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FÛTÉSTÁMOGATÁS 2011–2012

A hideg idõszakra vonatkozó társadalomvédelmi intézkedéseket
szabályozó 2011/920. kormányhatározat, valamint a 2011/70.
sürgõsségi kormányrendelet és ennek az alkalmazását szabályo-
zó elõírásoknak értelmében a fûtéstámogatást igénylõk a jogo-
sultság elbírálása végett a következõket tartalmazó iratcsomót
kell benyújtsák a helyi önkormányzatnak:

1. a 14. életévüket betöltött családtagok személyazonosságát
igazoló iratok másolatai (személyazonossági igazolvány vagy
személyazonossági kártya, ideiglenes tartózkodási engedély),
melyekbõl kitûnik, hogy a lakhely, illetve az ideiglenes lakhely
egyezik az igénylés helyével;

2. házasságlevél másolata;
3. a 14 évesnél fiatalabb családtagok születési bizonylatának

(keresztlevél) másolata;
4. esetenként, a válást kimondó bírósági határozat, illetve az el-

halálozást igazoló bizonylat másolata;
5. az iratcsomó benyújtását megelõzõ hónapra vonatkozó jöve-

delmi bizonylat, mely tartalmazza az illetõ hónapban felvett net-
tó fizetés összegét (beleértve az élelmiszerjegyek értékét is);

6. az iratcsomó benyújtását megelõzõ hónapra vonatkozó ere-
deti nyugdíjszelvény vagy annak másolata (bármilyen jellegû
nyugdíj);

7. az iratcsomó benyújtását megelõzõ hónapra vonatkozó fo-
gyatékossági járadékot igazoló eredeti szelvény vagy annak má-
solata;

8. az iratcsomó benyújtását megelõzõ hónapra vonatkozó mun-
kanélküli-segélyt igazoló eredeti szelvény vagy annak másolata;

9. az iratcsomó benyújtását megelõzõ hónapra vonatkozó bár-
milyen jellegû társadalmi juttatás összegét igazoló irat, szelvény,
határozat másolata (gyermekpénz, gyermeknevelési támogatás,
gyermeknevelési pótlék, családfenntartási pótlék, gyermekgon-
dozási illeték stb.);

10. iskolai/egyetemi igazolás az érintett családtagok tanu-
lói/hallgatói minõségérõl, melybõl kitûnik, hogy részesülnek
vagy nem ösztöndíjban;

11. az iratcsomó benyújtását megelõzõ évre vonatkozó adózás
alá esõ jövedelemre vonatkozó nyilatkozat másolata azon sze-

mélyek/családtagok részérõl, akik családi gazdasági vállalkozás
tagjaiként vagy engedélyezett egyéni vállalkozóként tevékeny-
kednek;

12. a jövedelemmel nem rendelkezõ családtagok saját felelõs-
ségre kiállított nyilatkozata, a pénzügyi igazgatóságnak az adó-
zás alá esõ jövedelmekre vonatkozó igazolásával együtt;

13. gépkocsik forgalmi bejegyzésének másolata;
14. az iratcsomó benyújtását megelõzõ hónapra vonatkozó, a

gázszolgáltató vállalat által kiállított számla másolata (abban az
esetben, ha a fûtéstámogatás gázfûtésre vonatkozik);

15. a fûtéstámogatást igénylõ személy tulajdonosi, illetve bér-
lõi minõségét igazoló iratok egyikének (esetenként) másolata:
• adásvételi szerzõdés;
• adományozási szerzõdés;
• haszonélvezõi-, lakhatási joggal egybekötött adásvételi, illetve
adományozási szerzõdés, mely esetben csatolni kell az el-
adó/adományozó személy olyan irányú nyilatkozatát is, mely-
nek értelmében egyetért a vásárló/adományozott lakhelyének
ilyen irányú bejegyzésével;
• lakáscsere-szerzõdés;
• vagyonmegosztási szerzõdés/egyezség;
• eltartási-, életjáradéki szerzõdés;
• állami tulajdonú lakás bérleti szerzõdése;
• lakás használati jogának átruházására vonatkozó szerzõdés;
• öröklési bizonylat;
• lakás rendeltetésû ingatlan tulajdonjogára, visszaszolgáltatá-
sára, megosztására vonatkozó jogerõs bírósági végzés (decizie
judecãtoreascã definitivã ºi irevocabilã);
• telekkönyvi kivonat;
• lakás rendeltetésû ingatlan építésére vonatkozó építési enge-
dély, szerzõdés átvételi jegyzõkönyvvel, illetve részleges átvételi
jegyzõkönyvvel együtt.

Abban az esetben, ha a fûtéstámogatást igénylõ nagykorú család-
tag nem rendelkezik tulajdonosi- illetve bérlõi joggal a lakásra,
csatolnia kell az iratcsomóhoz a tulajdonos/bérlõ részérõl egy
közjegyzõ által hitelesített meghatalmazást, ugyanakkor igazol-
nia kell, hogy állandó lakhelye, illetve huzamos tartózkodási he-
lye egybeesik azzal a lakcímmel, melyre benyújtja a fûtéstámoga-
tás-igénylést.

Felhívás
Székelyhíd város önkormányzata felhívja a városhoz tarto-
zó falvak lakosainak figyelmét arra, hogy november 1-jétõl
kezdõdõen a ház-, illetve földadót a falvakon is be lehet
majd fizetni minden hónap utolsó hetében 9 és 14 óra kö-
zött a következõ napokon:
• kedd: Csokaly, községháza;
• szerda: Hegyközszentmiklós, kultúrotthon;
• csütörtök: Érolaszi, Daróczi Sándor boltja;

Érköbölkút: Kaszoni Elek boltja;
• péntek: Nagykágya, Tira Gyöngyi boltja.

Érmelléki kórustalálkozó
A székelyhídi Ady Endre Magyar Kulturális Központ, a szé-
kelyhídi önkormányzat, a székelyhídi RMDSZ és a Scola
Nostra Egyesület közös szervezésében idén nyolcadik alka-
lommal rendezik meg az Érmelléki kórustalálkozót.

Helyszín: Székelyhídi Munkásklub

Idõpont: 2011. november 26.

Program:
15.00–15.45: kórusok érkezése a munkásklubba
16 óra: kórusok bemutatkozása
19 óra: vacsora

Fellépnek:
• Nyíradonyi Pávakör
• Létavértesi Csormolya Népdalkör
• Érmihályfalvi Bartók Béla Városi Kórus
• Szalacsi Örökzöld Asszonykórus
• Margittai Horváth János Énekkar
• Bihardiószegi Asók István Énekkar
• Kolozsvári Visszhang Kórus
• Kiskereki Népdalkör
• Érkeserûi Népdalkör
• Székelyhídi Búzavirág Népdalkör
• Székelyhídi Férfikórus

Y Ismét elektromos és elektronikai
hulladékgyûjtést tartottak Székelyhí-
don, melyen körülbelül hat tonna hul-
ladék gyûlt össze. A júliusihoz hason-
lóan október 29-én is az Európai Unió
normáit követte a megmozdulás, me-
lyet a Romániai Egyesület az Újrahasz-
nosításért (RoRec) városunk önkor-
mányzatával együttmûködve szerve-
zett meg.

