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Petõfi Hetek 3 – diákversenyek a köbön
GG Népszerûnek bizonyult a tanulók körében a színes õszi rendezvénysorozat 

Két lassítógát épül az árvíz ellen
GG A Cser völgyi esõvíz-elvezetõ rendszerrel elkerülhetõ lesz a 2008-ashoz hasonló katasztrófa

oldal
Y VIII. Érmelléki kórustalálkozó a barátság

és az elhunyt kórusvezetõk iránti gyász jegyében
33 oldal

Y Vadásznapló, nõi szemmel – helyszíni riport
a Székelyhídi Sportvadász-egyesület kalandjáról
55 oldal

Y Több száz kötettel bõvült a Székelyhídi Városi
Könyvtár állománya a Márai-program keretében 
88

Y Esõvíz-elvezetõ rendszert kezd-
tek el építeni idén õsszel Székelyhí-
don, miután kedvezõen bírálták el
városunk, a debreceni önkormány-
zat, illetve a Hajdú-Bihar Megyei Ön-
kormányzat közös pályázatát. Az
Esõvíz-elvezetõ rendszer létesítése
Székelyhídon címû, 568 075,2 eurós
összköltségvetésû projekt a Magyar-
ország–Románia Határon Átnyúló
Együttmûködési Program 2007–
2011 keretén belül valósul meg.

Emlékezetes, hogy 2008 júliusában
óriási árvíz öntötte el Székelyhidat
az esõzések következtében. Ekkor a
Nagyvárad–Szatmárnémeti 19-es
nemzetközi úton körülbelül 40 centi-
méteres víz hömpölygött keresztül a
református templom, illetve a Szík
irányába. Az árvíz következtében kö-
rülbelül kilencven ház rongálódott
meg, sõt két ház össze is dõlt.

Az ilyen és ehhez hasonló problé-
mákra fog megoldást jelenteni a
most épülõ esõvíz-elvezetõ rendszer.

Béres Csaba polgármester kérdé-
sünkre elmondta, az volt a céljuk,
hogy felépítsenek egy úgynevezett
lassítógátat a Cser völgyre, ami 54
hektáron, valamint a Kiskút völgyé-
re, ami 150 hektáron gyûjti össze a
vizet. A vízelvezetõ rendszer egészen
pontosan két gátat foglal majd magá-
ba, ezeknek zsilipjeit esõzések alkal-
mával fel lehet majd húzni, így össze-
gyûjtik a csapadékot, melyet fokoza-
tosan leengednek majd, ha a víz visz-
szahúzódik a gyûjtõterületrõl. Miu-
tán októberben sikerült beszerezni
az összes szükséges engedélyt, a hó-
nap közepén már meg is kezdték a
munkálatokat, melyet 2012 októbe-
rében kell a megbízott cégnek, a
nagyváradi Gavella Kft.-nek befejez-
nie. Ennek értelmében, ha minden
terv szerint halad, jövõ õsszel már
nem kell több száz székelyhídinak at-
tól rettegnie, hogy a víz kárt tehet az
otthonában. 

CC Pap Enikõ Folyamatosan dolgoznak az erõgépek a vízelvezetõ rendszer megvalósításán

A kovácsmûhely rejtelmei

Y Versenyeken, elõadásokon, valamint különbö-
zõ tematikájú szakkörökön vehettek részt a szé-
kelyhídi Petõfi Sándor Elméleti Líceum középisko-
lás diákjai a Petõfi Hetek nevû programsorozaton.
A november 8. és 18. között harmadszorra meg-
szervezett rendezvény elsõ látásra szokatlan idõ-
pontjának kettõs magyarázata van. Egyrészt igény

volt egy olyan évente ismétlõdõ rendezvénysoro-
zatra, mely az õszi hónapokra esik, másrészt isko-
lánk névadója, Petõfi Sándor, a magyar költészet
legismertebb alakja 1843 novemberében járt vá-
rosunkban, Székelyhídon.

A hagyomány szerint a programok csakis a taní-
tási idõ után folyhattak le, nem zökkentve ki az if-

júságot és a tanári kart a tanórák meneté-
bõl. A tevékenységek szervezõi, akárcsak
a Játéknapon (EyoUth Day) néhány lel-
kes tanár, és a velük kooperatívan össze-
dolgozó Székelyhídi Diáktanács (Szédita)
tagjai voltak.

Minden délutánra jutott egy-egy rendezvény. A
legnépszerûbb versenyünk, a focibajnokság már
az elsõ napon elkezdõdött, jó néhány csapat mér-
te össze az erejét nap mint nap az iskola sport-
csarnokában. A kisiskolások körében kapós ver-
senynek számított a versillusztráció, amin sok-
sok kisdiák rajzolt együtt. Az iskola távcsövét be-
vetve csillagnézõ estet tartott Pap József tanár úr,
ami szintén nagy népszerûségnek örvendett a di-
ákság körében, hiszen ki ne szeretné egy jól fel-
szerelt távcsövön keresztül a Holdat kémlelni a
barátaival?

CC Folytatás a 4. oldalon
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Y Mikor volt utoljára renoválva az
érolaszi református templom? Erre egy-
házközségünk idõsebb tagjai talán még
emlékeznek, mert bizony jó sok idõ telt
el azóta. Bár veszélyesnek még nem
volt mondható az épület, mégis szüksé-
gesnek bizonyult elkezdeni a felújítást.
A templom padlásán járva észre lehe-
tett venni, hogy a faszerkezet nagyon el
volt korhadva, csapadék alkalmával
beázott, és ez észrevehetõ volt az épü-
let belsõ mennyezetén is.

Így Futó Ferencz lelkipásztor és fa-
lunk presbitériuma arra az elhatározás-
ra jutott, hogy a templom megérett a
felújításra. A presbitériumi gyûlések al-
kalmával felvetõdött a kérdés, hogy kik
végezzék a munkálatokat. Az a döntés
született, hogy a faluban is vannak
szakemberek, akik el tudják végezni a
szükséges munkákat, így volt két mun-
kavezetõ, s állandó jelleggel voltak em-
berek, akik segítettek a munkálatok-
ban. Lelkipásztorunk elmondása sze-
rint az egyházközség tagjai támogatták
a templom renoválását, ha segítségre
volt szükség, a munkálatok során min-
dig volt elég ember, aki önkéntesen se-
gített az elõrehaladásban.

CC Folytatás a 4. oldalon

„Ne hagyjátok
a templomot…”
GG Nagyméretû felújítás

az érolaszi istenházán

A könyvkötés
mesterségérõl
is meg lehetett
tudni
egyet-mást
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Y Családi program indult Székelyhídon! Igen, ez itt
a reklám helye. Egy-két hetente összegyûlünk és be-
szélgetünk, Szentírást olvasunk, filmezünk, sütünk,
kreatívkodunk, de az is felmerült már, hogy beteg
vagy szegény embereken segítsünk.

Ezek az alkalmak azért nagyon jók, mert éppen
olyanok, amilyenre mi együtt eltervezzük, minden-
ki elmondhatja, hogy mit szeretne vagy épp mit
nem, és akkor úgy alakítjuk, közösen. A program
kötetlen, ökumenikus, szeretettel várunk kortól és
nemtõl függetlenül mindenkit, az egyedülállókat
is. (Bõvebb információt Bodor Zoltántól, a katoli-
kus plébánostól lehet kapni.)

