
Y Elõször rendezték meg
kisvárosunkban az Érmel-
léki Termékek Karácsonyi
Vására nevû rendezvény-
sorozatot december 17. és
23. között. A felállított tíz
fabódéban helyi, illetve
környékbeli árusok kínál-
ták portékáikat. Így azok,
akik kilátogattak a Szé-
kelyhíd városközpontjá-
ba, kedvükre válogathat-
tak a termékek között: tej-
termékek, ruhák, hétköz-
napi és különleges édessé-
gek, számos kézzel ké-
szült, népi hangulatot idé-
zõ tárgy, zsákbamacska,
karácsonyi dekorációk, de
akár kozmetikumokat is
lehetett rendelni, de nem hiányzott a kürtõs
kalács, a meleg tea és a forralt bor sem.

Az egyhetes vásár alatt számos rendezvény
is színesítette a délutánokat, a szervezõk min-
den napra készültek egy kis ünnepi hangula-

tot idézõ mûsorral. Nagyszámú kórus és tánc-
csoport lépett a vásár színpadára. Hétfõtõl
csütörtökig a székelyhídi, valamint a hozzá
tartozó falvak, azaz Csokaly, Érköbölkút, Éro-
laszi, Hegyközszentmiklós, illetve Nagykágya

óvodásai és elemi iskolásai vették birtokba a
színpadot, a vásár utolsó napján, pénteken pe-
dig a vásár sztárvendége, a magyarországi
Szandi szórakoztatta a közönséget.

CC Összeállításunk a 4–5. oldalon
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77

Fahéj-, kürtõskalács-illat
GG Kulturális programokkal egybekötött karácsonyi vásár Székelyhídon

Y Az ember rohan, egész éven át keresi a
boldoguláshoz szükséges eszközöket, lehetõ-
ségeket és csak ritkán tud megállni, megpi-
henni, mert lelkiismeret-furdalása van. A
megélhetés manapság nagyon nehéz. Az em-
berek borúlátóak és tele van a szívük keserû-
séggel. Mindenkinek megvan a maga kereszt-
je és azt hordozza; hogy Isten mit szab ki
ránk, az nem rajtunk áll, de hogy miképpen
kezeljük a gondjainkat, az igen. A karácsonyi
várakozás az emberek szívét kicsit felmelegí-
ti. Karácsonykor kicsit minden más, hiszen
már gyerekkorunktól kezdõdõen azt látjuk,
hogy ilyenkor mindenkinek nagyobb a
tolarenciaküszöbe, az emberek jókat kíván-
nak egymásnak, a távoli családtagok hazajön-
nek vagy mi megyünk el hozzájuk és tudato-
san vagy tudat alatt letesszük egy idõre az
egész évben felgyült problémákat. Tudom,
hogy nagyon nehéz éven vagyunk túl, de azt
kívánom mindenkinek, hogy békében, a csa-
ládi szeretet meleg hangulatában, szerettei-
vel körbevéve töltse a Karácsonyt.

Kívánok mindenkinek egy boldogabb sze-
rencsésebb és sikerekben gazdagabb új esz-
tendõt. 

CC Béres Csaba polgármester

Y Hároméves születésnapi partit tartott decem-
ber 10-én a Flying Steps, Székelyhíd elsõ és
egyetlen hiphop tánccsapata a helyi munkás-
klubban. Az érdeklõdõk egy valóságos idõutazá-
son vehettek részt a csapat történetének kezde-
teitõl a jelenig. Felelevenedtek jeles pillanatok,
az elsõ fellépés (2009. február), a Ki Mit Tud?-os
szereplések (melyeken a csapat minden alkalom-
mal jól vette az akadályokat), régi- új barátságok,
és persze a legnagyobb esemény a csapat életé-
ben: a „kistestvér” megszületése, ami a Flying
Stars nevet kapta. 

Az idõk során sokat változott a Mészáros Ildikó
által alapított csapat összetétele is, tagok jöttek, ta-

gok búcsúztak el, de mindenki számos emléket ha-
gyott maga után, amelyekre jól esik visszaemlé-
kezni. Fontos szerepük volt a régi táncosoknak is,
hisz elsõsorban nekik szólt a mûsor. A régiek mel-
lett helyet kaptak az újak is, akik többek közt éle-
tük elsõ táncát mutathatták be a mindent jelentõ
deszkákon. Elõadásuk fergeteges sikert aratott.
Habár voltak kisebb bakik és botlások, de ahogy a
csapat mottója is mondja: „Ha a lábunk nincs is
mindig a helyén, de a szívünk ott van.” Az újoncok
mellett a régi táncosok is igen izgultak, hisz „szí-
vükkel a torkukban” adták elõ elsõ egyéni és pá-
ros táncprodukcióikat, amelyeket szintén nagy ér-
deklõdéssel és ovációval fogadott a közönség. 

A mûsort egy különleges PowerPoint-bemutató
zárta, ami a csapat történetét mutatta be képek-
ben. Ezen egyaránt igen sokat derültek a régi és
új táncosok. Nyilván nincs születésnap torta nél-
kül, hisz mikor kialudtak a fények, nagy szikrá-
kat szórva tûzijátékkal nagy szülinapi torta érke-
zett a terembe a közepén egy tánccipõvel.

A szülinapi buli nem lett volna igazi, ha nem
lett volna bulizás is, ezért a táncosok munka után
megpihentek, és baráti uzsonnára invitálták a ré-
gi tagokat. Volt itt fotózkodás, pletykálkodás,
evés-ivás, a végén pedig búcsúzkodás közben el-
hangzott: „jövõre veletek ugyanitt”!

CC Ványa Blanka

Október óta mûködik a Székelyhídon a
nagy népszerûségnek örvendõ kisma-
makör. Látatlanban is igen sokat ha-
lottam róla: jól szervezett, jó a hangu-
lat, kellemes a környezet, tartalmas
kikapcsolódás gyerekeseknek és po-
tenciális kismamajelölteknek egy-
aránt. A kismamakör találkozói szom-
batonként délelõtt tíz órától zajlanak
a református egyház szabadidõcentru-
mában, és bárkit szívesen látnak, aki
érdeklõdik a téma iránt. 

