hogy mégse
a szerencse döntsön, villámkérdések következ-
tek a mesék alapján, majd, hogy senki se mond-
hassa otthon, hogy nem is fáradt el, jól megfut-
tatták a családokat. A hatalmas iskola a pincétõl
a felsõ emeletig egy tájfutás színterévé vált. Szé-
dületes rohangálás után (mert persze az egész
idõre ment) eredményhirdetés következett.

A székelyhídiak az egész verseny idején jól
teljesítettek, zöld almáik már alig fértek az asz-
talon. A lopós gombaszedõ állandóan környé-
kezte õket, de õk, ha kellett, az almákra hasal-
tak. Egyéniben Murgui Orsolya érte el az elsõ
helyezést, hibátlanul válaszolva minden kér-
désre (egyedül neki sikerült ez a 68 versenyzõ
közül). Így az utána következõ öt legjobbal
együtt õ is részt vehet júliusban a Tusványoson
szervezett Mindent elDöntõn, vagyis az utolsó
döntõn. Csapatban Kulcsár Alex családjával
második, Murgui Orsolya harmadik helyezést
ért el. Nem maradt le sok almával Gábor Anett
családja sem. Gratulálunk nekik és köszönetet
mondunk a szervezõknek is, akik a fergeteges
tempójú versenyen igazi családi hangulatot
tudtak teremteni kedves odafigyelésükkel, hu-
morukkal, illetve azzal is, hogy elhozták a saját
gyerekeiket is, mert hát õk lesznek a katonák.

C Jagos Helén

Imahét NagykágyánZongoraest Liszt Ferenc és kortársai tiszteletére
G Thurzó Zoltán nagyváradi zongoramûvész gyönyörû játéka mellett jó mesélõnek bizonyult

Y A mûsorban a hallgatóság egy képzelet-
beli hajón utazhatott végig a zenetörténet
nagyjainak élettörténetén és mûvészeti pá-
lyáján. A mûsorban elhangzott az idei év
ünnepeltje, Liszt Ferenc Harmonies poet-
iques et religieuses zongoraciklusának
számos darabja, ugyanakkor felcsendültek
olyan híres zeneszerzõk mûvei is, mint
Chopin, Grieg vagy Schumann.

Thurzó Zoltán nem csak kiváló mûvész-
nek, de jó mesélõnek is bizonyult, mivvel
minden zongoramû eljátszása elõtt elme-
sélte annak keltezését, fõ témáját, valamint
szerzõjének sorstörténetét, így a komoly-
zenében kevésbé jártasak sem érezhették
feszélyezve magukat. Sok érdekesség kide-
rült a zene nagyjairól, például Schumann

egy könyvkereskedõ és árus édesapa sarja,
aki a zeneszerzõi pálya mellett az iroda-
lomba is belevetette magát, amirõl számos
verse és egy színdarab is tanúskodik. A kis
Edvard Grieg gyûlölte az intézményesített
formákat, ezért gyakran érték iskolakerü-
lésen tanárai, szülei. Schumann a siker ér-
dekében ujjtágító gépezetet (kora boszor-
kánykonyhájának egy darabját) használt
és ennek folyományaként lebénult kezé-
nek középsõ újja, így kettétört pianista-
ként folytatott pályafutása, ezért a zene-
szerzés felé fordult. Chopin Nocturne elne-
vezésû zongoradarabjai éjjel gyertyafény-
nél születtek. Grieg halála után testét kéré-
se szerint elhamvasztották, és a hamvait
tartalmazó urnát Troldhaugen fjordjára
nézõ sziklában helyezték végsõ nyugalom-
ra, amire nem véstek sírfeliratot.

A zongoraest egy mûvészettörténeti elõ-
adással egészült ki és a hallgatóság számos
érdekes információval és egy átütõ zenei
élménnyel távozhatott a majdnem két és
fél órás utazásról. A zongora-elõadáson a
mûvész virtúózként csalta elõ a dallamo-

kat kis pianínója billentyûibõl. 
Az est egészét Liszt Ferenc szelleme és

munkássága hatotta át, hallhattunk csodás
világátívelõ munkásságáról, barátságairól,
elismertségérõl és az is kiderült, hogy a té-
maválasztás sem volt a véletlen mûve. A
magyar UNESCO-bizottság javaslatára
2011-et nemzetközi Liszt-évnek nyilvání-
tották, melynek apropójául a zeneszerzõ
születésének 200. évfordulója szolgált.