A családi programok elindulásának elõzménye a
Nagyváradon októberben megtartott egyházmegyei
családos találkozó, amelyen Székelyhídról több
mint tíz család vett részt. Mi is ott voltunk, mint csa-
lád. Nagyon vártam a találkozót, szükségem volt egy

kis lelki feltöltõdésre, de csalódnom kellett. Nem
hangzottak el szívhez szóló tanítások, sem észhez té-
rítõ elõadások és megható dicsõítõ zene sem volt.
De megértettem, hogy ez most nem is arról kellett
szóljon. Hanem arról, hogy mi családok ismerked-
jünk össze, beszélgessünk, elmeséljük egymásnak,
hogy kinél-kinél hogy mûködik a hit gyakorlása ott-
hon, hogy tanuljunk egymástól. 

Annyira jó volt látni, hogy vannak családok, akik
apástól, anyástól, gyerekestõl együtt hisznek Isten-
ben. Igen, van ilyen, meg lehet ezt csinálni. Voltak
tanúságtételek, családok, akik elmesélték, hogy mi-
lyen jó döntés volt Isten kezébe helyezni az életü-
ket. És voltak csoportos beszélgetések, ahol jó tippe-
ket leshettünk el egymástól, ami a gyakorlati kérdé-
seket illeti. A szervezõk bíztattak, hogy mi, családok
tartsunk össze.

CC Major Ildikó

Az alkohol a modern kor legnagyobb nyavalyája. A mûvelt ál-
lamok erõs hadjáratot indítottak ellene s a legszigorúbb tör-

vényeket hozták, hogy a szeszes ital mértéken felüli fogyasztá-
sának útját vágják, mert csak kemény rendszabályokkal, súlyos
törvényekkel lehet sikeresen megküzdeni az alkoholizmussal.
Nálunk, hol félelmetes módon dúl, dühöng e rákfene, vajmi ke-
vés törekvést láthattunk az alkoholizmus megcsappantására,
elenyészõleg csekély volt a buzgóság e téren, noha szomorú sta-
tisztikák világosan tanúskodnak arról, hogy mily beláthatatlan
károk elõidézõje a szesz, mennyi rettenetes kórság, undorító be-
tegségnek teremtõje.

Mennyire ássa alá az egészséges emberi szervezetet, mily rom-
boló munkát végez abban, hogy tompítja az agyat, mint méte-
lyezi a lelket, minõ veszedelmes vészes szenvedélyek, zabolá-
zatlan vad indulatok fakadnak nyomán, mily bárgyúvá, tehetet-
lenné, akaratgyengévé, félénkké és gyávává önmagával és a vi-
lággal meghasonlottá teszi a legjobb emberanyagot. Az erõs,
edzett, izmos és értékes munkaerõtõl duzzadó önérzetes férfit
mint ragadja, sodorja magával a méregital, és viszi a feneketlen
örvény felé, a biztos pusztulásba, a megsemmisülés torkába.
Mint lesz úrrá az alkohol a magáról megfeledkezett ember felett
és mint vész el ez a társadalom, a haza, az állam javára.

A munkás elemnél, az alsóbb néprétegnél, a szegényebb osz-
tálynál láthatjuk fõleg azokat az elszomorító jelenségeket, azo-
kat a borzalmas állapotokat, miket a szesz létrehoz. Láthatjuk,
hogy minõ hatással van a józan, higgadt, nyugodt természetû

emberre, ha egyszer nekirugaszkodik az alkohol élvezésének,
mint vájja ez karmait az áldozatába, mint tépi, marcangolja, sor-
vasztja, bénítja és lassan-lassan öli.

Valóságos mannaként kell tehát vennünk mindolyan törekvése-
ket, melyek csak némileg is hozzájárulnak nálunk az alkoholiz-
mus nagyarányú és rohamos terjedésének megakadályozásához.

Feltétlen elismerés és végtelen hála illeti egyes vármegyék tör-
vényhatóságát, melyek kimondták rendeletileg, hogy a várme-
gyék területén vasár- és nagyobb ünnepnapokon a korcsmákat
és pálinkamérõket csukva kell tartani. Ilyen rendelet megbe-
csülhetetlen, mert ezzel akarják ama célt elérni, hogy e napokon
a népet távol tartsák az italkimérõktõl, éppen akkor, mikor pi-
henõjük van, tehát sok szabadidejük, s így összegyûlnek a férfi-
ak a korcsmákban és pálinkás bódékban és unalmukat elûzik a
szesszel, politizálgatnak és isznak nagyokat, sokat és mértéken
felül, míg az alkohol megkezdi nagy munkáját, szítja a szenve-
delmeket, a kedélyek hullámoznak, háborognak, az indulatok
kitörnek s a csendesen beszélgetõk egyszeriben átváltoznak ré-
mes alakokká, vérben forgó szemekkel, nekitüzesedett arccal,
lármázva, veszekedve hatalmasakat ütögetnek az asztalra, majd
nézeteltérések merülnek föl, s egymásra rontva, alaposan hely-
ben hagyják egymást. Avagy szidnak mindent és mindenkit ami-
ben és akikben megrontóikat, elnyomóikat vélik, tévtanokat
vallanak és hirdetnek, ferde nézeteik lesznek, szóval hamis útra
lépnek, mely nem egyezik meg lelkükkel, érzésükkel és elvonja
õket a komoly, lelkes, családfenntartó munkától.

Mindenképpen áldásos tehát mind olyan rendelet, mely az al-
koholizmus ellen irányul, s megvan még ama nagy értéke is,
hogy a népet a szelídségre, vallásosságra szoktatja; ha nincs ital-
kimérõ, van templom, hol az ájtatosság magasztosságát, a hit
malasztját élvezhetik.

Az illetékes köröknek is hozzá kellene járulniok az alkoholiz-
mus féktelen elharapódzása ellen hozott, bölcs és humánus ren-
deletek törvényesítéséhez.

Ennél a kérdésnél mellõzni kell rideg üzleti szempontokat, s
azon ideális cél lebegjen a kormányzat elõtt, hogy értékes em-
beranyag, a fajfenntartó elem megmentésérõl van szó, és ha si-
kerül a nagy tömeget a tisztességes munka terén megtartani, so-
kat fog nyerni az állam, a nemzet, mert önérzetes polgárai józan
munkájukkal az országot tetemesen fogják felvirágoztatni.

Kis családok
egy nagy családban
GG Kötetlen, ökumenikus, mindenki számára nyitott

családi program indul Székelyhídon

Y Rákosi Jenõ volt szen-
tjobbi lelkész lesz a szé-
kelyhídi református közös-
ség lelki vezetõje, a nyug-
díjba vonult Gavrucza Ti-
bor lelkipásztor utódja.

Igen messzirõl indul az
új lelkipásztor története.
A Szilágyságban Selymes-
ilosván született, Ilosvai
Selymes Péter históriás-ze-
neszerzõ szülõfalujában.
Kora gyerekkorától magá-
ba szívja családja által a
vallásosság alapjait és ha-
mar megérkezik az isteni
elhívás is a lelkipásztori
pályára. Tanulmányait Zi-
lahon, majd Kolozsváron
végzi, ahonnan ezek befe-
jeztével, frissen alapított
családjával Szentjobbra ér-
kezik, ahol tíz évet szolgál.
Egy éve az Érmelléki Refor-
mátus Egyházmegye espe-
resévé választották és
most a székelyhídi szolgá-
lat találta meg, amit az idei év novembe-
rétõl tölt be. Jelenleg még vándorló élet-
vitelt folytat Szentjobb és Székelyhíd
közt, de várhatóan hamarosan már aktív
tagjait fogják képezni közösségünknek
feléségével és kisfiával. Érdekességnek
számít, hogy az esperes úr újságírói véná-

val is rendelkezik, hisz évekig írta és szer-
kesztette a szentjobbi egyházközösség
lapját, a Mustármagot. Reményei szerint
hamarosan a székelyhídi egyház egykori,
havilapját is feléleszti, és újra megélénkül
az egyházi élet.