Y Az eddigi hat alkalom során rengeteg
téma került napirendre. A meghívott
szakemberek között már volt itt szülész-
nõgyógyász, gyerekorvos, de többek
közt szó esett a gyerekszoba megfelelõ
berendezésérõl és a szülés elõtti kórházi
csomag összeállításáról, valamint a kis-
mamákat érintõ gyakori egészségügyi
problémákról is. A kismamakör két szé-
kelyhídi megálmodója – Balogh Anikó
diakónus és Palczert Judit hivatásos
gyám és gyermekelhelyezési szakember
– minden alkalmat igyekeznek színeseb-
bé, érdekesebbé tenni a résztvevõk szá-
mára, akik igen szép számban meg is je-
lennek minden alkalommal, új és új em-
bereket csalva magukkal.

CC Folytatás a 3. oldalon

Látogatóban a
kismamakörön
CC
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Olvasóinknak áldott ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Újévi
gondolatok

CC Pap Enikõ
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Y Régi álom valósult meg Érkeserûben: végre
sikerült szobrot állítani Számadó Ernõ költõ-
nek (1907–1983). A szoboravatás valójában a
november végi háromnapos rendezvénysoro-
zat központi eseménye volt, amely megnyitóját
és a programjai nagy részét a költõ nevét 1997
óta viselõ helyi iskolában tartották.

Wilhelm Sándor nyugalmazott székelyhídi ta-
nár elõadását követõen mindenki az óvoda
mellett kialakított emlékparkba ment át az ün-
nepi szoboravatásra. Nyíri Sándor polgármes-
ter beszédében kifejtette, hogy bár a községben
ez az elsõ ilyen jellegû ünnepség, mégis méltó
elismerése Számadó munkásságának. Ezután
Gellért Gyula diószegi református lelkipásztor
mutatta be a költõ politikai megpróbáltatásait,
s hogy hogyan tért vissza ezek után Érke-
serûbe: „Számadó Ernõ az az ember, akit a fáj-
dalom nem temetett el, hiszen itt él szívünk-
ben” – hangsúlyozta. A beszédek sorát Szabó
Ödön, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének
ügyvezetõ elnöke zárta, aki a polgármesterrel
közösen leplezte le a Deák Árpád szobrászmû-
vész által alkotott Számadó-mellszobrot. Az is-
kola diákjai Balogh Katalin vallás- és Dandé Pé-
ter magyar szakos tanár vezetésével mutatták
be a költõ életének fõbb állomásait és néhány
versét. A mûsort a helyi kórus két éneke és

Oroszi Kálmán helyi református lelkipásztor ál-
dása zárta. Talán elmosolyogta odafönt magát
a keserûi református temetõben nyugvó költõ
– akinek 1997-ben csónakfejfát állítottak a he-
lyiek –, amikor látta, hogy a csípõs hidegben az
õt ünneplõ társaság piros orral kivonul sír-
jához, ahol koszorúikat elhelyezve mondanak
néhány kedves, méltató szót, ki hangosan, ki
pedig csak úgy, csendesen, magában. A rendez-
vény következõ két napját is a költõnek szen-

telték a szervezõk, hiszen pénteken tartották
meg ötödik alkalommal a Számadó Ernõ szava-
ló-, másnap pedig negyedjére a Számadó Ernõ
mesemondóversenyt. A vetélkedõkre az idén
rekordszámú kisiskolás jelentkezett. Gavrucza
Tibor nyugalmazott székelyhídi református lel-
kipásztor, Boros István érmihályfalvi magyar
szakos tanár, illetve Mészáros Elek és Sütõ Éva
újságírók már rutinos zsûriként ültek le végig-
hallgatni az Egyszer volt, a Ballada a dorongos

tetõn vagy az Én az ifjúság költõje vagyok
Számadó-verseket. Ezek akkor is megérintik az
ember lelkét, ha épp gondjaiban elmerülve
hallgatja õket. A rendezvényt az tette még kü-
lönlegessé, hogy az iskolában kialakított Szám-
adó-emlékszobán kívül mindhárom nap meg
lehetett tekinteni az osztálytermekben levõ ki-
állításokat. Így láthattuk Cirják Enikõ festõmû-
vész képeit, Cséke Erzsébet, Cséke Ilona, Nagy
Antónia és Pete Judit gyönyörû makramé kézi-
munkáit, Kósa Erzsike néni és Nyéki István bá-
csi gyékénybõl készült és Nyéki Sándor vesszõ-
bõl font kézimunkáit. Ezenkívül Balajti Irén jó-
voltából felállítottak egy olyan 120 éves szövõ-
széket, amelyen a család apraja-nagyja mai na-
pig dolgozik. Mindenki megtalálhatta e három
nap alatt a számára megfelelõ szórakoztató
programot. Legfõképpen mégis a gyerekek ör-
vendhettek, hiszen a rendezvénysorozat fõ-
ként nekik szólt. Értük, akikbõl majd kikerül-
nek azok, akik 20 vagy 50 év múlva is szervez-
nek hasonló rendezvényeket. Akik visszaemlé-
keznek Számadó Ernõre, ahogy õ is megemlé-
kezett verseiben az ifjúságról.

„Én az ifjúság költõje vagyok,
Mert tudom, nem bizhatok másban,
Csak egy bátor, hús, új ifjúságban.”

CC Csuka Tímea Boglárka

A most leleplezett Számadó-mellszobor méltó tisztelgés Érkeserû nagy fiának emléke elõtt
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„Amit nem tud kifejezni
a szó, azt kifejezi a zene”!
GG Nagyváradi mûvészek klasszikuszene-maratonja

és zenés irodalmi mûsora Székelyhídon

Mellszobor az ifjúság költõjének
GG Versünneppel és kiállításözönnel kötötték egybe Számadó Ernõ érkeserûi büsztjének felavatását

Y Valóságos kis mûhelyekké alakultak a Csokalyi Ál-
talános Iskola osztályai december 8-án, amikor kézmû-
vesnapot szerveztek a tanító- és óvónõk. Mindegyik
osztályban született valami különleges, egyedi alko-
tás. Volt rajzolás, karácso-
nyidísz-gyártás, papírhaj-
togatás és -cifrázás, nagy
festés-mázolás. A negyedi-
kesek a Télapónak a szük-
séges virgácsokat is elké-
szítették. 