Az utazás vége sok meglepetést tartoga-
tott. Gavrucza Tibor református lelkész kö-
szönetét nyilvánította ki a szervezõk és
megjelentek irányába és a mûvész úrnak is
nagy meglepetést szerzett, mikor tisztelet-
díjként átnyújtotta Csórján Dezsõ székely-
hídi képzõmûvész Liszt Ferencrõl készült
üvegfestményét. Az est jó hangulatban zá-
rult, mindenki kellemes élményekkel és
rengeteg régi-új információval távozott,
abban a reményben, hogy még számos ha-
sonló kezdeményezésre kerül majd sor a
közeljövõben. 

C Ványa Blanka

Ügyeskedve készültek az életre
G Eredményesen szerepeltek a székelyhídi diákok az Adj, király, katonát! országos döntõjében

Y Egyetemes imahetet tartottak Nagykágyán március
20–27. között. A hét folyamán az istentiszteletek délután 7
órától kezdõdtek a református templomban. 

Hétfõ este „Egy test – sok tag...” – Ézs 55, 1–4: „... jertek e vi-
zekre...” igeverssel Futó Ferenc érolaszi lelkipásztor nyitotta
meg az imahetet. Az igehirdetést követõen a nagykágyai ifjak
és „öregebb” ifjak (ahogy Bara László nagykágyai lelkipász-
tor nevezte a gyerekeket és ifjakat) köszöntötték énekekkel
és szavalatokkal a vendéglelkészt és a gyülekezet tagjat. 

Kedden Kovács Gyula margittai lelkipásztor hirdette az
igét „Az apostolok tudományához való ragaszkodás
egyesít minket” címszó alatt, az Ézs 51, 4–8 igeversek alap-
ján. Kedden már a hétfõi naphoz képest szép számban vol-
tak jelen úgy nõk, mint férfiak és gyerekek is. Az istentisz-
teletet követõen ismét a gyerekek és IKÉ-s ifjak mûsora ör-
vendeztette a híveket.

A szerdai napon „A javak megosztása, mint az egység ki-
nyilvánítása”, Ézs 58, 6–10: „Az éhezõnek szegd meg a ke-
nyeredet” témában Balla Tibor érábrányi lelkipásztor is-
tentiszteletét hallhattuk. A gyerekek ismét színes mûsorral
készültek Balla Frigyes nagykágyai vallástanár segítségé-
vel, aki gitáron kísérte az énekeket az egész hét folyamán.

Demeter Sándor tóti lelkipásztor Mózes II. könyvébõl olva-
sott fel csütörtökön: „Ez a kenyér, amelyet az Úr adott nek-
tek eledelül”, melyet a gyerekek éneke, szavalata követett.

Pénteken a hegyközszentmiklósi lelkipásztor, Árus Cson-
gor László prédikációjában a Ján 2,1–9 „Az Úré a szabadí-
tás!” igeverset hallgattuk, „Tettekre ösztönözve az imád-
ságon keresztül” címszó alatt, majd a fiatalok énekkel gaz-
dagították az istentiszteletet. 

Szombaton „A feltámadás hitében élni” – Ézs 60, 1–3,
18–22: „A szabadulást hívod kõfalaidnak, és kapuidnak a
dicsõséget” igevers tartalmával kezdõdött a szombat dél-
utáni istentisztelet Rákosi Jenõ érmelléki esperes szolgála-
tával, melyet követõen ismét az ifjak szolgálata követke-
zett, köszöntve az esperes urat és a gyülekezetet. 

Vasárnap „Isten a békéltetés szolgálatára hívott el” mot-
tóval 1Mózes 33,1–4: „Ézsau elébe futott, megölelte õt… és
sírtak” igeverssel zárult az imahét, amit Simon Szabó Ist-
ván éradonyi lelkipásztor tartott, melyet ezután az imahét
bezárásaként a gyerekek és ifjak szolgálata tett teljessé.

Az imahét minden estéjén lelket melegítõ, felemelõ élmé-
nyekben gazdagodtunk mindannyian, akik részesei vol-
tunk ezeknek az alkalmaknak, feltöltõdve lelkileg az elkö-
vetkezõ hétköznapok szürkeségeire és felbátorodva arra,
hogy ne szégyelljük keresztény létünket.

C Zelevics Emõke, Nagykágya

Zongoraestet szerveztek március 24-én a
székelyhídi református templomban. A
vendégelõadó Thurzó Zoltán nagyváradi
zongoramûvész elõadásában híres meló-
diák csendültek fel az ódon falak között.
Az est fõvédnöke Csûry István király-
hágómelléki református püspök volt. 