CC Ványa Blanka

Színben szól a természet,
vágyak odvában, 
mint félkegyelmû szellem,
sistereg és pattog, lángra gyúl
az õszi szerelem.

Maskarába öltözött
hajnali ébredés
kandallótüzet kíván.
Vándorsóhajok keringenek
egymás körül, elmúlt a nyár.

Zuhan a képzelet,
mély álomba merül, 
megpihen kicsit az
álomvilág birodalmában, 
s a mélyben megszentesül.

Rákosi Jenõ az új székelyhídi
református lelkész
GG Az esperes felélesztené az egyházközség lapját is

A Mester óvodában
A Fürdõ utcai Mester óvodába a tehetõsebb szülõk gyer-
mekei jártak. Nagyon szerették Böbe óvó nénit, aki, míg
Székelyhídra nem került, nem tudott magyarul beszélni.
Csoda volt, ahogy néhány év után beszélni tudott a szülõk-
kel, na meg a gyermekekkel kiváltképpen! Míg be nem ve-
zették az órarend szerinti programot, ide akkor hozták és
vitték haza a gyermekeket, amikor akarták. Két óvónõ
volt, akik mindent tudtak a gyermekekrõl és szüleikrõl,
mégis meglepte õket, hogy két kisleány, Kata és Évike,
más-más szülõk gyermekei, annyira hasonlítottak egy-
másra, mintha ikrek lettek volna. Úgy egymásra találtak,
hogy nem lehetett õket szétválasztani. Önfeledten játsza-
doztak együtt, bárhová mentek, egymás kezét fogták. Nem
volt ez titok a szülõk elõtt sem, féltek is, hogy szóbeszéd
tárgya lesz, miért vonzódik ennyire egymáshoz a két gye-
rek. Okosak és ügyesek voltak, mosolygós tekintetükkel
hamar az ember szívébe lopták magukat.

Elsõ látogatása alkalmából az óvodai felügyelõnõ is felfi-
gyelt rájuk:

– Azok a babaarcú leánykák ikrek? – kérdezte Erzsike
óvó nénitõl.

– Nem..., közel laknak egymáshoz és együtt járnak haza,
csak úgy összebarátkoztak – mondta, de inkább másról
kezdett beszélni, mert nem akarta kikottyantani, amit
már úgyis sokan kezdtek sugdosni: õ is úgy hallotta, hogy
egy jó nevû vállalat vezetõjének törvénytelen gyermeke az
egyik, megesett tõle, a másik pedig a saját unokája. Sokan
beszélték, hogy az illetõ „fõnök elvtárs” nem ment el szó
nélkül jóképû munkásnõi mellett! Egy másik nõi alkalma-
zottjánál is nagy családi perpatvar volt, a nagy, iskolába
járó fiacskájának is õ az apja, annyira reá hasonlít, hogy
le sem tagadhatja!... Lefizetéssel vagy talán másképpen le-
csillapította a családot. Egyik vezetõ beosztású barátja po-
harazgatás közben nevetve meg is jegyezte:

– Hallod, te nemcsak kurvapecér, de jó taktikus is vagy!
Eddig még egyik félrelépésed után sem nyomták rád a tar-
tásdíjat!

Hogy tanítják köszönésre a gyermeket? „Fiam, köszönj
minden embernek, mert nem tudhatod, ki az apád!” – szól
a mondás.

CC Forrás: Nánási Zoltán:
Egykori székelyhídi történetek,

mindennapi apró villanások, anekdoták

Õszi szerelem
Bende Piroska

Harc az alkoholizmus körül
GG A Székelyhídi Hírlap 1911. október 19-i számának vezércikke

Mielõtt hozzánk került volna,
Rákosi Jenõ tíz évig Szentjobbon szolgált
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Y Évtizedek óta nem tapasztalhattak hasonló
korszerûsítési munkálatokat az érolaszi lako-
sok, mint mostanában. Idén õsztõl megkezdõ-
dött az ivóvízhálózat megújítása, valamint a
szennyvízhálózat kiépítése. Falunkban 35–40
éve nem volt hasonló fejlesztés.

A munkálatokkal kapcsolatban nyilván min-
denkinek vannak elõítéletei, de látható, hogy
az eddigi munkálatok probléma nélkül és vi-

szonylag gyorsan zajlanak. A faluban a munká-
latok télen is folytatódnak a mihamarabbi be-
fejezés céljából. A projekt átadási határideje
egyébként 2012 decembere.

A környezetvédelmi minisztérium által jóvá-
hagyott beruházás költségei tekintélyesek . A
vízhálózat kiépítéséhez szükséges összeg az ál-
talános forgalmi adót (TVA) is beleszámolva
eddig körülbelül 562 ezer lejbe kerül, a csator-

nahálózat megva-
lósításához felhasz-
nálandó összeg
még nem pontos,
mivel a faluban
még szükség lesz
egy pumpaállomás létrehozására is.

Ha a falu lakosainak bármi kérdésük van, for-
duljanak bizalommal Barta András érolaszi ta-

nácsoshoz, vagy fontosabb kérdésekben Béres
Csaba székelyhídi polgármesterhez.

CC Fazekas Evelin

Y Az idei rendezvényen a meghívás-
nak tizenegy kórus tett eleget: az
anyaországot a  Létavértesi Csormo-
lya és a Nyíradonyi Pávakör képvisel-
te. Jelen voltak a rendezvény évrõl-év-
re visszatérõ vendégei, a kolozsvári
Visszhang diákkórus, a Bihardiószegi
Asók István  Énekkar, a margittai Hor-
váth János Társaság Vegyeskórusa, az
érmihályfalvi Bartók Béla Városi Kó-
rus és Citerazenekar, a Szalacsi Örök-
zöld Asszonykórus, a Kiskereki Nép-
dalkör, valamint az ebben az évben el-
sõ alkalommal részt vevõ  Érkeserûi
Népdalkör. A házigazdákat a Búzavi-
rág Népdalkör és a Székelyhídi Férfi-
kórus képviselte.

Rákosi Jenõ érmelléki esperes úr be-
vezetõ gondolatai után Béres Csaba
polgármester köszöntõ szavai hang-
zottak el, majd Gavrucza Tibor, a Bi-
har Megyei Tanács kulturális bizottsá-

gának elnöke emlékezett az elhunyt
kórusvezetõkre. A legutóbbi kórusta-
lálkozó óta ugyanis sajnálatos tragédi-
ák következtében a kórustársadalom
elvesztette két alapemberét: Gheo-
rghe David igazgató urat és Veress

László Zsoltot, aki az érmihályfalvi
Bartók Béla-kórus vezetõje volt. E két
ember a VIII. Érmelléki kórustalálko-
zót már csak csillagszemével követ-
hette végig, s egy égi kórus karnagyai-
ként vehetett részt az eseményen.

Elsõként a Kolozsvári Visszhang di-
ákkórus mutatkozott be Molnár Bo-
tond karnagy vezetésével, õket követ-
te a Kiskereki Népdalkör, mely gondo-
san összeállított csokrával, egységes
éneklésével a publikumot is megéne-
keltette. A Székelyhíd testvérvárosát,
Létavértest képviselõ, többszörös
aranyminõsítésû Csormolya Népdal-
kör ez alkalommal szerelmes népdal-
okból összeállított csokorral kedves-
kedett a közönségnek, a csoportot ci-
terán Szabó László kísérte. A szalacsi
Örökzöldek vidám hangulata idén is
tapsra ösztönözte a jelenlévõket.  Az
Érkeserûi Népdalkör Nyéki Enikõ re-
formátus kántor vezetésével és Berta-

lan Attila citerás kíséretével méltókép-
pen mutatkozott be az Érmelléki kó-
rusfesztiválon. A 2006-ban alakult
érmihályfalvi Bartók Béla Városi Kó-
rus Darabont Alíz karnagy vezetésé-
vel Bartók Béla Este a székelyek-
nél címû mûvével, majd Bárdos Lajos
népdalfeldolgozásával (Tiszai dalla-
mok), valamint a Fúj, süvölt a Mátra
szele népdalfeldolgozással járult a né-
zõk elé. 