A program reggel kezdõ-
dött és délig tartott, ami-
kor az elkészült remekmû-
veket az iskola folyosóján
szemrevételezhette a sok
kíváncsi szempár. Az asz-
talok csak úgy roskadoz-
tak a sok alkotástól: kövér
almahasú Mikulások bólo-
gattak, ezüstdiók és -tobo-
zok csillogtak, cifra papír-
hópelyhek fehérlettek,
festett Mikulások „piron-
kodtak”. Még a mikulásvi-
rág is kinyílt erre az alka-

lomra, melyet a szorgos kezû
másodikosok néhány régi to-
jástartóból, hurkapálcikák és
némi festék segítségével vará-
zsoltak oda. 

Gyerekek és tanítók egy-
aránt nagyon élvezték a kö-
zös munkát, de kicsit minden-
ki el is fáradt a nagy sürgés-
forgásban. A hangulatot kará-
csonyi dalok hallgatása tette
teljessé, amibe a gyerekek
olymód bele is élték magukat,
hogy már a pénteki napot leg-
szívesebben le is faragták vol-
na az órarendbõl, ha lehetett
volna. 

Nagy élmény volt kicsinek
és nagynak ez a nap, és már
csak egy évet kell aludni a kö-
vetkezõig! De addig is a csoka-
lyi iskola tanulói a Székelyhídi

Karácsonyi Vásáron újabb lehetõséget kaptak a sze-
replésre. Itt nem kézügyességüket, hanem ének- és
verstudásukat szemrevételezhettük.

CC Ványa Blanka

Y Változatos klasszikus zenei mûsort
adtak elõ nagyváradi mûvészek Szé-
kelyhídon a december 9–11-i hétvé-
gén zajlott koncertsorozaton. A fellé-
pések egy hosszabb, „a zenén túl... az-
az barangolás a zene rejtelmes világá-
ban!” mottójú turné utolsó elõtti állo-
mását jelentették. A koncertsorozat
célja a szervezõ Thurzó Zoltán nagyvá-
radi zongoramûvész szerint az, hogy
„közelebb hozza a megye publikumát
a klasszikus zenéhez”. 

A székelyhídi elõadásokon Thurzó
Zoltán mellett Oláh Boglárka hegedû-
mûvész és Székely István klarinétos já-
tékát élvezhette a közönség. A zenei él-
ményt Tasnádi Ferencz mélybariton-,
pénteken Tasnádi Melinda és szomba-
ton pedig Szabó Annamária szoprán-
hangja emelte.

Az elsõ elõadás közel 400 évet felöle-
lõ zenei barangolásának gyöngysze-
mei pénteken csendültek fel a városi
múzeum épületében  Béres Csaba pol-
gármester megnyitó szavai után. El-
hangzott Beethoventõl a Für Elise,
Bach, Mozart, Rabaud, Saint-Saëns,
Chopin és Kovács Béla egy-egy mûve,
valamint Kodály Zoltán és Bartók Béla
magyar népzenei ihletésû csodálatos
alkotásai, Brahms V. magyar tánca,
de nem hiányozhattak a mûsorból Le-
hár Ferenc A víg özvegy címû operett-
jének Vilja-áriája, Loewe My Fair La-
dyének, Jerry Lewis Bock Hegedûs a
háztetõn címû musicaljénak, Kovács
Béla Velencei karneváljának, vala-
mint Kálmán Imre Csárdáskirálynõjé-
nek közkedvelt dalai sem. Thurzó Zol-
tánnak a felcsendülõ zenemûvekhez
fûzött gondolatai lehetõvé tették,
hogy minden hallgató „behelyezze” a
zenemûveket az adott kor történelmi-

és mûvészeti eseményeinek, jellemzõi-
nek összefüggéseibe.

A második napon az egyetemes egy-
házi zene klasszikusnak tekinthetõ
mûvei melengették a több száz éves
helyi római katolikus templomban
összegyûlt zenekedvelõk lelkét. Bodor
Zoltán plébános üdvözlõ szavait köve-
tõen Cesti, Liszt, Schubert, Saint-Saëns,
Verdi, Chopin, Weber, Godard, Fouré,
Glazunov, Massenet, Rimszkij-Korsza-
kov és J. Haydn bibliai, vallási vonat-
kozású mûveinek részleteit hallhattuk,
szintén Thurzó Zoltán magyarázó sza-
vainak kíséretében.

Vasárnap a református templom és
Rákosi Jenõ esperes látta vendégül Me-
leg Vilmos színmûvészt és Thurzó Zol-
tánt, akik ezúttal egy zenés irodalmi
mûsor keretében kalauzolták a szép-
számú hallgatóságot a XX. század ele-
jének Nagyváradára, a Holnaposok
Víg- és Végváradjára. A Meleg Vilmos
által a rá jellemzõ mûvészi átéléssel
elõadott Emõd Tamás-versek elénk
idézték nemcsak a korabeli Váradot,
Juhász Gyulát és Adyt, hanem az akko-
ri „Körös-parti Párizs” pezsgõ, lüktetõ
életét, a Holnaposok lelkét betöltõ ûrt,
melyet Ady halála okozott. A verseket
kísérõ Grieg-, Chopin-, Liszt- és Shu-
mann-mûvek tették az elõadást egysé-
ges egésszé, hisz „amit nem tud kifejez-
ni a szó, azt kifejezi a zene”!

Mindenki egyetértett azzal, hogy a
háromnapos koncertsorozat valóban
elérte kitûzött célját. Sikerült közelebb
hozni azokhoz az emberekhez a zenét,
akiknek nagyon ritkán van alkalmuk
arra, hogy igazi, mûvészi színvonalú
zenét hallgassanak élõben, közelrõl,
igazi mûvészi elõadásban. Köszönjük! 