Y Néhány nappal ezelõtt különleges ese-
mény botránkoztatta meg a várost. A köz-
pontban lévõ öreg halászszobrunk a szo-
kásos „Jó reggelt, kedves székelyhídi pol-
gár!” helyett egy sima „szerbusszal” elin-
tézte a reggeli köszöntést. Mentségére
szolgáljon, hogy a település kétnyelvûsé-
gére való tekintettel legalább a köszöntés
is kétnyelvû volt: jól hallhatóan, érmellé-
ki tájszólással magyarul, s feliratozva ro-
mánul. Természetesen ez a lakosságot
nem hatotta meg, tettéért a szobrot elítél-
ték és megfosztották mûanyag kiegészítõ-
iktõl. Hiába, az emberek elõbb ítélkeznek,
minthogy gondolkoznának. Kérem alás-

san, a szobor nemcsak hogy ártatlan, sõt,
mi több, egyenes jótevõ, mivel komoly ta-
nítói szándék fedezhetõ fel felszínesnek
látszó tette mögött. Az utólagos szakvéle-
mény megállapította, ez nem egy egysze-
rû köszönés volt, hanem felhívás is egy-
ben. A villájára szúrt pillepalackkal a hul-
ladékproblémára, a szemétgyûjtés fontos-
ságára, míg a kézben tartott sör az alkoho-
lizmusra igyekezett felhívni a lakosság fi-
gyelmét, esztétikai értéket teremtve. Saj-
nos még mindig nem elég érett ez a társa-
dalom ahhoz, hogy egy ilyen tanító jelle-
gû, mûvészeti alkotást, esztétikai remeket
értelmezni tudjon. C

„Elítélték” az öreg halászt
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Y A két érmelléki falu iskolásai
már egy nappal korábban elkezdték
a nemzeti ünnepre való felkészü-
lést. Ebben tanáraik és a magyaror-
szági Vasárnapi Iskola Alapítvány
önkéntesei voltak segítségükre.
Utóbbiak, Kaszás Mária, Szabó Edit
és Hutzler Vilmos visszajáró vendé-
gei a két falu iskolájának, hiszen
múlt év vége óta rendszeresen tarta-
nak foglalkozásokat az ott tanuló di-
ákoknak.

A programsorozat reggel indult az
érköbölkúti iskolában, a gyerekek
kokárdát, csákót és pártát készítettek
maguknak, közben az iskola udva-
rán azt is megnézhették, hogyan kell

egy huszárlovat felnyergelni a csatá-
ra. Ezt követõen kicsik és nagyok
együtt énekelték ismert és kevésbé
ismert nemzeti dalainkat, a tanulók
lelkesen zengték: „Halló, magyar!
Hol vagy? Felelj!/… Bármerre vitt a

sors, hív az õsi föld,/ Zászlója még
ma is piros, fehér, zöld!”

A közös éneklés után diákok és
tanáraik együtt indultak el megko-
szorúzni Dráveczky László egykori
parancsnok sírhelyét, akinek irá-

nyítása alatt 1849-ben szabadcsa-
patot szerveztek Érköbölkúton.
Czondi István helyi lelkész, vala-
mint Oláh Éva, az iskola megbízott
igazgatónõjének beszéde után a
gyerekek zenés-verses elõadást
mutattak be, majd az itt összegyûl-
tek együtt visszamentek az iskola
udvarán felállított kopjafához, me-
lyet szintén megkoszorúztak. Rá-
kóczi Lajos helyi magyartanár
a forradalom érköbölkúti vonat-
kozásait vázolta fel a kopjafánál
megjelenteknek, ami után Hutzler
Vilmos tartott beszédet, melyben
kiemelte, hogy március 15-e meg-
emlékezés, de nem ünnep szá-
munkra, hiszen a szabadságharc
igen nagy vérveszteséggel járt.

A megemlékezés a Szózat elének-
lésével zárult.

Ez után az alapítvány önkéntesei
autóval átmentek a szomszédos
Hegyközszentmiklósra, ahol már
várt rájuk a lelkes iskolások tettre
kész csapata. A szép számban megje-
lent nebulók a köbölkútiakhoz ha-
sonlóan szintén kokárdát, csákót és
pártát készítettek maguknak. A kéz-
mûves-foglalkozás után közös ének-
tanulás következett, s miután a nó-
tázás már mindenkinek jól ment,
néhány tánclépést is megtanultak a
gyerekek, így a program igazán jó
hangulatban ért véget és mindenki
jókedvûen, kedves élményekkel
gazdagodva térhetett haza.