A szintén érmihályfalvi Bartók Béla
citerazenekar (id. Lupsa János, ifj.
Lupsa János, Frigy Lajos, Török Sán-
dor, id. Diószegi Károly és ifj. Vincze
János) játéka nótázásra és tapsra ösz-
tönözte a közönséget.

A mintegy négy évtizede fennálló a
többszörös kiváló- és aranyminõsíté-
sû, Aranypáva- és sok más jelentõs ze-
nemûvészeti díjjal kitüntetett Nyír-
adonyi Pávakör elõadásában  Bárdosi
Ildikó, a népmûvészet ifjú mestere ve-
zetésével ez alkalommal autentikus

nyíradonyi lírai dalok csendültek fel.
A bihardiószegi Asók István Énekkar

Ghiþea Angéla kántor vezetésével már
ötödik alkalommal vett részt az Ér-
melléki kórustalálkozón. Mûsorukban
ismert, közkedvelt népdalokat hallha-
tott a közönség.

A „hazai pályán” fellépõ, 2005-ben
alakult székelyhídi Búzavirág Népdal-
kör vidám, ritmusos népdalcsokrával
örvendeztette meg a vendégeket.

A  18 éve alakult margittai Horváth
János Társaság Vegyeskórusa felada-
tának tekinti a magyar hagyományok
és a magyar nóta életbentartását a kö-
vetkezõ generáció számára. Horváth
Sándor vezetésével és Tóth Dániel
harmonikajátékával egy csodaszép
csokorral ajándékozta meg a nézõket.

A kórustalálkozó utolsó fellépõje
Székelyhíd elsõként alakult kórusa, a
Magyar kultúra- és Pro Patria-díjjal
kitüntetett Székelyhídi Férfikórus
volt, akik Fráter Lóránd- dalokkal és
különleges meglepetéssel is készültek
erre az alkalomra. Elõadásukban fel-
csendült a Vén Európa és a Petróle-
umlámpa is, valamint szeretettel em-
lékeztek Veress László Zsolt kollégára
az Emlékezz rám (Forró Csaba elõ-
adásában), az Egyszer véget és a lázas
ifjúság és az Azért vannak a jó bará-
tok címû Máté Péter-dalokkal.

A rendezvény végén a több mint két-
száz kórustag jó hangulatú közös va-
csorán vett részt, melyen az ízletes
étel, a finom érmelléki borok és a
szakmai tapasztalatcsere mellett ter-
mészetesen a közös éneklés, nótázás
került elõtérbe.

CC Fekete Evetke
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Érolaszi: új ivóvíz-
és szennyvízhálózat
GG A régi vezetékek cseréje télen is folytatódni fog,

a munkálatok jövõ év végéig tartanak

CC A szerzõ felvétele

A felújítás után már nem lesz gond a jelenlegi útszûkülettel

A dal, a zene harmonikus kapcsolat minden élõlény között
GG VIII. Érmelléki kórustalálkozó a barátság és az elhunyt kórusvezetõk iránti gyász jegyében

Ismét alkalom nyílt a bemutatkozásra, a barátkozásra és a kapcsolatok ápolására november 26-án a székelyhídi
Munkásklubban megszervezett VIII. Érmelléki kórustalálkozón, ahol megint bebizonyosodott, hogy az évek során
a visszatérõ vendégként résztvevõ kórusok tagjai között igaz barátság alakult ki.

Vidám hangulatot teremtett a szalacsi Örökzöld Asszonykórus

Szerelmes dalokat hallhattunk a létavértesi Csormolyától

Másodjára vendégszerepelt a kolozsvári Visszhang kórus

A közönséget is dalra fakasztották a kiskereki népdalkörösök
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A házigazdák
különbözõ meg-

közelítésû
köszöntõ-

beszédeikben 
hangsúlyozták

a népdalok
megõrzésének és
továbbadásának

fontosságát
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Y Igen kicsinek bizonyult a november 13-i Boszi-
bulin a székelyhídi múzeum épülete. A borsi,
biharfélegyházi, diószegi, szentjánosi és a házi-
gazda székelyhídi TDC táncosai mind-mind jelen
voltak e csodálatos délutánon, amelyet hatodik
alkalommal szervezett meg a Tini Dance Center
Táncegyesület.

Az elõadás elsõ felében minden csapat bemutat-
kozott, így lenyûgözhette a nagyérdemût a Borsi
Tyger Rock csacsacsája, a diószegi Rock Star szam-
bája, a biharfélegyházi Holiday Dance charleston-
ja, a bohócokká változott székelyhídi Táncmanók
tánca, a Kölyök Dance szalzája, a  B612 jiveja (la-

tin-amerikai tánc), a szentjánosi TDC szambája és
a székelyhídi Tini Dance Center Vámpírok bálja
címû musical betétdalára és Michael Jackson
Thriller címû dalára készített koreográfiája.

A különbözõ tánciskolákból érkezett legkisebb
táncosok együtt polkáztak, rock and rolloztak, s
meneteltek, mint  valami igazi kis zenemanók.

A hangulat éppen olyan „óriási” volt, akár a
versenyre hozott sütõtökóriások. A legnagyobb
sütõtököt a székelyhídi Táncmanók tudták
felmutatni, akik a 27,4 kg-os „monstrummal”
a verseny gyõztesei lettek. 25,5 kg-os sütõtök-
kel a borsi táncosok lettek a másodikok, tõlük

csak picivel maradtak
le a diószegiek, akik
egy 24,7 kg-os tökkel
rukkoltak elõ. Az idei
rendezvényrõl sem
hiányzott a bosziszép-
ségverseny.

Vámpírok, zombik,
csontvázak, múmiák,
szellemek, boszorká-
nyok, sütõtökpoca-
kú gyerekek lepték el
az egész épületet. Ötle-
tes jelmezeikkel, mó-
kás kinézetükkel, oda-
illõ versikékkel igazi li-
dérces hangulatot te-
remtettek. Ennek a
m e g m é r e t t e t é s n e k

mindenki gyõztese lett, hiszen a zsûrit alkotó
TDC-s fiúk és lányok minden jelmezest jutalom-
ban részesítettek.

Külön erre az alkalomra a B612-es fiúk bo-
szorkányrock-koreográfiával lepték meg a lá-
nyokat, míg a B612-es lányok a Tankcsapda se-
gítségével kalauzoltak el mindenkit egy varázs-
latos világba.

CC Fekete Evetke

Folytatás az 1. oldalról CC
A manapság közkedvelt asztalitenisz (ping-
pong), valamint többkilométeres biciklitúra
is színesítette a sportprogramok palettáját.
Ezek mellett a nebulósereg részt vehetett
még kézmûveskörön, sakk- és pókerverse-

nyen, Sóki Béla tanár úr svájci útjának él-
ménybeszámolóján, élménypedagógiai ver-
senyeken vagy épp fotópályázatra nevezhe-
tett be egy jól sikerült fényképével. A játékok
és elõadások zárónapján az egész iskolát
megmozgató kreatív vetélkedõn, a Mestersé-

gek Túrája versenyen vehettek rész az osztá-
lyok. Ennek lényege, hogy a részt vevõ osztá-
lyok egy elõre kisorsolt régi mesterség témá-
ja alapján kellett berendezzék a osztályter-
müket, majd az adott szakmát és annak rész-
leteit be kellett mutatniuk a zsûritagoknak,
hogy azok majd értékeljék, és nyertest hir-
dessenek. Ötletes elõadások kerekedtek ki:
hol a XVII. századi vendéglõ zajos forgatagá-
ba csöppentünk, máshol pedig megcsodál-
hattok az ácsmunka rejtelmeit. (Ehhez ha-
sonló programot már rendeztünk régebben
más témakörökben is, mint például a zenei
stílusok, országok kultúrája stb.) 