CC Fekete Evetke

Karácsonyi kézmûvesnap Csokalyon

Számtalan érdekes munka került ki a kis kézmûvesek keze alól

A megfelelõ számú virgáccsal a negyedikesek látták el a Télapót
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Y Négy új, két-két család számára tervezett la-
kóházat adott át hegyközszentmiklósi roma
családoknak a hollandiai Teréz anya alapít-
vány december harmadik hétvégéjén. A nagy
költségvetésû külföldi projekt elsõ lépése nyo-
mán így nyolc szerencsés család kerül a nyo-
morból most normális életkörülmények közé.
A helyi roma közösség tagjait Szentmiklós hatá-
rán a zuhogó esõ sem akadályozta meg, hogy
ünnepeljenek.

Az átadási ceremónián a holland küldöttség
tagjain kívül a nagyváradi alapítvány képviselõi
is részt vettek, a helyi közösséget pedig Béres
Csaba, Székelyhíd polgármestere, Csuka József
alpolgármester és Szabó Róbert tanácsos képvi-
selte. A városvezetõ háláját fejezte ki az alapít-
ványnak, amiért ezt a nemes ügyet felkarolta, és
munkájával segített hozzájárulni a helyi közös-
ség hiányosságainak megoldásához, amire saj-
nos állami szinten ritkán érkezik támogatás, mi-
vel a költségvetés forrásai igencsak végesek.
Felhívta a szerencsés családok figyelmét is arra
a hatalmas lehetõségre, amit kezükbe kapnak
ezekkel a házakkal. Arra kérte õket, hogy úgy
óvják és úgy becsüljék meg õket, mintha tulaj-
don kezük munkája lenne minden felrakott tég-
lában. Béres Csaba továbbá elmondta, hogy
ezek az emberek ismeretlenül jöttek és segítet-
tek, mert látták, hogy nagy szükség van rá, saját

anyagi forrásokból készítik el ezeket a lakáso-
kat minden rászoruló számára.

A hollandiai küldöttség nevében az alapító há-
zaspár lánya beszélt arról, hogyan indult útjára
az alapítvány. A szülei igen szegénységbõl,
nagycsaládos szülõi házból indultak. Fiatalko-
rukban átélték a világháború borzalmait, meg-
tapasztalták az éhínséget és nyomort. Ekkor
megfogadták, ha egyszer jobbra fordul a sor-
suk, nem feledkeznek majd el arról, honnan in-
dultak és segíteni fognak mindazokon, akik re-
ménytelen helyzetben élnek. Nem is felejtették
el, és életcélul tûzték ki a rászorulók megsegíté-
sét. Ugyanakkor nagyon restellték is, hogy most
csak nyolc családon tudtak segíteni, de remé-
nyüket fejezték ki, hogy a munkálatok tovább
folytatódnak majd. Köszönetet mondtak annak
a nagyváradi vállalkozónak, aki segítõkezet
nyújtott a munkálatok kivitelezésében, és aki
feleségével meg is jelent az ünnepi pillanaton. 

Miután Béres Csaba és az alapítvány elnöke át-
vágta a szalagkorlátot, az épületeket hivatalo-
san is átadták. A „ceremóniát” közös üdítõzés és
kalácsevés zárta, mely után a várakozó csalá-
dok birtokba vehették új lakásukat, mely igazi
otthonuk lesz végre a sok nélkülözés után, a
küldöttségek pedig oldott baráti hangulatban
beszélgettek a jövõbeli tervekrõl.

CC Ványa Blanka

Y A határ két oldalán létezõ szociális ellátó és
egészségügyi rendszerek összevonása, közös
mûködtetése, illetve a Bihar–Hajdú-Bihar tér-
ség közbiztonsági rendszerének kiépítése vol-
tak a témák II. Mûhelymunka elnevezésû ren-
dezvényen. A Magyarország-Románia Határon
Átnyúló Együttmûködési Program 2007–
2013 Érték-határ: innovatív határon átnyúló
közösségi szolgáltatási rendszer nevû projekt-
jének tanácskozását december 14-én, szerdán
tartották Székelyhídon.

A mûhelymunka hozzávetõleg negyven ro-
mániai és magyarországi résztvevõjét Lend-
vay Endre projektvezetõ köszöntötte, aki ez-
után felvázolta a megvitatott két témát is. Elõ-
ször a háziorvosok és védõnõk tevékenységé-
nek, valamint a család- és gyermekvédelmi há-
lózatok összekapcsolásának kérdése volt terí-
téken, de szó esett a különbözõ orvosi vizsgá-
latok, illetve az idõseket és betegeket ellátó há-
lózat közösen történõ megvalósításáról.

A térségi közbiztonsági rendszer kiépítése té-
makörben a jelenlevõk az ilyen jellegû civil

kezdeményezések összehangolásáról és az ut-
camenedzser-hálózat létrehozásáról tanács-
koztak. Ügyes szervezõi fogással a résztvevõ-
ket két csoportra osztották, és így a két megye
településeinek képviselõi együtt dolgozhattak

ki számos gyakorlati megoldást, felmerülõ öt-
letet. Az eredményes mûhelymunkán újabb
együttmûködési lehetõségek jöttek létre. Vár-
juk a gondolatok gyakorlatba ültetését.

CC Pap Enikõ

Együtt egészségünkért
és közbiztonságunkért
GG Mûhelymunkán tanácskoztak a magyar és román szakemberek

Folytatás az 1. oldalról CC
Hát valahogy így keveredtem el én is a legutóbbi kis-
mamakörre, kakukktojásként kicsit kilógva a sorból
a nagy pocakjukat maguk elõtt gurító és gyerekük
csacsogásán gyönyörködõ anyukák közé. A bemu-
tatkozásom is igen nagy derültséget okozott, hisz el-
mondtam, hogy bár nekem otthon se kicsi se nagy,
de ellenben van egy kutyakölyköm, hát õt nevelem,
amikor hagyja. Azonban a bemutatkozó után sem
utasítottak el, mint egy rosszabbul sikerült állásin-
terjú után, hanem bizakodva hozzátették, hogy po-
tenciális anyajelöltként azért továbbra is számíta-
nak rám. Az is kiderült, hogy a kör Yahoo!-levelezõ-
csoportján érdekes információkat és tudnivalókat
osztanak meg egymással a tagok, de nõkrõl lévén
szó, a bejglirecept is ugyanúgy felkerül.