Az elõkészületek ugyanúgy zajlottak,
mint nyáron, most is szóróanyagokkal
és hangosbemondóval próbálták meg
minél több ember figyelmét felhívni a
hétvégi akcióra. Székelyhídon négy, a
hozzá tartozó falvakban pedig egy-egy
gyûjtõponton várták az önkéntes fiata-
lok a meghibásodott elektronikai cikke-
ket leadni kívánó lakosokat. A RoRec,
hogy még inkább ösztönözze az embe-
reket, ismét tombolákat kínált a hulla-
dékokért cserébe, melyekkel ezúttal tíz
fûnyírót és két hûtõt lehetett nyerni.

C Folytatás a 2. oldalon

CC Csorba Kinga

Sok
fölöslegessé
vált elektroni-
kai eszközt
ajánlottak fel
az érmellékiek

Y Október elején elkezdték építeni
azt a körülbelül 3,5 hektáros parkot,
mely az új iskola és az ANL-lakások
közötti füves területen valósul meg.
Ez annak a megnyert pályázatnak az
eredménye, melyet a székelyhídi
önkormányzat 2009-ben nyújtott be
a környezetvédelmi alaphoz (AFM).

A városnak 15 százalék önrésszel
kell hozzájárulnia a park kivitelezés-
éhez – mondta Béres Csaba polgár-
mester, aki lelkesen mesélt a létesít-
mény kinézetét illetõ konkrét tervek-
rõl. Elmondása szerint a parkban kö-
rülbelül másfél kilométer sétányt fog-
nak kiépíteni, e mellett kétszáz facse-
metét is elültetnek, és helyet kap egy
650 négyzetméteres játszótér, vala-
mint egy sziget is, melyet két hídról
lehet majd megközelíteni. 

A munkálatokat múlt hónap elején
kezdte el a kivitelezõ cég, s remélhe-
tõleg a csemeték elültetésén és a be-
füvesítésen kívül sikerül minden
tervet még az idén megvalósítani.

C Folytatás a 2. oldalon



Folytatás az 1. oldalról C
A csemeteültetést és füvesítést jövõ
tavaszra tervezik.

Jelenleg már folyik a sétány kiépí-
tése, amely eddig egy körülbelül

300–400 méteres szakaszon telje-
sen elkészült, és amely hasított ter-
méskõbõl van. Ez azért is fontos,
mert az AFM csak környezetbarát ki-
vitelezéseket támogat.

Mint azt megtudtuk a polgármes-
tertõl, az új park megépítésével az
az önkormányzat célja, hogy a köz-
pont hangsúlyosságát eltolja a sza-
badidõ felé, azaz az iskola, a strand,

a rét irányába. Másrészt a központ
zajos, zsúfolt mivolta, és az ottani
park útfelújítások miatti szûkítése is
egy új, nagyobb park kiépítése mel-
lett szól, amit egy Székelyhíd mére-

tû város, és azok lakói teljes mérték-
ben meg is érdemelnek. Ha minden
terv szerint halad, akkor a parkban
jövõ tavasszal sétálhatunk elõször.

C Pap Enikõ
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Y „Itt van az õsz, itt van újra…” – mondhatnák az
Érköbölkúti Általános Iskola I–IV. osztályos tanulói, akik
felkerekedtek és kilátogattak az erdõre a tanító nénik kísé-
retében szeptemberben. Útközben a gyerekek megfigyel-
ték a természetben végbemenõ változásokat, terméseket,
színpompás leveleket gyûjtöttünk, amit a késõbbiekben
felhasználunk. Hogy minél gyorsabban fogyjanak a lépé-
sek, ezért éneklésbe fogtunk. Kirándulásunk célhelyéhez
megérkezve, ahol várt minket az erdész bácsi, kicsit meg-
pihentünk. Az út fáradalmait kipihenve fát gyûjtöttünk, tü-
zet raktunk, és megsütöttük a madárlátta szalonnánkat. A
sütést befejezve gondosan eloltottuk a tüzet, vigyázva, ne-
hogy kárt okozunk. A fõszerepet átvette a játék.

Hazaindulásunk elõtt megnyitottuk a hagyománnyá vált
„erdei iskolát” és ennek a keretein belül megismerked-
tünk a tölgyfával, bükkfával, cserfával. Megvizsgáltuk le-
veleiket, termésüket és megsimogattuk törzsüket. Mindezt
az erdész bácsi kíséretében, aki megmutatta nekünk a kör-
nyékbeli erdõk egyik fa különlegeségét, egy tölgyfa és
cserfa házasságát (a két fa összenõtt az idõk során).

Hazaérkezésünk kalandosra sikerült, mindenki egy kis-
teherautó platóján érkezett haza.

Nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, mindenki na-
gyon jól érezte magát, és mindenkire gondosan ügyeltek a
tanító nénik: Oláh Éva, Szücs Katalin és Kovács Laura.

C Gõdér Andrea

Új parkot hoznak létre Székelyhídon
G Jövõ tavaszra várható az új iskola és az ANL-lakások közti 3,5 hektáros zöldövezet átadása

Itt van az õsz, itt van újra…
G Az érköbölkúti kisiskolások tartalmas erdei kirándulása

Az újrahasznosítókat a következõ gyûjtéskor is felkereshetjük

A kisiskolások
kíváncsi szeretettel
ölelgették az erdõ
„oxigénerõmûveit” 

A járda egyik
része már
kész is van

A várva várt
szalonnasütés

eredményének
a korgó hasak

örvendtek leginkább
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Folytatás az 1. oldalról C
A sorsolást este hét órakor ejtették
meg a székelyhídi önkormányzat
gyûléstermében. Érdeklõdõkben és
nyerni akarókban nem volt hiány, hi-
szen körülbelül száz ember várta iz-
gatottan a sorsolás végeredményét.
Miután minden ajándék gazdára ta-
lált, kiosztották a részvételi oklevele-
ket és az újrahasznosított anyagok-

ból készült apró figyelmességeket is
az önkéntes diákoknak, akik már a
következõ hulladékgyûjtési akció fe-
lõl érdeklõdtek. A nap záró momen-
tumaként Cristian Oprea, a hulladék-
gyûjtés projektmenedzsere és a vá-
ros vezetõsége köszönetet mondott a
diákoknak és a lakosoknak ezért a
nem kis megmozdulásért.

C P. E.

Köbölkúti õszi mulatságok
Y Verõfényes napsütésben indul-
tak útnak a helybélieket a szüreti
bálba hívogató köbölkúti fiatalok
október 8-án. Felkészítésükért az ér-
dem a csoport idõsebb tagjait illeti,
akik az elõzõ évek tapasztalatai alap-
ján irányították társaikat.

A felvonulás a nap fénypontja
volt, szekerekkel indultak útnak,
minden sarkon meg-megálltak, és
mûsorukkal elkápráztatták az em-
bereket. Mindenfelé nagy kíváncsi-
sággal fogadták õket és mûsorukat
tapssal, süteménnyel és innivalóval
jutalmazták.

Miután bejárták a falut, és meghív-
ták a falu apraja-nagyját a szüreti

bálba, átmentek Hegyközszentmik-
lósra, hogy ott is mindenkit meghív-
janak, és megmutassák, mit tudnak.

Felvonulásukat az érköbölkúti mû-
velõdési házban fejezték be. Min-
denki nagy izgalommal várta az éj-
félt, mert a fiatalok elõadták a ha-
gyományossá vált mûsorukat. A be-
lépõkbõl összegyûlt pénzbõl a kö-
bölkúti fiatalok közös megegyezés
alapján ruhákat készülnek varratni.
A mulatozás hajnal hasadtáig tartott.

A bál szervezéséhez szükséges
anyagi forrásokat a polgármesteri
hivatal biztosította, amit ezúton is
köszönünk.