C Pap Enikõ

Március 15-i emlékezés Érmelléken

Y Hegyközszentmiklóson, mint általában minden ma-
gyar ajkú településen, idén is megünnepelték március
15-ét. Árus László tiszteletes ünnepi igehirdetése után,
a helyi iskolások 1848 te csillag, népek hajnalcsillaga!
címmel ünnepi mûsort adtak elõ Béres Imre tanító, Mo-
csár Irénke és Béres Angéla tanárnõk vezetésével. Az
ünnepi mûsor keretén belül a diákok felidézték a forra-

dalom szellemét versek-
kel, énekekkel, történe-
tekkel. Az ünnepi isten-
tiszteletet a Himnusz-
szal zárták, de itt még
nem volt vége a megem-
lékezésnek. A templom
elõtt gyülekeztek a diá-
kok, tanárok, tanítók és
az iskolaigazgató, hogy
együtt ünnepéjes kere-
tek között megkoszorúz-
zák a 48-as kopjafát. 

Gyerekzsivajtól vol-
tak hangosak az utcák a
jó idõben, amíg felértek
a futballpályánál talál-
ható kopjafához. A ko-
szorút Mocsár László is-
kolaigazgató helyezte
el a kopjafán az iskola
nevében. Majd a jelen-

lévõk összeálltak egy csoportkép erejéig. Sajnos má-
sok nem képviseltették magukat a koszorúzáson, az
iskola képviselõin kívül, de reméljük jövõre másképp
lesz és mások is, úgy fogják gondolni, hogy a forrada-
lom nekik is jelent, jelentett valamit, amirõl érdemes
megemlékezni.

C Istvándi Noémi

Y Március 15-én, kedden Csokalyon is meg-
emlékeztek az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc kezdetének évfordulójáról a dél-
utáni órákban. A délelõtt folyamán az iskola
diákjai kokárdákat, zászlókat, huszárcsákó-
kat készítettek, amelyekkel „felfegyverkez-

ve” tiszteletüket tették Fényes Elek szobrá-
nál. (A Csokalyon született Fényes Elek az Or-
szágos Statisztikai Hivatal vezetõje, a Magyar
Tudományos Akadémia tagja, valamint 1848-
ban Kossuth Lajos elkötelezett híve és mun-
katársa volt. A világosi fegyverletétel után

Csokalyon bujdosott, és bár a halálos ítéletet
sikerült elkerülnie, a szabadságharc leverése
után a pályája megtört, mellõzött lett.) Az is-
kola diákjainak rövid, ünnepi mûsora tette
teljessé a jeles alkalmat, majd Kossuth-nóták-
kal „hívták csatába” a jelenlévõket. Az ese-
mény a szobor koszorúzásával zárult. 

C Sajter Réka

Érolaszi: kevesen
az emlékünnepen
Y Érolasziban március 20-án, vasárnap a
templomban ünnepeltek a helybéliek a nem-
zeti ünnephez kapcsolódóan. Elõbb Futó Fer-
encz tiszteletes gondolatait és tanításait hall-
hatták ezen ünneprõl, annak fontosságáról és
jelentésérõl, az ünnepi istentisztelet után
megkoszorúzták a templom udvarán lévõ
kopjafát. Az egyház és a közösség nevében ko-
szorúzott Komsa Tibor gondnok, az érolaszi
RMDSZ részérõl koszorút helyezett el Aszalós
Árpád, valamint a Magyar Polgári Párt nevé-
ben pedig Kécz Lajos és Kocsis Zoltán.

Sajnos az ünnepségen a falubeliek közül
igen kevesen vettek részt, de reméljük, hogy
ez csak a rossz idõ miatt volt így, bár ez sze-
rény véleményem szerint nem mentség egy
ilyen fontos megemlékezésnek a kihagyására.
Õseinkre, akik bátor cselekedeteikkel kifejez-
ték nemzetünk szabadságszeretetét és szabad-
ság utáni vágyát, méltóképpen kell évrõl évre
megemlékezni.

C Fazekas Evelin

Csokalyon „csatába hívták” a jelenlévõket

Érköbölkút és
Hegyközszentmiklós:
„Halló, magyar!
Hol vagy? Felelj!”

1848, te csillag, népek hajnalcsillaga!