Az aktuális téma a szoptatás volt, amit a meghí-
vott szakember váratlan megbetegedése miatt
egymás közt tárgyaltak meg a résztvevõk. Ki-ki
megosztotta a saját tapasztalatait, benyomásait a
témával kapcsolatban. A beszélgetés a következõ
alkalom megszervezésére is kiterjedt, az (idõ-
közben már lezajlott) igazi családi programban az
anyukák párjaikat is aktívabban bevonták a gye-
reknevelést érintõ problémákba. Mindezt zene,
kézmûveskedés és kötetlen beszélgetés kíséreté-
ben, így minden bizonnyal mindenki jól érezte
magát a családi programon is.

CC V. B.

Látogatóban
a kismamakörön

Kötetlen beszélgetés a mühelymunka résztvevõi között

A hivatalos szalagátvágás után birtokukba vették a házakat új lakóik

Meleg, családias hangulatban telt a fogyatékkal elõk összejövetele
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Y Találkozót szervezett a fogyatékkal élõk és
családtagjaik számára az Érmelléki Református
Diakóniai Alapítvány (ÉRDA) december 10-én.

Az ÉRDA által nyilvántartott 72 fogyatékos
család felét számlálhattuk meg a jelenlevõk kö-
zött. Szomorúság is volt az összeforrott közös-
ség tagjainak aggódó arcain, hiszen sajnos vala-
ki súlyos sebfertõzésének kórházi kezelése mi-
att nem tudott eljönni a találkozóra.

Az istentisztelettel kezdõdõ rendezvényen
Rákosi Jenõ, az Érmelléki Református Egyház-
megye esperese, székelyhídi lelkipásztor Ézsai-
ás próféta könyve 30,18–21 verse alapján hir-
dette a jelenlevõknek Isten igéjét. „Ne csupán
külsõleg készüljünk a Karácsony ünnepére, ha-
nem lelkileg is hangolódjunk Krisztus visszajö-
vetelére” – emelte ki az ünnepi készülõdés so-
rán a lelki felkészülés fontosságát. Az esperes
hozzátette, „mindannyiunk várunk valamire,
de Isten is vár ránk, hogy mi is irgalmát kérjünk
nap, mint nap, hogy naponta keressük Õt. Isten
azért várja az Õ gyermekeit, hogy könyörüljön
rajtuk. Õ kegyelmét ajánlja fel azok számára,
akik hisznek Benne. Mindenki, aki Istenhez ki-
ált, könyörületben részesül, Isten meghallgatja
a Hozzá fordulók sírását, könyörül rajtuk, felel
nekik. Az Úr kenyeret és vizet ad a nyomorúsá-

gos idõkben. Fontos az azonban, hogy ne csak a
testi táplálékokkal éljünk, hanem a lelkünket is
tápláljuk az igével.” Az Ige mutat rá arra a he-
lyes útra, amelyen járnunk kell – összegezett
Rákosi Jenõ.

Az istentisztelet után szavalatok, karácsonyi
énekek segítségével hangolódtak a közeledõ
Karácsonyra a fogyatékkal élõk családtagjai. 

Ezeken a hasábokon is köszönik a szervezõk
azoknak a székelyhídi asszonyoknak a közre-
mûködését, akik sokat dolgoztak a konyhában
a találkozó résztvevõinek feltálalt finom meleg
ebéd elkészítésén.

Az étkezést követõen a találkozó létrejöttét
anyagilag segítõ holland támogatóknak szer-
kesztett köszönõlevelet mindenki aláírta, ame-
lyet a gyermekek rajzai kíséretében fogunk
közvetíteni a nyugat-európai testvéreknek. Is-
tennek is hálásak vagyunk a kapott támogatá-
sért, amely által lehetõség nyílt az idei találko-
zó megszervezésére, hiszen tavaly anyagi gon-
dok miatt ez nem volt lehetséges.

A találkozót a közös csoportkép elkészítése,
majd az élelmiszercsomagok, illetve a felnõttpe-
lenkák kiosztása zárta, miután a csoport tagjai
hazafelé indultak.

CC Balogh Anikó

Fogyatékkal élõk és hátrányos
helyzetûek találkozója

Új otthon holland segítséggel
rászoruló roma családoknak

CC
A

 s
ze

rz
õ 

fe
lv

ét
el

e



Y 2011. december44 ÉÉrr hhaanngg jjaa
G

Fahéj-, kürtõskalács-illat
GG Kulturális programokkal egybekötött karácsonyi vásár Székelyhídon

Y Elsõ alkalommal rendezték meg kisváro-
sunkban az Érmelléki Termékek Karácsonyi Vá-
sára nevû rendezvénysorozatot december 17.
és 23. között. A felállított tíz fabódéban helyi, il-
letve környékbeli árusok kínálták portékáikat,
így azok, akik kilátogattak a Székelyhíd város-
központjába, kedvükre válogathattak a termé-
kek között.

A standokon akadtak tejtermékek, ruhák, hét-
köznapi és különleges édességek, számos kézzel
készült, népi hangulatot idézõ tárgy, zsákba-
macska, karácsonyi dekorációk, de akár kozme-
tikumokat is lehetett rendelni. Természetesen a
kürtõs kalács, a meleg tea és a forralt bor sem
maradhatott el, sõt nyugton kijelenthetjük,
ezek elõtt a standok elõtt húzódott mindig a leg-
nagyobb sor.