C Gõdér Andrea

Újabb hat tonna e-hulladék
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A terepjavítási munkálatok helyszínén folyamatosan zajlik a munka
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Y Hatodjára rendezte meg Székely-
hídon az Érmelléki Nemzetiségi Nép-
táncfesztivált a Pro Székelyhíd Egye-
sület október 8-án, szombaton. 

A rendezvény célja az volt, hogy
felhívják mindenki figyelmét arra,
mennyire fontos, hogy jobban meg-
ismerjük mind a saját, mind pedig
a környezetünkben élõ más nemze-
tek hagyományait, dalait, táncait,
népviseleteit. Sajnos, mivel több
meghívott is visszamondta a fellé-
pést, idén mindössze három nép-
tánccsoport mutatkozott be a városi
múzeum színpadnak kijelölt helyén.

Elsõként a nagykágyai Harmatcsep-
pek Néptánccsoportot láthatta a kö-
zönség, akik már tavaly is felléptek a
néptáncfesztiválon, õk énekszóval és
egy szatmári tánccal örvendeztették
meg a közönséget. 

Õket követte a monospetri Szivár-
vány Néptánccsoport, akik régi visz-
szatérõi a rendezvénynek, õk az ér-
melléki német nemzetiség dalait, tán-
cait, viseletét ismertették meg az ér-
deklõdõkkel. 

A délutáni program különlegessé-
gét a székelyhídi roma iskolások elõ-
adása jelentette, akik hagyományos
cigány népviseletükkel, ritmusos da-
laikkal és lendületes táncukkal na-
gyon jó hangulatot teremtettek.

Bár mind a fellépõk, mind az ér-
deklõdõk kevesebben voltak, mint

amennyire a szervezõk számítottak,
a délután igen jó, már-már családias
hangulatban telt.

A 2011-es néptáncfesztivál meg-
szervezését a román kormány Etni-
kumközi Kapcsolatok Hivatala támo-
gatta.

C Szûcs Attila Zoltán

Y Felháborodva fogadta az érintett hozzáve-
tõleg kétszáz kiskereki és székelyhídi földtu-
lajdonos a székelyhídi terelõút számára kisa-
játítandó területeikért ajánlott nevetséges
összeget. A várost elkerülõ út, valamint az en-
nek nyomvonalán fekvõ területek kisajátítása
céljából október elején tartott székelyhídi
gyûlésen megjelent gazdák elégedetlenségük-
nek adtak hangot, amikor kiderült, mennyire
tehetetlenek a helyzetet illetõen.

A kisajátítási ár jóval a piaci ár alatt van –
értett egyet velük a találkozón Béres Csaba
polgármester –, ezért nem volt meglepõ an-
nak a körülbelül húsz megjelent lakosnak a
felháborodása, akik érintettek az ügyben.

Hozzátette, „a Bukarest körüli, valamint Er-
délyen kívüli területek felvásárlási árához ké-
pest az itt elhangzott összegek nevetségesen
alacsonyak”. Megtudtuk azt is, hogy bár a gaz-
dáknak jogukban áll beperelni az államot, de
az állami közérdekekre hivatkozva a kisajátí-
tás a pereléstõl függetlenül lezajlik majd.

A gyûlésen meghívottként jelen voltak a ki-
sajátítást végzõ ügyvédi iroda munkatársai is.
Tájékoztatójuk eredményeként talán sikerül
felgyorsítani a kisajátítási munkálatokat,
mely maga után vonja az elkerülõ út mihama-
rabbi kivitelezését.

Bokor Zoltán, a székelyhídi önkormányzat
földmérõ mérnöke a találkozón elmondta,

hogy az elterelõ út Székelyhíd Nagyvárad felõ-
li végétõl fog kezdõdni és a régi barackoson
keresztül a Major-tanyáig fut majd, onnan a
régi gyümölcsösön és szõlõsön át folytatódik,
és a Székelyhíd–Hegyközszentmiklós úton a
baptista egyház új temploma mellett húzódik
el. Utána folytatódik a társulásnak egy vi-
szonylag nagy területén, majd a felsõvárosi te-
metõ felett keresztezi a Székelyhídat Margittá-
val összekötõ utat. Innen lemegy a Székely-
híd–Margitta vasútvonal kanyaráig, melyet
keresztezni fog, s ennek a másik oldalán végig
vezet majd a Kiskereki felé menõ dombon,
ahol a falu bejáratánál jön ki, és egy körforga-
lommal csatlakozik a már meglévõ úthoz.

November 3-án megkezdte munkálatait  az
ellenõrzési bizottság az elterelõ úttal kapcso-
latos földkisajátítások ügyében a székelyhídi
önkormányzat székhelyén. A kisajátított ingat-
lanokért fizetett kártalanítási díjat a letett
kérvények alapján bírálják majd el. A kér-
vénynek tartalmaznia kell a tulajdonos teljes
nevét, címét és a kisajátított ingatlan birtok-
lását bizonyító okiratokat. A kérvényt és az
összes iratot, akár eredetiben, akár hitelesített
változatban, tíz napon belül a kifüggesztés után
a székelyhídi önkormányzatnál kell leadni.

Az ügy további fejleményeirõl szintén
tudósítunk majd.

C Pap Enikõ

Terelõút-építés: felháborodott gazdák
G Nevetséges összegeket kínálnak a kisajátítandó területekért az érmelléki földtulajdonosoknak

Jó hangulatú VI. Érmelléki Néptáncfesztivál

Kismamakör alakult október 29-én Székelyhídon. A kellemes beszélgetésre, tapasztaltcserére vagy csak egy kis társaságra vágyó
kismamákat, kisgyerekes anyukákat a szervezõk minden szombaton 10 órától várják a reformatus ifjúsági központ egyik termébe.

Kiemelkedett a német Szivárvány Néptánccsoport elõadása

Sorba áll az összes „harmatcsepp”

A nagykágyai fiúk legényest táncolnak

A roma iskolások lendülete
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Y Jótékonysági orgonakoncertet szervezett Hegy-
közszentmiklóson október 30-án az Érmelléki Re-
formátus Diakóniai Alapítvány.

A megjelenteket elõbb Árus Csongor László helyi
református lelkipásztor köszöntötte, majd Bara
László egyházmegyei fõjegyzõ, nagykágyai lelki-
pásztor hirdetett igét. Pál apostol szavaival élve
felhívta a gyülekezet figyelmét arra , hogy mind-
nyájan választottak vagyunk, mindenkinek meg-
van a helye a gyülekezetben és hogyan lehetünk
Krisztus követõi. Ezután Vinczéné Pálfi Judit,
Nagyvárad-Csillagváros lelkipásztora, a Király-
hágómelléki Református Egyházkerület missziói
elõadó-tanácsosa arról beszélt, miért szükséges jót
cselekedni.  Szemléletes példaként Jézus Krisztust
hozta fel, aki így élt, tanított és cselekedett, majd az
õt követõ apostolokat, késõbbiekben a reformáto-
rok, akik a szeretet igéjének megjelenítéséért
küzdöttek. Jó lenne, ha a XXI. század embere na-
ponként egy-egy jó dolgot cselekedne, így segítve a
társadalom perifériáján kívül rekedt embereket.