CC
A

 s
ze

rz
õ 

fe
lv

ét
el

e

CC
Fo

tó
k:

 B
or

os
 Á

go
ta

CC Istvándi Noémi



99Ér hang ja
G

2011. március Y

Y Januári lapszámunkban már beszámoltunk
arról a Kommunikáció Határok Nélkül Plusz el-
nevezésû projektrõl, melynek célja közelebb
hozni egymáshoz a határmenti területeken
élõket. Elsõ állomása Debrecen volt, ahol idén
januárban egy öt napos képzésen vehettek
részt azok a Bihar és Hajdú-Bihar megyeiek,
akik úgy döntöttek, hogy részt vállalnak a kö-
zös fejlesztések elõsegítésében. A képzés vé-
gén olyan pároknak kellett alakulniuk, me-
lyeknek egyik tagja magyarországi, másik pe-
dig romániai. A párok azt a feladatot kapták,
hogy közösen dolgozva megvalósítsanak vala-
mit, ami településük egy apró darabkáját meg-
ismerteti a nem ott élõkkel. Ennek a feladat-
nak értelmében következzen most két írás az
érmelléki, illetve a Hajdú-Bihar megyei ma-
gyar lakodalmakról (ez utóbbi leírást követ-
kezõ számunkban közöljük – szerk. megj.).

Lakodalom az Érmelléken
Az 1930-as évekkel kezdõdõen az Érmelléken
a lakodalmakat szombaton tartják, ám az elõ-
készületek természetesen hamarabb elkezdõd-
nek. Már napokkal, hetekkel korábban össze-
ülnek a közelebbi nõrokonok, szomszédok, és

kezdetét veszi a csigacsinálás, hiszen a csigale-
ves, a csigatésztával befõzött húsleves a lako-
dalmak elmaradhatatlan része. Ez a munka
igazi közösségi eseménynek számít, ugyanúgy,
mint az, hogy a rokonok, szomszédok lisztet,
tojást, tyúkot visznek a lakodalmas házhoz,
melyért cserébe kaláccsal, borral kínálják
õket. A tyúkokat csak a lakodalom elõtt egy
nappal, pénteken vágják le és kopasztják meg,
majd másnap, azaz a lakodalom napján fõzik
belõle a levest.

A szombat délelõtt leginkább a vendégek foga-
dásával, illetve a lakodalmas ételek készítésével
telik. Az ebéden általában jóval kevesebben
vannak, mint az esti mulatozáson, ilyenkor az if-
jú menyasszony még nincs is menyasszonyi ru-
hába öltözve. Az ebéd általában valamilyen
zöldség leves, gulyás vagy csorba, valamint csir-
keaprólék vagy pörkölt és hozzá lakodalomtól
függõen krumplipüré, rizs vagy tarhonya. Az if-
jú ara hamarabb befejezi az ebédet, mint a töb-
biek, hogy hazamehessen és elkészüljön, felké-
szüljön a nap további részére. Ilyenkor szokott
sor kerülni a szépítkezésre, frizurakészítésre, és
természetesen a menyasszonyi ruhát is ekkor
ölti magára a menyasszony, ebben rendszerint
a koszorúslányai segítenek neki. Mire ezzel elké-

szülnek, a násznép is befejezi az ebédet, ami
után zenei kísérettel elindulnak a lányos házhoz
kikérni a menyasszonyt. Az odavezetõ úton a
kint álló kíváncsiskodókat borral kínálják a fia-
tal legények, hogy nekik is juttassanak kicsit az
ünnepi jókedvbõl. A menyasszonyt kikérni a võ-
fély feladata, aki tulajdonképpen a fiatal pár
szóvivõje, hiszen a võlegény nevében beszél ak-
kor, amikor kikéri az ifjú arát, és az ara nevében
beszél, amikor elbúcsúztatja a menyasszonyt a
legközelebbi családtagoktól. Ezt követõen az el-
sõ koszorúslány is elbúcsúztatja a menyasz-
szonyt, ezúttal lánytársaitól. Ezt követõen
együtt elindulnak a templomi esküvõre, a võle-
gényt az elsõ koszorúslány, a menyasszonyt a
võfély kíséri a templomba. A templomi esküvõ
után, mely felekezetenként más és más, s mely-
re épp ezért most nem térek ki, a võlegény és a
menyasszony immár egy párként indul el a la-
kodalmas teremhez. Fontos, hogy ne ugyan-
azon az úton menjenek, melyen a templom felé
mentek, mert ez az itteni babona szerint nem
hoz szerencsét.