A szervezõk igyekeztek a lehetõ legtöbbet
megtenni azért, hogy a város ebbõl az alkalom-
ból igazi ünnepi díszbe öltözzön, és karácsonyi
hangulatot idézzen. Ezért felépítettek egy
csodálatoos, élethû jászolt élõ bárányokkal és
szamárral, amely nem csak a gyerekek, de a fel-
nõttek számára is nagy meglepetés és népszerû
látnivaló volt. Ezenkívül feldíszítették a közpon-
tot és a fontosabb épületeket, valamint versenyt
is hirdettek, mellyel az volt a céljuk, hogy a lako-
sokat is arra ösztönözzék, hogy ünnepi díszbe
öltöztessék otthonaikat. Így a központ legszeb-
ben feldíszített erkélyéért egy 200 lej értékû vá-
sárlási utalványt ajánlottak fel a tulajdonosnak.
A nyertes erkély feldíszítõi Oros Cosmin és csa-
ládja lettek.

A másik fõ szempont a vásár megszervezése-
kor az volt, hogy az érmelléki termelõk és

keresekedõk minél változatosabb kínálatával
várják az érdeklõdõket. Így a vásárra kilátoga-
tók különleges édességeket kóstolhattak meg,
érmelléki bort ihattak, hurkát, kolbászt ehet-
tek, de akadtak ízletes házi tejtermékek és bir-
kahús készítmények is. Emellett a székelyhídi
Nyéki István és fia, Nyéki Zoltán által készített
csodálatos gyékénytárgyakat is láthattunk,
sõt azt is bemutatták, hogy miképpen is ké-
szülnek ezek az egyszerre praktikus és szép
dolgok. Az érmellékiek közül kicsit ugyan kiló-
gott, de mégis talán a legnagyobb népszerû-
ségnek örvendett a Székelyföldrõl érkezett
kürtõskalács-árus, aki a meleg finomságon kí-

vül kézzel készült agyag- és fadíszeket, vala-
mint háztartási eszközöket is árult. Aki azon-
ban nem talált megfelelõ ajándékot a fa alá,
még mindig keresgélhetett a helyi kereskedõk
bódéiban, akik ajándéktárgyakat, könyveket
díszeket árultak.

Az Ér hangja munkatársai is megmutatkoztak
a vásáron, mi, szokásunktól eltérõen kivétele-
sen zsákbamacskát árultunk,mellyel igen nép-
szerûnek bizonyult a sátrunk. Az így befolyt
összeget a minden hónapban kisorsolt köny-
vek vásárlására fogjuk fordítani.

Az elsõ alkalommal megrendezett Érmelléki
Termékek Karácsonyi Vására számos érdeklõ-

dõt vonzott, de még mindig nem annyit, amen-
nyit egy ekkora településtõl várhatunk. Remél-
hetõleg ez csak a kezdeti nehézségeknek tud-
ható be, és annak, hogy a lakosok még ninc-
snek hozzászokva az eseményhez. Mivel a szer-
vezõk hagyományt kívánnak teremteni belõle,
reméljük legközelebb már többen fogunk
együtt karácsonyozni, hiszen mi, székelyhídi-
ak és a hozzá tartozó falvak lakosai, ha nem is
családként, de valamiféleképpen mégiscsak
összetartozunk, a Karácsony pedig pontosan
ennek, a szeretetnek és az összetartozásnak az
ünnepe.

CC összeállította: Pap Enikõ

T. T., óvónõ: „Nagyon jó ötletnek
tartom a vásárt, tetszik a kirakodás
is, jó a kínálat, de fõleg az tetszett,
hogy az iskolások és az ovisok is
megmutahatták magukat, köztük az
enyémek is.”

Szilágyi Szilvia, tanuló, vásári árus:
„Én ma árulok itt elõször, egészen
jól megy, bár az elején kicsit na-
gyobb volt a forgolom, de ahogy lá-
tom, egyre többen jönnek a vásár-
ba és mivel ez a vásár utolsó napja,
úgy gondolom, hogy késõbb kicsit
jobb lesz. Összességében tetszik az
ötlet.”

Fele Orsolya, egyetemi hallgató, vá-
sári árus: „Az üzlet mehetett volna
kicsit jobban is, de én látok a vásár-
ban fantáziát, csak azt hiszem más
termékekkel kellett volna jönnünk,
különlegességekkel, amik a helyi
boltokban nem megtalálhatók. Per-
sze az is számítana, ha az emberek-
nek több pénze lenne.”

Hriciovani Patricia tanuló: „Több
nap is voltam kint a vásárban a ba-
rátaimmal, nagyon tetszik, de leg-
jobban a Szandi koncertet várom.”

P. J., nyugdíjas: „Maga az ötlet jó,
csak talán az egy hét túl hosszú, az
itteni embereknek nincs annyi pén-
zük, hogy mindennap érdemes le-
gyen az árusoknak kint állni. Talán
három-négy nap is elegendõ lett
volna kezdésnek.”

A múzeumban a karácsonyi idõutazás mel-
lett egyébként egész héten kézmûves-,
szék-, kép- és festménykiállítás várta az ér-
deklõdõket. Ugyancsak csütörtökön dél-
után tartottak irodalmi találkozóval egy-
bekötött könyvvásárt Petõ Csilla és Derzsi
Ákos képviselõi irodáinak szervezésében.

A múzeumban helyet kapott találkozón
több frissen megjelent kötetet is bemutat-
tak, a barátságos, ünnepi hangulat megte-
remtését pedig Balla Frigyes székelyhídi
baptista lelkipásztor gitárzenéjének kö-
szönhették azok, akik ellátogattak a talál-
kozóra.