A Petõfi Hetek 3 végére sok nyereménnyel
és jó emlékkel gazdagodhatott a diákság a
rendezvénysorozat támogatóinak (Commu-
nitas Alapítvány, Scola Nostra Egyesület és
Székelyhíd polgármesteri hivatala) köszön-
hetõen. Reméljük, hogy jövõre is ekkora ér-
deklõdést vált ki majd a rendezvény és hogy
még ennél is színesebb lesz a Petõfi Hetek.

CC Takács Tamás

Petõfi Hetek 3 – versenyek a köbön
GG Népszerûnek bizonyult a tanulók körében a színes õszi rendezvénysorozat 

Kreatív és szín-
vonalas részvetel
a diákok részérõl Megmutatják tudományukat a borászok is
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Kisebbek és nagyobbak is felléptek a Boszi-buliban

Folytatás az 1. oldalról CC
Ebben az évben eddig sikerült lecserél-
ni a tetõ faszerkezetének körülbelül
85–90%-át, kibõvítették a templom be-
járatát, valamint megépült egy kazán-
ház és fûtõtesteket is vásároltak.

A felújítási munkálatok a jövõ év tava-
szán újra folytatódni fognak, amikor
megkezdõdik a templombelsõ renová-
lása, az új padok elhelyezése, a közpon-
ti fûtés befejezése, a padló megújítása, a
férfibejárat fölé terasz lesz építve, vala-
mint ki fogják cserélni az ajtókat és ab-
lakokat is. Az eddigi munkálatok, be-
szerzések költsége körülbelül 240 000
lej, viszont a jövõ évben folytatódó
munkálatokhoz még szükség lesz pénz-
re, mivel a belsõ javítás még költsége-
sebbnek ígérkezik.

A rendbetételhez szükséges összeg
négy forrásból származik: elsõsorban a
Bihar Megyei Tanács támogatása, máso-
dik segítségként a holland támogatást
használták föl, további forrásként meg-
említjük a földjövedelmet, illetve a
2011 januárjától a gyülekezeti tagok
gyûjtésébõl származó összeget. Az egy-
házközösség ezúton is köszönetét sze-
retné kifejezni a támogatóknak, illetve a
gyülekezeti tagoknak az adományozá-
sért, mivel templomunk renoválása
mindannyiunk szívügye kell legyen.

A templom felújításának lehetõségéért
a következõ évben hálaadó istentisztele-
tet tartanak, hogy megköszönjék mun-
kánk gyümölcsét. Isten háza mindenki
számára egyfajta otthont kell jelentsen,
amelyért érdemes gyûjteni és dolgozni a
munkálatok során, ha most sikerül felújí-
tani, s utána vigyázunk rá, akkor jelentõs
ideig nem kell attól félni, hogy esetleg
valami probléma léphet föl.

További kitartó munkát kívánunk
mindazoknak, akik segítségükkel hoz-
zá fognak járulni a tavaszi munkálatok-
hoz, s hálánkat fejezzük ki azoknak,
akik az idei felújításban részt vettek. 

CC Fazekas Evelin

„Ne hagyjátok
a templomot…”
GG Nagyméretû felújítás

az érolaszi istenházán
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Y Sokszori átgondolás után úgy
döntöttem, hogy na jó, akkor tényleg
elmegyek vadászni.

A történet valahol ott kezdõdött,
hogy egy szombat délután megláto-
gattam a Székelyhídi Sportvadász-
egyesület székhelyét, ahol úgy gon-
doltam, hogy majd könnyen és ké-
nyelmesen megszerzem a vadászat-
ról szóló cikkem alapanyagát. Téved-
tem, ugyanis a klubvezetõ, társaival
nagy egyetértésben meginvitált a kö-
vetkezõ heti vadászatra, hisz mégis-
csak más amikor az ember élõben lát
és tapasztal dolgokat, mint amikor
csak egy kényelmes karosszékben ül-
ve mesélnek neki.

Állatvédõi vérem kissé lázadozott a
vadászkaland ellen, de kíváncsisá-
gom gyõzött, így november utolsó
szombatján felkerekedtem, hogy
megejtsem életem elsõ vadászatát.
Érkezésemkor néhány ismerõs arc fo-
gadott, akik bevezettek a már vadá-
szoktól hangos udvarra, ahol igen
nagy csendet parancsolt jelenlétem.
Valamiféle csodabogárnak néztek
biztosan, aki nõ létére belevág egy ha-
sonló jellegû kalandba.

A kutyák ideges moraja is azt jelez-
te, hogy itt az indulás ideje, így kocsi-
ba szálltunk és elindultunk a nagy va-
dászatra. Már az úton megtudtam
egyet-mást a vadászat fortélyairól, a
hajtásról és a kutyák fontos szerepé-
rõl, akik pontálják (jelzik) a vadat,
majd a sikeres találat után visszavi-
szik azt gazdájuknak. Útközben kide-

rült az úti cél is, az egyesület egyik va-
dászterületére, Érkereki és Érkeserû
határvidékére érkeztünk. Útitársaim
arról is beszámoltak, hogy igen nagy
szerencsém van, hisz pontosan a
nyúlidény megnyitójára sikerült idõ-
zíteni a riportomat.

A vadászat elõtt balesetvédelmi út-
baigazítást kaptunk, az egyesület cso-

portvezetõjétõl, Balogh Józseftõl, aki
a továbbiakban útitársam is lett. So-
kat faggattam, így számos új dolgot
tudtam meg. A téli idõszak a fácán és
a nyúl fõ vadászidénye, de több eset-
ben vaddisznóhajtásra is sor kerül.
Ezen kívül a róka, szarka vadászata
szinte évszaktól függetlenül zajlik,
hisz túlszaporodás esetén, hatalmas

károkat tudnak egy-egy vadászterüle-
ten okozni.

Szóba került az is, hogy ennyi kü-
lönbözõ hivatású és helyrõl érkezett
ember hogyan tud egymással kijönni
és együttmûködni. Bár számos hely-
rõl jönnek, mégis összeköti õket a va-
dászat iránti elhivatottság és alázat.
Itt mindenki egyenrangú, úgy a rend-

õrfõnök, mint az építész, mérnök
vagy éppen pap. Mindenki tanul egy-
mástól valamit, mindenki barátja a
másiknak. Persze az újoncoknak itt is
kijár a beavatás, de a tanulólecke
igencsak hosszú, míg idáig eljutnak.

Ahhoz, hogy valakibõl vadász vál-
jon, nagyon sok idõ és munka szüksé-
ges. Elõbb vadászegyesületet kell vá-

lasszon magának, akikkel egy évig
együtt dolgozik, elkíséri õket a vadá-
szatokra, leckéket vesz és lõgyakorla-
tokon tanulja a célzást. Ezután tudásá-
ról Bukarestben vizsga keretén belül
ad számot, és ha ezt sikeresen veszi,
akkor kérhet idõpontot a fegyvervise-
lési vizsgára is. Miután minden vizsga
megvan, a vadászok az elsõ lõtt vad
után hivatalosan is vadásszá avatják,
amely szertartás során keresztapákat
is választ magának a csapatból, akik
egyengetik és felügyelik a még mindig
„zöldfülû” vadász munkáját. 