Bebizonyosodott, jó alkalomnak bizonyult a kon-
cert Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója
környékére való idõzítése. Jó volt látni a tele temp-
lompadokat, ahol mindenki értette a meghívás je-
lentõségét. Külön élmény volt a Miatyánk elmondá-
sa is, amely nem néhány hívõ pusztába kiáltott sza-

va volt az üres templomfalak között, hanem a maga
visszafogott csendességében is a közösség egekbe
szökõ erejét mutatva meg. A meghívott orgonamû-
vész, Kristófi János Zsigmond, a nagyváradi bazilika
orgonamestere, a Partiumi Keresztény Egyetem
docense keze alatt az 1912-ben épített és idén sike-
resen felújított orgona szinte életre kelt. Meghallgat-
tuk többek között Liszt Ferenc Introitus, Excelsior
és Consolation címû zenedarabjait.

A koncert megálmodója, Balogh Anikó, az Érmel-
léki Református Diakóniai Alapítvány diakónusa,
33 gyülekezetben szolgál. Célcsoportja a nagycsalá-
dosok és a sérült segítségre szoruló emberek. Öröm-
mel tudatta, sikeresnek bizonyult a Székelyhídon
beindított baba-mama kör, hisz az édesanyáknak
gyermekáldás idején is jól jön a támogatás, a segít-
ségnyújtás. A diakónus munkáját szeretné kiterjesz-
teni az idõs személyek gondozására is.

A rendezvény záróakkordjaként Árus Csongor
László mindenkit szeretetvendégségre hívott a kul-
túrotthonba, melynek bõsége a helybéli adományo-
zókat dicséri. Segítünk embertársainkon, sokszor
egy kedves szó is sokat jelent. Az embereken segíte-
ni szép dolog, egyben nemes feladat. Akiben meg-
van a képesség, hogy tud bánni az emberekkel, az
nem szabad elássa ezt a talentumát (Mt 25,24-30).

C Béres Angéla

„Arad, örök magyar gyász szép arája,
Feléd suhan ma sóhajunk, feléd,
ki élsz sötéten és némán az árva

Maros mentén, mely zúg ma gyász-zenét.”
(Juhász Gyula: Arad)

Y Október 6-án minden olyan volt, mint
bármely szokásos napon, a napi rohanás,
a nyüzsgõ központi forgalom, a fáradt ha-
zafelé tartó emberek képe. Talán nem is
tudták, vagy nem is érdekelte volna õket,
hogy ünnep van, feketével írott gyászün-
nep. Csak a református templom környé-
ke borult gyászos csöndbe, melyet csak itt-
ott tört meg a templomból felhangzó
énekszó és a tiszteletes érces hangja. A
templomba érkezve az ünnep gyászát csak
az a kongó üresség fokozta, melyet he-
lyenként egy-egy kisebb-nagyobb csoport
képe kissé azért oldani tudott.

A tiszteletes intõ szavai a szívemig ha-
toltak: mit tudunk mi felmutatni az elõ-
deink emlékére, mivel tudunk rájuk mél-
tóképp emlékezni. Minden, amit nyújtha-
tunk, csak még erõsebben sárba tiporja
magyarságunkat: meg nem születetté kí-

vánjuk tenni leendõ gyermekeink, száz-
felé szakadunk, s verekedünk, mint ku-
tyák a koncon, talán ez az amivel büsz-
kén vállalhatjuk nemzeti hovatarto-
zásunk, ez az, amit szívesen látnának
azok, akik vérüket adták értünk és egy
igaz eszméért?

A szentírás szava óva int a széthúzástól,
arra hív bennünket a leprás férfi példáza-
tával, akit mindenki megvetett, elítélt, el-
tolt magától, hogy térjünk meg az Úrhoz
és imádkozzunk hozzá: „Uram, ha te aka-
rod, meggyógyíthatsz engem.” Talán ez le-
hetne a sokat szenvedett magyarság közös
imája is, a marakodás helyett kérjük in-
kább az Urat, hogy gyógyítsa be a balsors
által régen tépett sebeinket.

A templomi szolgálatot egy rövid mûsor
követte a templomkertben felállított
kopjafánál. A székelyhídi Búzavirág Nép-
dalkör és a Férfikórus dalait verscsokor
keretezte, mellyel emléket állítottak a
magyar történelem egyik legszégyentel-
jesebb foltjának: az aradi tizenhármak ki-
végzésének.

Beszédet mondott Béres Csaba polgár-
mester is, aki külön kiemelte, hogy habár
az aradi tizenhármak legtöbbje nem is ma-
gyar származású tábornok volt, mégis büsz-
kén és félelem nélkül néztek szembe a ha-
lállal, mert tudták, igaz ügyet szolgálnak. Ez
a hûség és becsület kell éljen mindannyi-
unk szívében, mikor rájuk emlékezünk.

Az ünnepség záróakkordjaként virágo-
kat, koszorúkat és gyertyákat helyeztek
el a kopjafa tövében, hogy ezután min-
denki hazavihesse otthonába a hit fé-
nyét, amit a gyertyafény a szívekben
gyújtott.

C Ványa Blanka

Y 2011. október44 Ér hang ja
G

Y A szüreti mulatságoké volt a fõ-
szerep októberben az Érmelléken.
Szinte minden településen szüreti
felvonulásokat és bálokat tartottak
a szõlõ, a bor tiszteletére. 

Nem volt ez másképp Székelyhí-
don sem, ahol október 1-jén népvi-
seletbe öltözött fiatal párok indul-
tak hívogató körútra kora délután.
Bár a dobszó, a feldíszített szekerek
zörgése, a heteken át lelkesen ta-
nult nóták és táncok sok kíváncsi
embert vonzottak az utcára, az esti

bálra sajnos csak nagyon kevesen
jöttek el. Az este nyolcra meghirde-
tett kapunyitáskor hiába várták a
beöltözött fiatalok a munkásklub
ajtajában az érkezõk tömegét, hi-
szen ekkor még csak néhányan lé-
zengtek arra. A zenét szolgáltató
Amazon-ász nevû együttes dalai
sem csalogattak oda túl sok embert.

Ettõl függetlenül minden a hagyo-
mányokhoz híven zajlott: éjfélkor
bevonult a kisbíró, aki humoros
versikéjével számolt be az idén vá-

rosunkban történt érdekességek-
rõl, ezt követõen pedig a párok elõ-
adták a délután már bemutatott
táncokat és dalokat. Volt bálkirály-
nõ-választás is, akit Béres Csaba
polgármester hirdetett ki. Termé-
szetesen szõlõlopás is akadt, és a
szõlõharangot is sikerült elárverez-
ni. Minden úgy történt, mint egy át-
lagos szüreti bálon, csak éppen
azok hiányoztak, akiknek ez az
egész szólt: városunk polgárai –
tisztelet a kivételnek.

Ilyenkor felvetõdik a kérdés: va-
jon kivel lehet a probléma? A fiata-
lokkal, akik lelkesen és jókedvûen
gyakoroltak heteken át erre a nap-
ra? A meghívott együttessel, akik
hangjukat nem kímélve órákon át
zenéltek? Netán a belépõ lehetett a
gond, ami kevesebb volt, mint egy
doboz cigaretta? Az ok valószínû-
leg ennél sokkal prózaibb: az em-
berek passzivitása és érdektelensé-
ge. Idén még azokkal a személyek-
kel sem találkozhattunk, akik más-

kor melldöngetve hangoztatták,
mennyit tettek Székelyhídért, s
mennyire szívükön viselik a város
sorsát. A máskor határt nem ismer-
ve vedelt bor most nem ért annyit,
hogy az évnek ezt az egy napját
tényleg a tiszteletének szenteljük.
Reméljük jövõre sokkal többen
hallják majd meg a szüreti bálozók
hívó szavát, és az esti mulatságon
nem csak néhány tucat ember lesz
majd jelen.