Az igazi mulatság akkor kezdõdik, amikor ide
megérkeznek; a zenészek rázendítenek, a meg-
hívottak táncra perdülnek, közben felszolgálják
a vacsora elsõ fogását, a hidegtálat, amelyen ma

már a hagyományos disznóságok (hurka, teper-
tõ) mellett modernebb ínyencségek is fellelhe-
tõk. Ezt követi a fentebb már említett csigaleves,
majd a töltött káposzta, a pörkölt és a levesben
fõtt, kipirított tyúkhús, végezetül pedig a süte-
mények. Mindezeket a võfély pikáns és humo-
ros versekkel vezeti fel és ösztönzi a vendégse-
reget evésre. Ez alatt már folyik a tánc, és a fiatal
párt is általában különbözõ próbatételek elé ál-
lítják, melyek szintén nem szûkölködnek pikáns
jegyekben. Közben a menyasszonyi torta is terí-
tékre kerül, melybõl mindenki kap egy szeletet.
Ugyanekkor szokott sor kerülni a menyasszony-
lopásra, vagy menyasszonyszöktetésre is, ami-
kor is a lelkes és bátor férfiak elrabolják az arát,
akinek a visszaadásáért általában pénzt követel-
nek. Miután már mindenki kellõképpen átvette
a mulatós hangulatot, következik a meny-
asszonytánc, e közben szokták átadni boríték-
ban a fiatal párnak szánt pénzt vagy ajándékot.
A menyasszonytánc után folytatódik a mulato-
zás, s hogy a szórakozó társaságnak legyen erre
energiája, a süteményeket fennhagyják az aszta-
lokon, és hajnalban rántott hússal kínálják õket.
Ezt követõen mindenki hangulata és vérmérsék-
lete szerint akár reggelig is mulathat.

C Pap Enikõ

Lakodalom itt, lakodalom ott (1.)

Y A ’48-as forradalomra és azok hõ-
seire emlékeztek a székelyhídi Petõfi-
líceum elõtt március 15-én. Akik éltek
a lehetõséggel, és részt vettek az ün-
nepségen, nem mindennapi mûsor-
nak lehetnek szemtanúi, ugyanis a
közel egy órás megemlékezésnek
igen színes volt a programja, amely
elsõsorban Hevesi Zoltán István ta-
nár úrnak és a magyar-, illetve törté-
nelemkatedrának köszönhetõ.

Indításképp egy rendhagyó kísérle-
tet láthattuk, amely azt vizsgálta, ho-
gyan tudja száz ember egyszerre el-
szavalni a Talpra magyart, és milyen
hatása van ennek? Ha egy ember

ügyesen elszaval egy verset, az szép;
ha több ember egyszerre, az csodála-
tos; ha száz ember, az szinte maga a
katarzis, megfelelõ levezetõ zenével
meg különösen. A kellõ hangulat
megteremtése után Major Zsuzsanna
tanuló felkonferálta Wilhelm Mária
történelemtanárnõt, aki ismertette az
összegyûlt hallgatósággal a ’48-as
eseményeket. A tanárnõ beszédét öt
szavalat követte Beke Boglárka, Már-
ton Beáta, Pop Richárd, Preznyák
Lázsló és Soós Szabolcs jóvoltából. 

A szavalatok után kokárdákat oszto-
gattak a tömegben, közben a Tini
Dance Center alkalomhoz illõ táncát

tekinthette meg az ünneplõ sereg. A
szavalatok és a tánc után más mûfaj-
ok is elõtérbe kerültek, mint például
az ének vagy a zene. Elõbbit a Búzavi-
rág Népdalkör képviselte néhány for-
radalmi dallal, mint például a Kos-
suth Lajos azt üzente… kezdetû
énekkel, míg utóbbit, a zenét az isko-
la gitárcsoportja az Európa közepén,
vagy a Harangok dala címû számok-
kal. Ez akár befejezésnek is szép lett
volna, azonban itt még nem ért véget,
ugyanis még Szabó József elszavalta
A vén zászlótartót, majd a Tini Dance
is visszatért egy zárótánccal. 

Végezetül nem volt más hátra, mint
az iskola elõtt álló Petõfi-szobor meg-
koszorúzása. Elsõként a polgármeste-
ri hivatal nevében koszorút helyezett
el Csorba Kinga és Paluska György,
õket követte az iskola képviseltében
Boros István és Hegyesi Viktor, majd
a Scola Nostra Egyesülettõl Borozs-
nyai Ildikó és Pap József, továbbá a
Székelyhídi Diáktanács részérõl
Püsök Levente és Takács Tamás.
Ezenkívül természetesen bárki elhe-
lyezhetett egy szál virágot, és voltak
is, akik éltek a lehetõséggel.