Az idõjárás nem kedvezett a megnyitónak
A vásár elsõ napján, kevéssel a négy órára beharangozott meg-
nyitó elõtt még alig lézengtek néhányan a fabódék és a felállított
színpad körül. Úgy tûnt, hiába a szépen feldíszített központ, a ka-
rácsonyi hangulatot idézõ fények, hiszen a szitáló esõ elmosta a
várt érdeklõdést. Semmi nem árulkodott arról, hogy december
közepén járunk, s ismét bebizonyosodott (ha kicsit átértelmezve
is), hogy „azért a víz az úr”, hiszen a székelyhídi református egy-
házközség vegyes énekkara nem várta meg a polgármester úr,
Béres Csaba nyitóbeszédét, hanem a hideg esõ elõl menekülve
még õelõtte a fedett színpadra lépett. Szépen csengõ dalaikkal
igyekezték elterelni a maroknyi közönség figyelmét a hideg szél-
rõl, s ha nem is prózában, de énekszóval méltón megnyitni az I.
Érmelléki Termékek Karácsonyi Vásárát. Ezután következett Bé-
res Csaba polgármester tulajdonképpeni nyitóbeszéde, melyben
kiemelte, mennyire fontos kell hogy legyen mindannyiunk szá-
mára a karácsony, hiszen ez a szeretet, a család, az öröm ünnepe.
Éppen ezért örömmel és szerettel ajánlotta mindenkinek az ön-
kormányzat karácsonyi ajándékát: az ünnepi vásárt. Õt követték
a színpadon a Székelyhídi Férfikórus és a Reménysugár vajdai
egyházkórus. Mind a két csoport szívhez szóló, az esõs délután-
ból ünnepi alkalmat teremtõ dalokkal ajándékozta meg a jelenlé-
võket. S mintha énekeik Isten fülébe is eljutottak volna, a nap vé-
gére égi ajándékként esõ helyett hó hulott a szépen kivilágított
városra, s a még a vásárban nézelõdõ kevéske emberre.

Többfele zenemûfaj is szerepelt
a karácsonyi vásár színpadán
A vásár második napjának programja igen sokszínûnek bizo-
nyult. A diószegi Tini Dance jóvoltából számos ál-Mikulás ropta
karácsonyi táncát a tágas színpadon, s az elõzõ naphoz képest
már igen szép számú nézõközönség tapsolt, dúdolt vagy éppen
táncolt, még ha visszafogottan is, de a színpad elõtt. Ez után stílus-
váltás következett, hiszen a székelyhídi Szent Brigitta Gyermek-
kórus elõadásában egyházi karácsonyi énekeket hallhattunk. A
tiszta, gyermeki hangokra, a gitárkíséretre és a sokunk gyerekko-
rából ismert dallamokra odagyûltek azok is, akik addig a bódék
körül nézelõdtek. Nem különben történt ez az õket követõ
Szentjobbi Vadvirág Népdalkórus elõadásakor sem, ám sajnos
még így is nagyobb volt azoknak a tábora, akik a környékbeli ká-
vézókban ücsörögtek gépzenét hallgatva, esélyt sem adva a szív-
hez szóló daloknak, hogy a szeretet ünnepének közeledtével el-
jussanak oda, ahová igyekezni próbálnak: az emberi lelkekhez.

Mi a véleménye az
érmelléki termékek
karácsonyi vásáráról?

Változatos kiállítások a múzeumban

A betlehemi jászol élõ csacsival és birkával, amelyet Nemes Irma
tanárnõ és Bokor Zoltán jóvoltából simogathattak a gyerekek

Nyéki bácsi gyékénybõl fonott munkáival
emelte a vásár hangulatát

dr. Kéri Gáspár fogorvos az Érmelléken régen használt székek kiállításával érkezett

A Petõfi-líceum
tanulóinak

karácsonyra
készített

kézimunkái
a múzeumi
kiállításon

CC Fotók: Kustán László, Pap Enikõ
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A MAGYARI PAPÍR- és JÁTÉKÜZLET
új helyen, a cukrászda mellett felfrissített, ünnepi árukészlettel várja kedves vásárlóit

írószerek és papíráru bõséges választékával, játékokkal minden korosztálynak,
mesés- és szakácskönyvekkel, enciklopédiákkal. Ajándékozza meg szeretteit kínálatunkból.

Várjuk önöket minden hétköznap 7.30-tól 17 óráig!

Az ENIKÕ VIRÁG- ÉS AJÁNDÉKBOLT
a közelgõ ünnepekre való tekintettel új árukészlettel – karácsonyi ajándéktárgyakkal,

kézi készítésû ékszerekkel, egyéni virágkompozíciókkal várja kedves vásárlóit.
BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN GAZDAG,

BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK!

A vásár zárónapján, pénteken a tér
megtelt emberekkel, sokkal na-
gyobb érdeklõdés övezte a progra-
mokat, mint az ezt megelõzõ napo-
kon. A színpad elsõ vendége a szé-
kelyhídi Búzavirág Népdalkör, majd
a bihardiószegi Asók István Egyházi
Énekkar volt. Talán az utolsó nap
varázsa, talán a tiszta hangok és ün-
nepi gondolatok vagy a hangszerek
kedves dallamai okozták, hogy a kö-
zönség arcán, bár mindenki vaco-
gott a téli hidegben, most mégis ün-
nepi melegség és az ünnepre való
belsõ felkészülés látszott. Ezután stí-
lusváltás következett, és a táncé
volt a fõszerep. Elõször a Flying
Steps nevet viselõ székelyhídi
hiphop táncokat bemutató csapat
lépett színpadra, akik biztosan el-
nyerték a közönség tetszését, hiszen
az idõsebbek tapssal, a fiatalabbak
pedig sikításokkal bíztatták a több-
nyire lányokból álló táncegyüttest.
Õket követte a színpadon az Oláh
Katalin vezette székelyhídi Tini
Dance Center, akiknek mikulásru-
hára emlékeztetõ öltözéke és gon-
dosan összeválogatott karácsonyi
zenére bemutatott koreográfiái

mind az ünnepi hangulatot voltak
hivatottak idézni. A tánc kategóriá-
ban bemutatott elõadások sorát az
Erdei László és Zlãgnean Edina
vezett Control Dance zárta, akik
szintén kitettek magukért, hiszen
táncaikkal a hideg ellenére is forró
hangulatot tudtak teremteni.