C Pap Enikõ

Szüreti bál székelyhídi módra
G Kevesen vettek részt a bor tiszteletére tartott mulatságon

A föld alól, a magyar föld alól,
a vértanúk szent lelke földalol!
G Megemlékezés október 6. alkalmából

a székelyhídi református templom kertjében

Számos koszorút helyeztek el a kopjafára

Búcsú
Német Andrea

Sajnálom, ha már nem mondhatom el, 
Hogy az éjjel ezüst lovak
Csillagporral szórták be a márciusi kertet,
S jégbimbóvá fagyott a mosoly
Mit neked esdve szántam.

Mondd, a csak odaútról,
Ha majd visszanázel,
Lelked húsába váj-e körme a visszavágynak?

Mondd, lendül-e majd értem valaha,
Keresõ kristályod rózsaszín árnya?
S oldja-e majd lelkem telét,
Egy új s örök nyár talánya?

Most végsõ búcsút leng árva karom feléd,
Pedig még érzem itt vagy mellettem
De mondd, ugye ugyanazt vágyjuk még mind

a ketten?!
Vidd hát utitársnak lelkem telét,
Mit csillagporba fagyva hajítok most eléd.

„Naponként tégy jót!”
G Jótékonysági orgonakoncert Hegyközszentmiklóson

A közösség
ereje:
megtöltötték
a zeneked-
velõk
a templom
padjait
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Y Jótékonysági elõadást tartott a Tini Dance Center Táncegyesület a
székelyhídi Nagy Norbert megsegítésére október 16-án délután a szé-
kelyhídi mûvelõdési házban. A most ötéves Norbika a születésekor fel-
lépett oxigénhiány következtében agykárosodást szenvedett. Szinte
mozgásképtelen, szeme csak a fényre reagál, és beszédkészsége is csak
néhány szóra korlátozódik. A szülõk fegféltettebb vágya az, hogy gyer-
mekük legalább járni meg tudjon tanulni.

Példás volt az összefogás ami a szervezést illeti: a sajtók hasábjain na-
ponta megjelenõ felhívás, a plakátok és szórólapok sokasága,  a törté-
nelmi egyházakban elhangzó felhívás garantálta, hogy mindenkihez el-
jusson a hír, hogy segíthet egy beteg kisgyereken. Ennek ellenére a
szervezõk kicsit csalódottan kezdték el a jótékonysági elõadást, hiszen
jócskán volt még üres hely a székelyhídi mûvelõdési házban. 

Nem tudni, hogy mi okozta sokak távolmaradását. Hiszen egy ilyen
felhívás, esemény kapcsán elgondolkodik az ember és akaratlanul is a
segítségre szorulók helyzetébe képzeli magát. Márpedig ebben az eset-
ben igen szívszorongató a Nagy család  harca, kitartása, és az, amit nap
mint nap átélnek és megtesznek gyermekük állapotának javulásáért. 

Csupán a szervezõk voltak csalódottak, a táncosok, a táncos gyerekek
teljes erõbedobással, mosolyogva adták elõ koreográfiáikat, mert tud-

ták, hogy egy társuknak, egy arra rászoruló kisgyereknek segítenek ve-
le. Megérezték, hogy segíteni sokkal jobb, mint segítséget kapni. Több-
nek, jobbnak érezték magukat és a színfalak mögött egymás kezét fog-
va szorítottak, hogy sokan eljöjjenek a jótékonysági rendezvényre.

A rendezvényen jelen volt Norbika és a szülei is, Nagy László-Attila és
Nagy Viola Gyöngyi; a mûvelõdési házban lévõ hideg ellenére eljöttek
és végignézték az elõadást, amellyel a székelyhídi és bihardiószegi
TDC-s táncosok készültek. A szülõk sem voltak csalódottak, õk minden
megmozdulásnak, minden kicsi segítségnek is nagyon örülnek, hiszen
gyermekük és ezzel együtt saját jövõjük a tét. Könnyes szemmel kö-
szönték meg mindazoknak, akik jelen voltak és segítõ jobbot nyújtot-
tak feléjük. „Köszönjük. Kimondhatatlan érzés, hogy együtt éreznek
velünk és segíteni akarnak” – mondotta Norbika édesapja.

A jótékonysági elõadáson 2200 lej adomány gyûlt össze, amelyet a
rendezvény legvégén Oláh Katalin nyújtott át a családnak.

Ha valaki a továbbiakban is szeretné támogatni Norbika gyógykeze-
lését, az adományokat a család által a CEC Bank székelyhídi fiókjánál
nyitott bankszámlaszámra lehet folyósítani (IBAN-kód: RO04 CECE
C001 9462 6856 8211).

C Fekete Evetke

Székelyhídiak Németországban
G Gyarapodó kapcsolatépítés a testvértelepülések találkozóján
Y A németországi Grenzach–Wyhlenben
rendezték idén a testvértelepülések találkozó-
ját október 14–16. között. A minden évben
más országban megszervezett találkozóra vá-
rosunk is hivatalos volt, hiszen részese egy öt
tagból álló testvér-települési hálózatrendszer-
nek, melynek a házigazdákon és városunkon
kívül tagjai még Écaussinnes (Belgium), a ma-
gyarországi Létavértes és Pietrasanta (Olasz-
ország) is.

Településünket egy négyfõs küldöttség
képviselte, akiknek az volt a feladata, hogy
elõrevetítsék és röviden bemutassák a követ-
kezõ év tervezett kulturális rendezvényeit,
valamint, hogy felajánlják a jelenlevõ orszá-
goknak a különbözõ programokon való rész-
vételt.

Ugyanezt természetesen minden jelenlevõ
város megtette, tehát a testvértelepülések
kölcsönösen meghívták egymást a 2012-ben

megrendezendõ jelentõsebb eseményekre.
Ezek között vannak olyanok is, amelyek kife-
jezetten gyerekeknek szólnak, így lehetõsé-
get kapnak õk is, hogy külföldre eljussanak és
városunkat képviseljék.

Béres Csaba polgármester nagyon elismerõ-
en beszélt a németek vendégszeretetérõl. El-
mondta, mindenképpen eredményes volt a
hétvége, hiszen olyan helyeket láttak és olyan
programokban vettek részt, amelyekbõl csak

tanulni lehet. Arra is láttak számos példát,
hogy bár fontos a pénz, de sokszor a kreativi-
tás, a jóakarat és a sok önkéntes munka által
is jó dolgokat lehet elérni. Éppen ezért remé-
nyét fejezte ki, hogy településünkrõl minél
több diáknak sikerül majd valamelyik ország-
ba eljutni, hiszen olyan dolgokat tapasztalhat-
nak ott meg, amelyeket itthon is érdemes len-
ne kamatoztatni.

C Ér hangja

Összefogtak Norbiért
G A Tini Dance Center jótékonysági elõadása a beteg kisfiú érdekében

Tüdõpróba

Kicsik és nagyok egyaránt örömmel táncoltak, hogy segíthessenek

Az ötéves Norbika
és szülei átveszik

a jótékonysági
elõadáson összegyûlt

adományokat

A középiskola sok mindenben hagyományõr-
zõ volt. Híres volt a vendégszeretetérõl, de al-
kalomadtán a vendégek megtréfálásáról is.
Nem volt olyan érettségiztetõ bizottság, me-
lyet ne vittek volna a kastélydomb alatti rejté-
lyes pincelátogatásra, ami egyet jelentett a
MAT – Állami bor-  és alkohol lerakat –, az
egykori uradalmi pincegazdaság által fõzött
pálinka vagy a raktározott különleges borok
kóstolójával.