Látható tehát, hogy valóban igen
színesre sikeredett a program, amely-
hez hozzájárult a körülbelül ezres
nagyságrendû tömeg, vagy az elemi
iskolások jelenléte, saját készítésû pi-
ros-fehér-zöld zászlaikkal. Zárásképp
esetleg annyit, hogy tekintsük biza-
kodva a jövõbe, és bízzunk benne,
hogy jövõre még ennél is szebb meg-
emlékezésen vehetünk majd részt.

C ifj. Major Lajos

Petõfire emlékeztek a petõfisek
G Az iskola apraja-nagyja összegyûlt a színes március 15-i ünnepségen
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– Hol tanulta a gyékényfo-
nást? Mióta foglalkozik
vele?
– Apám tanította a testvé-
reimet, egyik testvérem pe-
dig Keserûben az iskolá-
ban tanította az asszonyo-
kat, lányokat. 1986-ban be-
teg lettem, így kerültem át
Székelyhídra. Portás, meg
traktorista voltam, mikor
jobban voltam, traktoron
dolgoztam, mikor beteg
lettem, portára tettek. Már
negyvenegy éve csinálom
ezeket a kézimunkákat.
– Milyen termékeket szok-
tak készíteni gyékénybõl?
– Kézimunkákat csinálunk
a fiammal, Zolival – aki
már szebb munkákat ké-
szít, mint én –, sõt az uno-
kám is tudja csinálni, Béni,
csak õ nem nagyon szereti.
Készítünk szatyrot, papu-
csot, kalapot, kiskosarat,
nagykosarat, szakajtót, dí-
szeket, meg üvegeket fo-
nunk. De szoktunk csinálni lábtörlõt,
falvédõt, kanáltartót, sõt széket is
fontam már. Bármit megcsinálunk,
amit rendelnek.
– Honnan érkeznek megrendelések,
hol szokták eladni az elkészült tár-
gyakat?
– Inkább csak itt Székelyhídon, meg a
környéken is néha, ahol véletlenül
kell valami. Meg járunk a fiammal
Magyarországra, Budapestig szinte
minden városban voltunk már. Elein-
te eljártunk egy-két piacra, késõbb
már kaptunk meghívókat ide-oda,
fesztiválokra. Tavaly például Karca-
gon voltunk, hát nem szállodában, de
diákszállóban alhattunk, meg adtak
kaját, piát. Az idén még nem sok fele
voltunk, csak Létán pálinkafesztivá-
lon, meg itt Székelyhídon, a borverse-
nyen. Mentünk volna Miskolcra is a
kocsonyafesztiválra, meg Szegedre is

a télbúcsúztatóra, csak hát hideg volt,
meg a lábam is fájt a múltkor, pedig
jó lett volna elmenni. Tavaszodik
már lassan, és akkor megindulunk
megint, csak lenne már egy kis jó idõ.
– Szokott járni kézmûvestáborokba
is? Ha jól emlékszem, pár éve talál-
koztunk a Volt egyszer egy Érmel-
lék alkotótáborban.
– Igen, azt el is felejtettem mondani.
Már öt éve járok ide a református
templomhoz. Ott tanítom a gyerme-
keket, ameddig vannak és érdekli
õket, addig ott vagyok és mutatom
nekik. A tiszteletes azt mondta, addig
üljek ott, ameddig van gyerek. Volt
olyan, hogy megebédeltünk, adtak
enni, inni, még egy kis pálinkát is
kaptam. Utána vártam még egy kicsit,
nem jöttek a gyerekek, úgyhogy haza-
jöttem. Az az igazság, hogy nem na-
gyon van türelmük a fiataloknak,

nem szeretnek sokat ülni egy
helyben, hamar megunják.
Legutóbb meg úgy jártam,
hogy már nem volt mit kérjek
fizetségbe. Kaptam már vagy
húsz inget, nadrágot, kabátot,
levonták az egyházadót is.
Mondom, „hallja, tiszteletes
úr, van magának földje? Jó
lenne nekem egy házhely. Azt
mondja, nincs neki. Mondom,
hogy kinn a temetõbe biza jó
lenne egy.” Úgyhogy már a
sírhely is megvan, nem lesz rá
gond, ha majd szükség lesz rá,
azt is sikerült ledolgozzam,
hál’ Istennek.
– Ma már igen ritka foglalko-
zás ez a gyékényfonás. Mások
nincsenek a környéken, akik
ilyesmivel foglalkoznának?
– Á, nem nagyon foglalkoz-
nak ezzel ma már. Még Szé-
kelyföldön csinálják (szerk.
megj. pl.: Marosvásárhelytõl
nem messze, Mezõfelén van
nagy hagyománya), meg itt
a környéken még a múltko-