Nemsokára egy kisebb pihenõ so-
rán átkerültem Szilágyi Zoli bácsi
mellé, aki a csapat legöregebb tagjá-
nak számít, hisz már 1972 óta vadá-
szik a székelyhídi vadászegyesület-
ben, ami elmondása szerint több évti-
zedes múltra tekint vissza, valamikor
a ’20-’30-as években létesült. Tõle
tudtam meg néhány szakmai fogást
is. Például azt, hogy régebben a vadá-
szat nem V alakban, hanem kör alak-
ban folyt, így sokkal jobban közrezár-
va a vadakat, kevesebb esélyt hagyva
a menekülésre. Sokat beszélt a régi
idõkrõl és szóba kerültek a már eltá-
vozott barátok, akik valahonnan „az
örök vadászmezõkrõl” figyelnek
most minket. Megemlítette az úgyne-
vezett vadászbecsületet is, mely sze-
rint fekvõ vagy egy helyben álló vad-
ra igazi vadász sosem lõ rá. 

Sokat panaszkodott mindenki az
idõre is, amely nem igazán kedvezett
a vadászatnak, hisz nyers, ködös idõ-
ben nem igazán ugrik fel a vad, jobb

lett volna száraz napos idõ, no, de se-
baj, majd máskor. A vadászat így is si-
keresen zárult, majdnem húsz nyulat
sikerült elejteni, amiket a vadászat vé-
gén szépen egymás mellé fektettek így
megtisztelve a vadat, mint az õsi idõk-
ben. Addigra már azt is tudtam, hogy
bár igazán sajnálom õket, de a vadá-
szat célja nem csak hobbilövészet, ha-
nem a túlszaporulat megakadályozá-
sa, amit minden év elején statisztikai
felmérések alapján határoznak meg.

A vadászat végeztével, mint „tiszte-
letbeli vadászt” meginvitáltak egy
ebédre is, ahol mindenki kicsit kipi-
henve az aznapi fáradalmakat beszél-
getett és viccelõdött. Szerintem igen
nagy meglepetést okoztam, hogy
ilyen jó kondícióban vészeltem át a
napot és egyesek igen elismerõ pil-
lantásokat vetettek rám, ami beval-
lom, jólesett. Hisz az elején még új-
ságíró kisasszonyból tiszteletbeli va-
dásztárs lettem és régi barátokként
búcsúztunk el.

Bár a jövõben is szívesen látnak bár-
melyik vadászatukra, bevallom, még
nem vagyok biztos benne, hogy nem
ez volt számomra az elsõ és utolsó al-
kalom. Azonban mindenképp egy
nagy élmény, új dolog, amit örülök,
hogy kipróbálhattam. 

S bár hivatalosan nõi tagja még nem
volt a székelyhídi egyesületnek, de ki
tudja talán most a hölgyek is nagyobb
kedvet kapnak majd hozzá. Ha igen,
biztosan én leszek az elsõ, aki beszá-
molok majd róla. 

CC Ványa Blanka

Vadásznapló, nõi szemmel
GG Avagy miképpen lesz állatvédõ újságíró kisasszonyból tiszteletbeli vadásztárs?

Szilágyi Zoli bácsi már csaknem negyven éve vadászik

Csoportos készülõdés a vadászatra

A ködös idõ sem szegi a sajátos V alakzatban felálló vadászcsapat kedvét

A sikeres vadászat
végeztével
a Székelyhídi
Sportvadász-
egyesület tagjai
a hagyományokhoz
híven az elejtett
nyulakat egymás
mellé fektették

CC A szerzõ felvételei
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Y Hagyományos szüreti bált szer-
veztek az érolaszi kultúrotthonban
november 5-én. Idén sajnálatos mó-
don az eddigi évekhez viszonyítva
kevés pár táncolt, csupán hét pár
vett részt a hagyományos szüreti
táncban. A lelkes fiatalokból álló
csapat közösen szervezte meg a
programot, segítségünkre volt Ko-
vács Ferencz Biharfélegyházán szol-
gáló kántor, aki önkéntesen vállal-
ta, hogy segít a szervezésben, ez
úton is szeretnénk megköszönni se-
gítségét.

A fiatalok a bál napjához közeledve
egyre többet próbáltak és egyre több
dolguk is akadt.

A jeles nap délelõtt vette kezdetét,
amikor a fiatalok és más gyülekezeti
tagok együtt a régi hagyományokat
újra fölelevenítve, ünnepi istentiszte-
leten vettek részt az érolaszi refor-

mátus templomban. Az igét falunk
lelkipásztora, Futó Ferencz hirdette.
A táncos párok Isten áldásával indul-

tak el a faluban, hogy mindenkinek
bemutassák szüreti táncukat és min-
denkit hívjanak az esti bálra.

A bál este 20 órakor vette kezdetét,
a talpalávalót Tivadar József csoka-
lyi zenész biztosította. Az est folya-
mán tombolát lehetett vásárolni,
amelyek mindegyike ajándékokat

rejtett. A lelkes fiatalok éjjel is bemu-
tatták táncukat a szórakozni vágyók-
nak. A bál hajnalig tartó mulatozás-
sal és tánccal telt el.

CC Fazekas Evelin

Y A Megyejárás nevû programban
mutatták be városunkat a székely-
hídi alkotók, kulturális és sportcso-
portok, akik november 18-án a deb-
receni Méliusz Juhász Péter Megyei
Könyvtár és Mûvelõdési Központ-
ban vendégszerepeltek. A magyar-
országi rendezvényen úgy vehettek
részt a székelyhídiak, hogy a Nem-
zeti Kulturális Alap (NKA) támoga-
tásával megszervezett eseményen

Bihar megye városai is kaptak a
házigazdáktól bemutatkozási lehe-
tõséget.

A székelyhídi vendégeket elsõ-
ként az intézmény vezetõje, Csobán
Róbert köszöntötte, majd a Hajdú-
Bihar Megyei Közgyûlés alelnöke,
Kocsis Róbert vette át a szót. Szé-
kelyhíd bemutatkozását Béres Csa-
ba polgármester vezette fel, felso-
rolva az érmelléki város múltjának,

jelenének és jövõjének legfonto-
sabb elemeit.

Székelyhíd színes programkaval-
káddal készült: képzõmûvészet, ha-
gyományõrzés, tánc, zene, ének,
sport, könyv- és filmbemutató is sze-
repelt a bemutatkozásban.

A nem túl nagy számú közönség íze-
lítõt kaphatott a Tini Dance Center és
a Control Dance Group táncaiból, a
Phoenix Sportegyesület karatésai-

nak és az érmelléki Pusztai Farkasok
Hagyományõrzõ Íjászegyesület tag-
jainak tevékenységébõl. Fellépett a
Búzavirág Népdalkör és a Székelyhí-
di Férfikórus. Helyet kapott a prog-
ramban a Griffiti dráma- és filmmû-
hely által készített két rövidfilm leve-
títése. Néhány szóban bemutatták
Kéri Gáspár Az érmelléki szõlõmû-
velés építészeti és tárgyi emlékeink
védelme címû könyvét is. A székely-
hídi képzõmûvészek (Angyal Olívia,
Csórján Dezsõ, Duþã Nicolett, Gav-

rucza Tibor, Juhász Imre, Kerekes
Géza, Kerekes Terézia és Kerekes
Zsuzsa) alkotásaiból nyílt tárlat egé-
szen december 7-ig megtekinthetõ a
mûvelõdési intézményben.