Sabin bácsi, az egykori fõnök, nagyon sze-
retett a tanárokkal barátkozni, különöskép-
pen tisztelõje volt Ilutiu Péter bácsinak, akit,
mint görög katolikus teológiai tanárt, már fi-
atal korától ismert. Örömére szolgált a tanár
látogatókat fogadni, elbeszélgetni velük, köz-
ben kínálgatni jó itókával. A tárolópincén kí-
vül egy izgalmas pincerendszere volt, hiá-
nyos villanyvilágítással: egy kör alakú járat-
ból csillagszerûen zegzugos folyosók ágaztak
le, hogy hova és meddig, senki nem tudta!

Mindenkit fûtött a kíváncsiság, amikor az
egyik tanár kolléga magyarázgatta, már ál-
lottak is fel, hogy nézzék meg. Amíg a világos-
ság mutatta az utat, csak nevetgéltek, tréfál-
koztak, ám amikor a villany kialudt, a vaksö-
tétben egymásnak ütközve ijedten kiabálva
keresték a kijáratot. Megnyugodtak, amikor a
villany ismét kigyulladt. Akik ismerték a já-
rást, kivezették a társaságot a nagy vendégte-
rembe: hosszú asztalon pogácsa és pálinka,
bor és ásványvíz! Ahogy a társaság leült az
asztalhoz, már öntötték is a pálinkát a talpas
poharakba, emelgették koccintásra, egymást
és a vendéglátót köszöntgették. Ezután már
mindenkibõl elszállt az elõbbi ijedtség!

Még mindég volt meglepetés az újdonsült
vendégnek!… A kollégák unszolására Sabin
bácsi az egyik polcról elõszedte a tüdõpróba-
szerkentyût. A kolozsvári egyetemrõl kikül-
dött bizottsági elnök szerette a tréfát, ráállott,
hogy kipróbálja, milyen erõs a tüdeje. 

Sabin bácsi bemutatta: kezébe vette és jó
erõsen beléfújt, amire egy kis ventillátorke-
rék sebes forgásba kezdett – „mert, ha nincs
elég szusz, bizony, nem pörög!” –, mondta, s
már kezébe is adta a professzornak, aki a
szájához emelte és a kiálló csõbe erõsen be-
léfújt.

Igen ám, de nem mutatta meg a professzor-
nak, hogy a propeller alatti kis likat az ujjával
be kell fogni, mert ha nem?…  Ezért járta meg
a prof. Pillanat alatt orra, arca csupa korom
lett, talán a szemét is belepi, ha nem csukja
be! Bosszankodott, hogy így járt, de a tanár-
kollégák nevetésére harag nélkül belenézett a
kezébe adott tükörbe, õ is hangos nevetésbe
kezdett. Vizet hoztak, lemosdott. A körben ál-
lók mondogatták, milyen erõs tüdeje van!
Mindenki dicsérte, koccintva vele. Kézbe vet-
te a masinát, akkor látta, milyen trükkös! 

A tudományban, bizony, ilyesfélét nem taní-
tanak …

C Forrás: Nánási Zoltán:
Egykori székelyhídi történetek,

mindennapi apró villanások, anekdoták
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Y Háromszáz, csapatokra osztott
középiskolás vett részt a hat tevé-
kenységbõl álló, a székelyhídi Petõ-
fi Sándor Elméleti Líceumban szer-
vezett élménypedagógiai Játékna-
pon. Az október 25-i rendezvénnyel
– amelyet Székelyhídi Diáktanács
(Szédita) és tizenkét tanár közösen
szervezett – a tanintézmény jó né-
hány európai iskolához csatlako-
zott, ahol szintén megszervezték az
EyoUth Dayt. A Játéknap közvetlen
elõzménye egy, a nyár folyamán tar-
tott szovátai Outward Bound-kép-
zés, ahol két petõfis tanár, Bacsó
Erika és Hevesi Zoltán magára vál-
lalta egy ilyen jellegû rendezvény
megszervezését az ott megismert él-
ménypedagógiai gyakorlatok fel-
használásával.

A játéknapi tevékenységek közül
három tematikus program volt: mé-
diatudatosság, tolerancia, fenntart-
ható fejlõdés. Ezekben a játékok-
ban a diákok belehelyezkedhettek
a média szerepébe vagy elgondol-
kodhattak a nehéz sorsú, elõítéle-
tekkel gátolt emberek életén, de
egy hivatalos vitán is részt vehet-

tek, ahol gyakorolhatták az érvelés-
tan fogásait.

A három élménypedagógiai foglal-
kozást a mocsár, a csiga és a futósza-
lag nevû játékok alkották. Ezek célja
a szórakozás mellett a csapat össze-
hangolása volt, valamint a diákok
szembesítése azzal, hogy mennyire
eredményes és fontos az együttmû-
ködés a csoporton belül. A szervezõk

örömmel vonták le azt a következte-
tést, hogy igen jól ment ez a tanulók-
nak, mivel hiába volt a csapatok ösz-
szetétele életkor tekintetében színes,
mégis nagyszerûen oldották meg
együtt a feladatokat. 

A jó idõnek hála, a játékok nagy ré-
sze a szabadban folyt, de persze nem
mindent lehetett odakinn megoldani.
Így aztán a tevékenységek közötti rö-

vid idõ alatt a csapatkapitányok (aki-
ket elõre kineveztek a Szédita tagjai)
hamar kellett összeszedjék 20–25 fõs
csapataikat, és átirányítani õket a kö-
vetkezõ helyszínre, de ebben is jeles-
kedtek a diákok. Sokan féltek attól,
hogy a helyszínváltások miatt nagy
zûrzavar és zaj lesz majd az iskolá-
ban. De ehelyett szervezetten, közép-
iskolásokhoz méltó módon viselke-
dett mindenki és megmaradt a rend a
folyosókon, s odakinn is, hála a szer-
vezõknek és csapatoknak.

A nap végére tanárt s diákot egy-
aránt lefárasztott a játék, de kelle-
mes fáradtság volt az. A visszajelzé-
sek is magukért beszélnek: sorra
kapták a tanárok a dicséreteket,

hogy milyen jók is voltak a játékok
és a foglalkozások, valamint hogy
legyen több ilyen nap az iskolában.
A gólya kilencedikesektõl kezdve a
végzõsökig mindenki jól szórako-
zott, a részt vevõ tanárok is pozitív
élményekkel gazdagodtak. Sok
olyan diák ismerkedett meg egy-
mással, akik azelõtt még csak nem is
nagyon látták egymást, de most egy
csapatba kerültek. Nem ritkán ba-
rátságok is alakultak, és a tanár-diák
kapcsolatoknak is jót tett ez a nap.

A szervezõ tanárok megígérték,
hogy lesznek még hasonló progra-
mok, lesz még játszva tanulás a Pe-
tõfi-líceumban.

C Takács Tamás
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EyoUth Day-játéknap a Petõfiben
G Szórakoztató tanulás tematikus foglalkozások és élménypedagógiai játékok segítségével

Tömeges szabadtéri szórakozás

Ugyan lehetett kérni a tanár segítségét, de... A futószalag nevû játékhoz bizony „erõteljes” csapatmunka szükséges

A gyerekek közös erõvel jutnak be a csigaházba

... és benn

Csapatfogalkozások kinn...