rokba foglakozott vele valaki Borson,
meg Szalacson is, de már nem na-
gyon csinálják. Nálunk tudja az egész

család, feleségem, fiam, unokám, de
leginkább a fiammal csináljuk. Kese-
rûben is tudják még páran, fõleg ro-
konok, de õk nem nagyon foglalkoz-
nak vele. Az az igazság, hogy az öre-
gek, akik csinálták, már többnyire
meghaltak, a fiatalabbakat meg nem
érdekli.
– A gyékényfonás is ritka foglalkozás
már, de gyékény se sok van. Honnan
lehet beszerezni a nyersanyagot?
– Úgy jártam most, hogy nem sok van
már, van még egy kis mogyorógyéké-
nyem és most abból dolgozok. Pedig
szedtem én sokat tavaly, de hát sokat
is dolgoztunk a télen, sokszor éjfélig

is csináltuk. Lesz már nemsoká új gyé-
kény, május végén már lehet vala-
mennyit vágni, de a legjobb július, au-
gusztusban, apám is mindig azt
mondta, hogy akkor a legjobb a gyé-
kény. A Kiskút-völgy alatt, a régi foci-
pálya környékén van pintérgyékény,
onnan szoktam hozni. A gyékényt le
kell vágni még zölden, azt szekérrel,
vagy amivel tudjuk, hazahozzuk. Itt-
hon le kell fosztani, és csináltam ilyen
kis szénaszínt neki, oda befér egy va-
gonnal is, ott szoktam szárítani. Mi-
kor meg van száradva, be kell locsol-
ni vízzel, hogy puhuljon, és utána
már lehet is dolgozni vele.
– Sokat dolgoztak a télen, majdhogy-
nem el is fogyott a gyékény. Mégis
mennyi gyékénytárgyat lehet elké-
szíteni egy tél alatt?
– Hát, eddig én már megcsináltam
vagy 150 ezer forintnyit, a fiamnak is
van már vagy 100 ezer forint érték-
ben, már csak el kellene adni. Amint
lehet, megyünk fesztiválokra, de iga-
zából az lenne jó most már, hogy fel-
tenni az internetre egy hirdetést,
hogy lássák sokan, és akit érdekel, el-
jönne, és rendelhetne nagyobb tétel-
ben, meg vásárolhatnának, amennyit
akarnának, s nem kellene járjam Ma-
gyarországot. Én is már öreg vagyok,
nem könnyû járkálgatni, nem tudni
meddig húz még a csikó.

C ifj. Major Lajos

Az Érmellék gyékényfonó mestere
G Nyéki István bácsi szerint a fiataloknak nincs türelmük e kihalófélben levõ mesterséghez

Székelyhíd és környéke havilapja. Kiadja és ingyenesen terjeszti
a Pro Székelyhíd Egyesület. Nyomás: Eden Productions, Nagyvárad
Felelõs kiadó: Béres CsabaY Felelõs szerkesztõ: Aszalós Tímea

Lapterv és tördelés: E. YMunkatársak: Bertalan Hajnal, Cseh Tímea, Fazekas Evelin, Holczman Gergõ,
Jagos Helén, ifj. Major Lajos, Major Zsuzsa, Pap Enikõ, Sajter Réka, Ványa Blanka, Zsigmond Levente
Szerkesztõség elérhetõsége: 417435 Sãcueni str. Ady Endre nr. 30, e-mail: proszekelyhid@gmail.com

Ér hang ja
G A KIADVÁNY

MEGJELENÉSÉT
TÁMOGATTA:

Székelyhíd
Város
Polgármesteri
Hivatala

Nyéki István 1931. november 10-én született Érkeserûben, népmûvész, több mint negyven éve foglalkozik gyé-
kényfonással. Errõl a kihalófélben lévõ mesterségrõl beszélgettünk a népmûvésszel.

CC A szerzõ felvételei
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Kérjük a kivágott szelvényt dobja be az Ér hangja dobozba április 20-ig, melyek
a következõ helyeken lehet megtalálni: SZÉKELYHÍD – Petõfi Sándor Elméleti Líceum

könyvtára, SzékelyhídiVárosi Könyvtár, Magyari papírbolt, CSOKALY – kocsma,
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