A mintegy kétórás bemutató prog-
ram után Méliusz mûvelõdési köz-
pont elsõ emeletén ízlésesen feldí-
szített gasztrostanddal várták a je-
lenlévõket. Székelyhíd városa meg-
hívta a jelenlévõket egy disznótoros
vacsorára városunkba.

CC Fekete Evetke

Városbemutatkozás Debrecenben
GG Székelyhídi alkotók, kulturális és sportcsoportok kavalkádja a Megyejárás nevû rendezvényen

A közönség érdeklõdéssel figyelte a bemutatókat

A modern tánc képviselõi

Búzavirág Népdalkör

A vidám táncos párok láttán mindenki meggyõzõdhetett arról, Érolasziban is megérett a fekete szõlõ 

Székelyhídi Férfikórus

CC A szerzõ felvételei
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Y Elkezdõdött Hegyközszentmiklós és
Nagykágya utcáinak rendbetétele november
végén. A munkálatokat az 577-es számú
Hegyközszentmiklósi és nagykágyai utcák
modernizálása elnevezésû kormányprog-
ram értelmében valósítja meg a város önkor-
mányzata.

Ebben a két faluban számos olyan utca van,
amelyek útjai sajnos igen rossz állapotban
vannak, s fõleg esõzések idején nehezítik meg
az ott élõk mindennapjait. Erre jelent megol-
dást a fent említett kormányprogram és a
most elindult kivitelezés, melynek több sza-
kasza lesz. Az elkövetkezõ idõszakban elkez-

dik az utcák modernizálását, felújítását, me-
lyek egyelõre ugyan még nem lesznek leasz-
faltozva, ám a legvégsõ stádiumban már ez is
meg fog valósulni. A megbízott céggel kötött
szerzõdés értelmében a munkálatokat 2013
végéig teljesen be kell fejezni. Béres Csaba,
Székelyhíd polgármestere elmondta, hogy saj-
nos a városhoz tartozó falvakban még ma is
nagyon sok nehezen járható utca van,
ugyanakkor örömmel beszélt az elkezdõdõ
munkálatokról, és reményét fejezte ki, hogy a
többi faluban is mihamarabb sikerül majd ja-
vítani az utak, utcák állapotán.

CC P. E.

Y Székelyhídról tizenöt fõs csapat
érkezett a budaörsi uszodába no-
vember 12-én a Nagy vagy! sport- és
ügyességi vetélkedõre. Ezt a ver-
senyt 2009-tõl kezdõdõen évente
kétszer rendezik meg magyarorszá-
gi általános iskolások számára, ta-
vasszal és õsszel. Az idei év õszétõl
határon túli iskolák is benevezhet-
tek a megmérettetésre. Ezzel a lehe-
tõséggel élt a Petõfi Sándor-iskola.

A versenyrõl tudni kell, hogy a csa-
patokat két alsó tagozatos (egy fiú,
egy lány) és négy felsõ tagozatos
gyerek (két fiú és két lány), valamit
négy felnõtt (két nõ és két férfi) al-
kotja. Minden csapatnak van egy szí-
ne és csapatkapitánya (nekünk Dér
Henrietta, a Sugarloaf zenekar éne-
kesnõje), aki minden játékban részt
vesz a csapattagokkal, kerüljön rá
sor földön, vízben vagy levegõben. A
narancssárga színû székelyhídi csa-
pat tagjai Bancsik Ákos, Csorba Ni-
koletta, Deák Gergõ, Flóra Fruzsina,
Guba József, Gábor Zoltán, Péter-

Pakó Andrea, Péter-Pakó Sándor,
Szûcs Andrea és Víg Emese voltak.
Versenyzõink öt másik csapattal ke-
rültek egy csoportba, Balassagyar-
mat sárga, Mezõkovácsháza piros,
Budaörs világoskék, a budapesti III.
Aquincum Általános Iskola fehér és
a Zsira türkizkék színû iskolásaival.

Bizonnyal állíthatjuk, hogy a  fá-
rasztó versenyszámokat minden
résztvevõ nagyon élvezte, s akár új-
ra ki is próbálná mindet. A vetélke-
dõn a csapatok és szurkolók mellett
a TV2 televízió kamerái is jelen vol-
tak, így aki szeretné megnézni, ho-
gyan focizott, épített hajót legóból,
vásárolt be akadálypályán vagy épp
próbált talponmaradni egy óriási
labda belsejében a székelyhídi csap-
at, az december 18-án délelõtt a TV2
mûsorán megteheti. Aki pedig
valamilyen okból lemaradna, láto-
gassa meg a www.nagyvagytv.hu
vagy a www.tv2.hu/nagyvagy hon-
lapot.

CC Csuka Tímea Boglárka

„Nagyok voltak” a Petõfisek
GG Székelyhídi csapat a magyarországi iskolák sport- és ügyességi vetélkedõjén Budaörsön

Hajrá Székelyhíd! – csapatfotó a budaörsi rendezvény helyszínén

Modernizálják a szentmiklósi
és a nagykágyai utcákat

Y Újabb futballpályával gazdagodik városunk.
A sportlétesítményhez 292 férõhelyes fémszer-
kezetes lelátó, valamint az uniós szabványok-
nak megfelelõ öltözõk és zuhanyzók is tartoz-
nak. A futballpálya sokkal korszerûbb lesz, mint
a mostani, hiszen többek között locsolórend-
szerrel is el lesz látva, valamint el lesz kerítve,
hogy a vasúti közlekedés ne zavarja a pályán lé-
võket. A most épülõ sporttelep a régi futballpá-
lya meghosszabbításaként a volt bútorgyár irá-

nyában terül el. Bár égetõ szüksége nem volt a
városnak egy újabb focipályára, de mivel adó-
dott egy ilyen lehetõség, ezért a városvezetõk
úgy gondolták, élnek vele. A költségek legna-
gyobb részét ugyanis a kormány által erre a cél-
ra kiutalt összegbõl finanszírozzák. A munkála-
tokat 2012 novemberének végéig kell befejezni,
így akkortól a régi mellett már az újat is igénybe
vehetik a labdarúgás kedvelõi.

CC P. E.

Új sporttelep épül városunkbanAdy-emlékünnepség Székelyhídon

Y Ady Endrére emlékeztek november 27-én
Székelyhídon, a nagy költõ születésének 134.
évfordulója alkalmából. Az 1877. november
22-én Érmindszenten született Ady számos al-
kalommal járt településünkön. A megemléke-
zést hagyományosan a Nedeczky-ház falán el-
helyezett emléktábla elõtt tartották, ahol a
költõ többször is megszállt.

A református templomban tartott délelõtti
istentisztelet után itt gyûlt össze az a néhány
ember, aki szívügyének érezte fejet hajtani a
magyar kultúra eme kiemelkedõ alakja elõtt.

Elsõként Béres Csaba városvezetõ méltatta
a költõt, valamint munkásságának sokoldalú-
ságát: „A magyar politikai újságírás egyik leg-
nagyobb alakja, valamint a XX. század egyik
legjelentõsebb alakja... A szerelemrõl vagy a
szülõföldjérõl írt versei éppoly lényeges kife-
jezései az emberi létnek, mint a szabadság, az
egyenlõség, a hit vagy a mulandóág kérdése-
irõl írott költeményei” – mondta. Kihangsú-
lyozta azt is, mennyire fontosak az ember
számára a szellemi, lelki, kulturális élmé-

nyek, hiszen ezek különböztetnek meg min-
ket az egyszerû ösztönlényektõl. Az õ nyitó-
beszédét követte Erdei Gabriella, a székelyhí-
di Petõfi Sándor Elméleti Líceum diákjának
szavalata, aki Ady A tûz csiholója címû ver-
sét adta elõ.