CC A szerzõ felvételei
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Y Mind a gólyák, mind pedig a
szervezõk nagy örömmel várták a
székelyhídi Petõfi Sándor Elméleti
Líceum Gólyabálját, amelyet az Ady
Endre Mûvelõdési Házban tartottak
október 28-án, pénteken 18 órai
kezdettel

A szervezõ végzõs diákok igyekez-
tek minél szórakoztatóbb és látvá-
nyosabb próbákat kitalálni a gó-
lyák számára. Már a gólyák kivá-
lasztása is szórakoztató volt és ideg-
tépõ a kilencedikes diákok számára
(nyolc pár gólyát választottak ki a
szervezõk), mivel õk nagyon izgul-
tak, hogy idén ki lesz a gólya, és
hogy milyen próbákban kell helyt-
állniuk.

A gólyák kiválasztása után kezde-
tét vette a próbák kavalkádjának
teljesítése. Mindhárom végzõs osz-
tály arra törekedett, hogy minél szí-
nesebb próbák kerüljenek a szín-
padra. Idén a szervezõk nem ked-
veskedtek a gólyáknak mûsorral, in-
kább több próbát találtak ki, amely-
lyel felkészíthetik a kilencedikes gó-
lyákat a középiskola éveire.

A gólyák különbözõ próbákat kel-
lett teljesíteniük, többek között tán-
colásban, levélírásban, mutogatás-

ban, evésben, lufipukkasztásban,
akadálypályán való átjutásban, puz-
zlejátékban, kvízkérdésekben mu-
tathatták meg ügyességüket.

Amíg a gólyák épp valamely pró-
bának a megoldásán fáradoztak, ad-
dig a tanárokat megénekeltették a
szervezõk.

Minden próba érdekesre és izgal-
masra sikerült úgy a résztvevõk,
mint a közönség számára. Az aka-
dálypályán való átjutás, a lufik be-
kötött szemmel való kipukkasztása,
a zakuszkával és egyéb finomsággal
készített torta elfogyasztása, a
kvízkérdésekre való válaszolás,

ahol minden válasz esetén a fiú egy
tojást ütött a lány fejéhez, állatfajok
mutogatása, amelyek egy-egy tanár
személyét takarták, levélírás,
amelynek címzettjei tanárok voltak,
táncpróba, ahol a gólyák tánctehet-
ségét figyelhettük meg és más pró-
bák is mind azt bizonyították, hogy

a gólyák megállják a helyüket az is-
kolában.

A program végén, amíg a zsûri
meghozta döntését, a Tini Dance
Center táncosai elõadásában tekint-
hettünk meg egy lenyûgözõ táncot.

A zsûriben idén Olimpia Gherman
és Boros István aligazgatók, Sãlã-
jean Réka tanárnõ, Béres Csaba pol-
gármester (aki egyben „tanár úr”
is), valamint a tavalyi második he-
lyezést elnyert gólyapár kapott he-
lyet. A bírálók végül az elsõ három
helyezettnek négy párt válasz-
tottak. Az est gyõztesei Koncz Kár-
men és párja, Vadkerti Nándor let-
tek, másodikok Borak Ioana és Sza-
bó Radu, harmadik helyen pedig Bé-
res Bernadett és Bányai Arnold, va-
lamint Szalkai Evelin és Szökõcs Ró-
bert végeztek.

A közel háromórás mûsor után a
IX. és XII. osztályos diákok és taná-
raik a múzeumba mentek vacsoráz-
ni, majd ezt követõen a strandnál
hajnalig tartó diszkó várta a szóra-
kozni vágyókat.

Reméljük, hogy mind a gólyáknak,
mind a nézõknek tetszett a mûsor, a
próbák és a hangulat.

C Fazekas Evelin

Szórakoztató és látványos próbák a gólyabálon
G Sokszínû rendezvénnyel köszöntötték a Petõfi-líceum kilencedik osztályos diákjait

Y Fantasztikusan szerepeltek a szé-
kelyhídi A. C. S. Phoenix sportolói a né-
metországi Halléban rendezett shoto-
kan karate-világbajnokságon. Öt ver-
senyzõnk közül  Bokor Boldizsár és Gu-
ba József bronzérmet érdemelt ki harc-
ban. Utóbbi még egy 5. helyet is be-
gyûjtött a formagyakorlatoknál, ahol
Deák Gergõ az elõkelõ 4. helyen vég-
zett. „Mindenképpen elégedett vagyok
ezekkel az eredményekkel. Annál is in-
kább örülök, mert ez volt az elsõ alka-
lom, amikor a székelyhídi csapat részt
vett egy világbajnokságon, ahová az ön-

kormányzat segítsége nélkül nem lett
volna esélyünk kijutni” – mondta la-
punknak Guba József edzõ.

Gratulálunk sportolóinknak, további
hasonló sikereket kívánunk!

C Ér hangja

A beavatás egyik próbája A páros táncok sem jelentettek akadályt

Bronzérmeket
hoztak haza
G Hallei karate-vb: székelyhídiak

a világ legjobbjai között!

A székelyhídi csapat a világbajnokság helyszínén

Ezt is kérdeztük Guba Józseftõl, aki szerint há-
rom fontos érv szól e japán küzdõsport mellett:
1. Mindenképpen egészségükre válik a mozgás,
a jó kondíció, még az ortopéd orvosok is ezt
ajánlják a helyes testtartás érdekében.

2. A közösségi szellem fejlesztése, ami nagyon
fontos. Teljesen másképp nõ fel az a gyerek, aki
csak a televíziót és a számítógépet nézi vagy
éppen játszik rajta. A gyerek megtanulja a rend-
szerességet bevinni az életébe. A tiszteletadás és
-kapás mind olyan értékek, amelyeket elsajátí-
tanak a karatézók.

3. Fejleszti az akaraterõt, amelyet az élet más
területein is fel lehet használni, harmonizálja
a testet és lelket, kiegyensúlyozottabbá teszi
a sportolót. Az önvédelem sem jön rosszul, ha
néha olyan helyzetbe kerül az ember, de az igazi
sportolók soha nem élnek vissza a tudásukkal.

C B. Cs.

Miért jó, ha a fiatalok karatéznak?

CC Fotók: Takács Tamás

A nagyszámú
közönség jól
szórakozott
a próbára tett
gólyapárokon
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– Mi volt a gyerekkori álma?
– Én, mióta csak az eszemet tudom, pilóta sze-
rettem volna lenni. Hûségesen ki is tartottam
az elképzelésem mellett, és amikor felnõttem,
az egyik barátommal meg is próbálkoztunk a
nagy megmérettetésen. Engem azonban a
vizsgáról orvosi okok miatt (volt egy lyukas
fogam) sajnálatos módon ki is zártak. Mint
utóbb kiderült, családom vallásos múltja
(édesapám lelkész volt) sem számított túl jó
pontnak az akkori rendszerben. Ezért hát le-
mondtam a pilótaságról, de már így is annyi

ezer kilométert repültem életem során, hogy
egy kezdõ pilóta sem többet (a családom kite-
lepedett Amerikába).
– Talán mégsem hiúsult meg teljesen ez az
álom, hisz így igehirdetõként és tanárként a
lelkek vezetõje a helyes út felé. Mit gondol
errõl?
– Talán így is van, ez igazán jó hasonlat. Az én
utam azonban sokkal messzebbrõl indult.
Még iskolás koromban igen nagy kavarodás
volt a lelkemben az otthoni vallásos nevel-
tetés és az iskolai ateista tanítások kettõssé-
ge miatt. Végül úgy döntöttem, hogy nem is
olyan butaság az, amit az iskolában mon-
danak. Elkezdtem figyelmesebben hallgatni
a tanáraim szavait és a középiskola végére
kiváló ateista vált belõlem. Lepergett rólam
a szüleim szava, és még örültem is neki, ami-
kor elszabadultam a családi házból, papolt
már eleget másnak édesapám, engem az-
tán ne akarjon kioktatni. Aztán persze jöttek

a pofonok, egyik a másik után, és megérez-
tem, hogy valami erõsen hibázik az én elmé-
letemmel. Kezembe került a Biblia, és ez 180
fokos fordulatban változtatta meg az addi-
gi hitem.
– Pontosan mi jelentette a fordulópontot?
– Akkor már túl voltam az elsõ házasságo-
mon és nem értettem, hogy hol hibázhattam
el. És ekkor elolvastam a teremtés végtelenül
egyszerû történetét, amit sajnos a legtöb-
bünk nem ért, s holmi tündérmese számba
kategorizál. Ekkor jöttem rá az elsõ dologra
is, ami aztán minden addigi elméletemet fel-
borította.
– Mi volt ez pontosan?
– Egy nagyon egyszerû dolog: nem jó az em-
bernek egyedül lenni. Kell mellé egy társ,
hogy az isteni tulajdonságait (hûség, szeretet,
jóság) kamatoztatni tudja. Ha tudni akarod, ki
az a Balla Frigyes, elõször meg kell nézned az
emberi kapcsolataim, hisz minden ember
olyan, ahogyan másokhoz viszonyul. Én a
megélt emberi kötelékeim tükörképe vagyok. 

Ha most például bejönne ide egy idegen, itt
állna egy fél óráig szótlanul, majd elmenne,
semmit sem tudnék róla mondani, csak azt,
hogy itt volt egy humanoid lény. Ha tudni
akarnám, ki õ, meg kellene néznem, hogy be-
szél az édesanyjával, feleségével, ismerõseivel.
Az ember a társaitól válik emberivé, anélkül
embertelen és aki embertelen, az istentelen is.

– Mit adhat a Biblia a mai modern kor em-
berének?
– Sokan igen könnyelmûen leértékelik a Bib-
liát, mint ósdi poros könyvet és mégis nagyon
érdekes, hogy olyan igazságok tudója, melyet
a mai kor technologizált világa is hiába keres
százféle mûszerrel, nem talál válaszokat rá.

Mondok egy nagyon egyszerû példát. Kép-
zeld el, hogy most bemegyünk a könyvtárba,
bekötöm a szemed, és találomra leveszel a
polcokról öt-hat könyvet. Azt jól összekutyul-
juk, és már elõre várjuk, hogy hú most milyen
nagy érdekességeket fogunk olvasni, de nem
lesz az egészbõl más, csak egy nagy lecsó. Kép-
zeld el azt is, hogy ez a poros Biblia 66 könyv-
bõl áll, úgy 40 szerzõtõl, akik ráadásul nem is
egy korban éltek, és mégis olyan csodálatos
egészet alkot, ami azóta is példátlan. Olyan
emberek mûve, akik láttak és tapasztaltak,
mégis sokan kétségbe vonják az igazságát. Ha
például most bejönne ide egy ûrlény és ki-
menne, utána mondhatnánk: úristen, nem
volt fényképezõgépünk, most ki fog nekünk
hinni? Nem tehetnék mást, hát leírnánk. Vala-
hogy így történhetett ez Jézus idejében, a ta-
nítványokkal is.
– És Ön személyesen mit köszönhet a Bib-
liának?
– Megtaláltam a helyem a világban és vissza-
tértem arra az útra, amire a nevem vésték.
Amikor megértettem a Biblia igazi mondani-
valóját, elkezdtem egyre jobban belemélyed-

ni, elvégeztem a váradi, majd a kolozsvári hit-
oktatói képzést. Azóta is folyamatosan, napról
napra tanulok valamit. Az elsõ nagy igazsá-
gom mellett rájöttem a másodikra is: a terem-
tés célirányos, hisz minden az emberhez lett
méretezve, az emberre nézve történt. Figyeld
meg például a fákat, növényeket, állatokat,
mind az embernek lettek kitalálva. Például
egy ló is lehetne akkora, mint egy Tyran-
nosaurus Rex, mégis pont olyan méretû, hogy
rá tudj ülni.
– Én hiszek abban, hogy minden embernek
van egy szava, ami jellemzi õt. Mi a Frigyes
bácsi szava?
– Ez vicces, mert régen úgy emlegettek, mint
„Frigyes, a zenész”. Nagyon büszke is voltam
rá. De most ha választani lehetne, azt szeret-
ném, ha a szavam Isten embere lenne. Bár
hosszú, göröngyös út hozott el idáig, de úgy hi-
szem, most jó helyen vagyok. Szeretem ezt a
munkát.

Olyan vagyok, mint egy magvetõ, elszórom
a magokat, öntözöm és próbálom kigyomlál-
gatni a gonosz csíráit közülük. És talán kicsit
pilóta is lettem, mert ha eljön az idõ, együtt re-
pülök majd mindazokkal, akik az õ útjait jár-
ják. És ott semmi sem lesz lehetetlen, új vilá-
gokat teremthetünk majd magunknak. Ha
akarod, majd teremthetsz egy bolygót tele tu-
lipánokkal, én szívesen megnézném majd.
Csak hinned kell benne. A mennyországban
semmi sem lesz lehetetlen, csak a jelenlegi tu-
dásunk töredékes, de akkor színrõl-színre lá-
tunk majd.

C Ványa Blanka
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Kérjük a kivágott szelvényt dobja be az Ér hangja dobozba november 23-ig, melyek
a következõ helyeken lehet megtalálni: SZÉKELYHÍD – Petõfi Sándor Elméleti Líceum
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Székelyhíd
Város
Polgármesteri
Hivatala

A kiadvány megjelenését támogatta:

„Minden ember
a társaitól válik igazán emberivé”
G Beszélgetés Balla Frigyessel, a székelyhídi baptista közösség vezetõjével

„Embernek lenni, embernek, de annak egésznek, épnek és Isten lehelte szépnek.”
(Sík Sándor)

Balla Frigyes székelyhídi baptista igehirdetõvel, Frigyes bácsival beszélgettem életrõl, álmok-
ról és arról a fontos kérdésrõl, amit már mindannyian feltettünk magunknak: ki is vagyok én?
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„Nem jó az embernek egyedül
lenni. Kell mellé egy társ,
hogy az isteni tulajdonságait
(hûség, szeretet, jóság) kama-
toztatni tudja. [...] Minden
ember olyan, ahogyan mások-
hoz viszonyul. Én a megélt
emberi kötelékeim tükörképe
vagyok. ”

„Jöttek a pofonok, egyik a
másik után, és megéreztem,
hogy valami erõsen hibázik
az én elméletemmel. Kezem-
be került a Biblia, és ez 180
fokos fordulatban változtatta
meg az addigi hitem.”

G
„Új világokat teremthetünk
majd magunknak. Ha akarod,
majd teremthetsz egy bolygót
tele tulipánokkal, én szívesen
megnézném majd. Csak hin-
ned kell benne. A mennyor-
szágban semmi sem lesz lehe-
tetlen, csak a jelenlegi tudá-
sunk töredékes, de akkor
színrõl-színre látunk majd.”
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