Az ünnepség színfoltját jelentette a Búzavi-
rág Népdalkör erre az alkalomra összeállított
elõadása, melynek keretében Hasznosi Rozá-
lia a költõ Válasz címû versét szavalta el,
majd a népdalkör néhány gyönyörû dallal
ajándékozta meg a megemlékezõket.

Ezután az emléktáblát megkoszorúzta a
székelyhídi polgármesteri hivatal részérõl
Béres Csaba polgármester és Csuka József al-
polgármester, Erdei Imre, a Pro Székelyhíd
Egyesület elnöke, a székelyhídi RMDSZ kép-
viseletében pedig Domahídi Sándor elnök és
Ormós György alelnök helyeztek el koszo-
rút. Az ünnepség befejezéseként Szabó Jó-
zsef elõadásában hallhattuk Ady Endre Jég-
pályán címû versét.

CC Pap Enikõ

Az Ady-emléktáblára a városvezetés helyezte el az elsõ koszorút
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Y Kiállításon mutatta be a Márai-program ál-
tal nyert új könyveit a Székelyhídi Városi
Könyvtár. Könyvtárunk 318 darab könyvvel,
összesen 11 500 lej értékben gazdagodott. A
könyvek fele szépirodalmi kiadvány, fele
tényirodalom. 

A könyvkiállítás megnyitóján Kerekes Teré-
zia könyvtáros külön kiemelte, hogy büszkék
lehetünk városunk könyvtárára, hisz  csak
igen kevés, összesen három intézményt vá-
lasztottak ki Bihar megyébõl, hogy élhessen
ezzel a lehetõséggel. Számos hiányzó résszel

vált most egésszé nemzeti törté-
nelmünk könyvkészlete, a székely-
hídi könyvmolyok szemelgethet-
nek a legfrissebb kortárs magyar
és világirodalmi mûvekbõl, de a

tudomány szerelmesei sem maradnak olvas-
nivaló nélkül.

Talán a legnagyobb változást mégis a tarka
gyerekirodalmi részleg hozza majd, ami rész-
ben felfrissíti és felváltja az elnyûtt és agyon-
olvasott könyvkupacokat, és amelyet már ren-
geteg csillogó szempár szemrevételezett. 

Ezek után bátran nevezhetjük 2011-et a Szé-
kelyhídi Városi Könyvtár sikerévének. Beér-
tek a többéves  fáradságos munka gyümölcsei,
tavasszal átvehették a legjobb könyvtárnak já-

ró trófeát Nagyváradon, számos programot
(Barátom a könyv, nagy nyári Könyvmolykép-
zõ) szerveztek a gyerekeknek. Mi marad még
hátra, csak egy tágasabb és barátságosabb új
könyvtárépület reménye, ahová méltó helyre
kerülhet ez a sok csodaszép könyv. Reménye-
ink szerint a jövõ év elhozza majd a legna-
gyobb álmok beteljesülését is.

CC Ványa Blanka
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Székelyhíd és környéke havilapja. Kiadja és ingyenesen terjeszti a Pro Székelyhíd Egyesület.
Nyomás: Eden Productions, Nagyvárad
Felelõs kiadó: Béres Csaba Y Felelõs szerkesztõ: Aszalós Tímea Y Lapterv és tördelés: E.

Y Munkatársak: Bíró Orsolya, Csuka Tímea Boglárka, Fazekas Evelin, Fekete Evetke, Major Ildikó, Holczman Gergõ,
Pap Enikõ, Ványa Blanka
Szerkesztõség elérhetõsége: 417435 Sãcueni str. Kazinczy Ferenc nr. 5/B, e-mail: erhangja@gmail.com, honlap: www.erhangja.ro

Elõzõ számunk keresztrejvényének megfejtõi közül könyvet nyert:
Bokor Susana (Székelyhíd), Kiss Béla (Érköbölkút), Szabó Sándor ( Székelyhíd)
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NNyyeerrjjeenn  kköönnyyvveett!!
Szerkesztõségünk értékes könyvnyereményeket sorsol ki

a mellékelt keresztrejtvény megfejtõi között.

A REJTVÉNY MEGFEJTÉSE: _____________________________

Név: __________________________ Telefonszám ___________________
Postacím: ___________________________________________________

Kérjük a kivágott szelvényt dobja be az Ér hangja dobozba december 16-ig, melyek
a következõ helyeken lehet megtalálni: SZÉKELYHÍD – Petõfi Sándor Elméleti Líceum

könyvtára, Székelyhídi Városi Könyvtár, Magyari papírbolt, CSOKALY – kocsma,
ÉRKÖBÖLKÚT – ABC, ÉROLASZI – ABC, HEGYKÖZSZENTMIKLÓS – ABC,

NAGYKÁGYA – mezõgazdasági iskola.

�

Székelyhíd
Város
Polgármesteri
Hivatala

A kiadvány megjelenését támogatta:

MULATSÁG
NYELVTANI
MÛVELETET

VÉGZÕ

KERTÉSZ
TESZI

FINOM PÉK-
TERMÉK

AZ ELLEN-
ÁLLÁS

MÉRTÉK-
EGYSÉGE

AZONOS
NYELVÛ

EMBERCSO-
PORTOK

DAL-
KEZDET!
IPSZILON

CSONT-
HÉJAS

GYÜMÖLCS

MEGVÁL-
TOZTAT

INDIAI FEJE-
DELMI CÍM

K
A TETEJÉRE
MEGFEJ-
TÉS 2.

BECÉZETT
LAJOS

FÖLDBE
VETJÜK

DURVA
MEG-

SZÓLÍTÁS
SPORTOLÓ

FEL-
LEBBEZÉS
TEHERAU-
TÓ-MÁRKA

KERÉKPÁR-
TARTOZÉK

FÉLIG
BARBÁR!

VÁDIRAT
RÉSZE!
KISSÉ

MEGINTÕ!
ZENEKAR

TAGJA
SZENT IST-
VÁN APJA

ELENGED
TILOSBAN

VAN!

NAGY
SÍRÁS

RÓMAI
1000

KÕDARAB!

KÉMÉNY-
SEPRÕ

JELZÕJE

KÖZEL-
KELETI
ÁLLAM

TÜRELMI
IDÕ

MEGFEJ-
TÉS 1.

Több száz új könyv az olvasóknak
GG A Márai-program keretében bõvült a Székelyhídi Városi Könyvtár állománya

A Márai Sándor íróról elnevezett program célja, hogy a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a magyar
könyvpiacon megjelenõ értékes mûvek eljussanak a
könyvtárakon keresztül az olvasókhoz. Legfontosabb
célcsoportját az olvasók képezik, azok, akik a világ bár-
mely pontján magyar szépirodalmat, magyar tény- és
szakirodalmat, illetve ezek idegen nyelvû fordításait kí-
vánják olvasni. 

A Márai-program az õ hozzáférési lehetõségeiken kíván
számottevõen javítani. A program további célja a nemzeti
kultúrkincs megõrzése, a hazai és a határon túli magyar
kiadók által megjelentetett, értéket képviselõ könyvek el-
juttatása minél több olvasóhoz a hazai és a határon túli
könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése; a
kortárs magyar szerzõk támogatása és megismertetése.

A tervezet megvalósítása érdekében a Nemzeti Kulturá-
lis Alap Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégiuma és a Márai
Tényirodalmi Ideiglenes Kollégiuma a kiválasztott könyv-
tárak számára lehetõséget kínáltak arra, hogy a Márai-
program listájáról az intézménye részére megállapított
keret mértékéig a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú
Kft. (KELLÓ) honlapján,  könyveket rendelhessen meg.

CC A szerzõ felvételei

A Márai-program