Az est sztárvendégét ekkor már
mindenki nagyon izgatottan várta,
hiszen a magyarországi énekesnõ,
Szandi eddig még nem lépett fel vá-
rosunk színpadán. A mosolygós,
közvetlen, jó humorérzékkel megál-
dott mûvésznõ jópofa történeteivel
azonnal levette a közönséget a lábá-
ról. A koncerten összegyûltek kortól
és nemtõl függetlenül tapsoltak a
dalok között. A legnagyobb tombo-
lást a legkisebbek produkálták,
akik, bár a számok nagy részét nem
ismerték, a színpad elõtt örömtõl
csillogó szemekkel csápoltak és tán-
coltak. De nemcsak õk adtak hangot
tetszésüknek, a tömegben sétálva
ugyanis több elejtett, dícsérõ és elis-
merõ mondat tanúskodott arról,
hogy az idõsebb generáció is jól szó-
rakozott a koncerten. A hideg elle-
nére is nagyon sokan hallgatták az

elõadást, volt, aki tánccal vagy for-
ralt borral próbálta magát melegíte-
ni, de olyan is akadt, aki a könnyeb-
bik utat választotta, és a múzeum

ablakán át nézte és hallgatta a kará-
csonyi koncertet. S mikor úgy tûnt,
hogy a mûvésznõ már mindent
megmutatott közönségének, a kon-

cert zárómomentumaként jódlizás-
ba kezdett, mellyel mindenki õszin-
te meglepõdését, elismerését és cso-
dálatát váltotta ki.

Sokan voltak kíváncsiak a záróünnepségre

Elbûvölte a székelyhídi közönséget a jó humorérzékû Szandi

Az „idõutazó” óvodások és iskolások mindannyian kitettek magukért 

Hétfõtõl csütörtökig az érolaszi,
érköbölkúti, hegyközszentmiklósi,
csokalyi, nagykágyai, illetve szé-
kelyhídi óvodások és elemi iskolá-
sok zenés-verses elõadásait láthat-
tuk a felállított színpadon, akik hol
szégyenlõsségükkel, hol gyermeki
komolyságukkal és talpraesettsé-
gükkel csaltak mosolyt nem túl
nagyszámú közönségük arcára, és
nem ritkán könnyet a nagymamák
szemébe. Minden osztályt elõadá-
sa után átkísértek a múzeumba,
ahol meglepetéskiállítás várta
õket, melyben egy karácsonyi idõ-
utazásnak lehettek részesei. Han-
gulatos zene mellett a gyerekek
meghallgathatták, s néha maguk is
mesélhették a kis Jézus születésé-
nek történetét és arról is szó esett,
hogy mi is a karácsony, azaz a sze-
retet ünnepe. A kiállítás érdekessé-
gét az jelentette, hogy a történet különbözõ
epizódjait a gyerekek képeken is megtekint-
hették, sõt maguk is végigjárhatták Mária és

József Betlehembe vezetõ, vászonra festett
útját. Az interaktív kiállítás után a gyereke-
ket egy újabb meglepetés várta, maga a

nagyszakállú, piros ruhás, pocakos Mikulás,
akinek zsákja tele volt mindenféle jóval, a
gyerekek nagy örömére.

Székelyhídi IV. osztályos tanulók ünnepi mûsora A Mikulás átadja a gyerekeknek az önkormányzat karácsonyi ajándékcsomagjait

Karácsonyi idõutazáson a gyerekek a múzeum épületében

Az idõutazás képei: szálláskeresés Bethlehemben

Az idõ-
utazás
képei:
Gábriel
megjelenik
Máriának
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Y Nagy hálával tartozunk a Mindenhatónak a
2011. esztendõért. Ennyi ideje ugyanis annak,
hogy Megváltónk született. Istennek nagy ke-
gyelme, hogy most, akik élünk és megértünk
egy újabb karácsonyt, hálát adhatunk ezért. Is-
tennek hála, ezt sokan meg is teszik. Megtel-
nek a templomok ünneplõ emberekkel. Szo-
morú az, amikor vannak emberek, akik nem
így ünneplik a Megváltó 2011 évvel ezelõtti
születését.

Isten újra és újra megszólít embereket, és Jé-
zus követésére hív. „Mert úgy szerette Isten a
világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy
valaki hiszen õbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen.” Ez a valaki bárki lehet. Te
is testvérem, aki e sorokat olvasod. Isten gyer-
meke lehetsz már itt e földi életben és öröksé-
ged a mennyek országa. Csak ez a hit tehet
boldoggá. E nélkül hiába a sok boldogság kí-
vánása, hiába kívánunk boldog új évet, mert
boldoggá egyedül Isten teheti az embereket.
Aki a világ szerint ünnepel azt a világ jutal-
mazza. Szûkmarkú ez a jutalom. Ünnepeljünk
Isten szerint, hogy az Õ gazdag jutalma árad-
hasson be az életünkbe 2012-re. Ezért az ün-
nep ne kikapcsolódás legyen, hanem bekap-
csolódás az Isten imádó közösségébe. 

CC Mátyás Árpád
református lelkész, Csokaly

Y A jövõ esztendõ, a 2012-es év szökõév. Hoz
ez többet, jobbat, szebbet? Egy nap. De 24 óra
és sok minden megtörténhet(ne). Lesz-e válto-
zás, másabb lesz-e a jövendõ?

Kérdések melyekre nem adhatunk mi felele-
tet. Miért? Mert valaki más rendelkezik az Idõ
és Tér felett.

Itt a drága advent. Várunk valamit, ami
nincs meg, várunk valakit, aki hiányzik. 

Hadd éljek Adorjáni Nagy Aranka szavaival
az Örök advent címû versébõl:
„Mint kisded jössz, ki szív-bölcsõt keres,
vagy úgy toppansz be, mint võlegény?
Mécsemet minden nap megtöltöm,
Örök adventben várlak én.”

Mi a mi teendõnk? Ilyenkor (máskor)? 
Az Ige testté lett. Emberré! Nálunk, bennünk

keres szállást. Bennünket akar újjá teremteni,
köztünk akar békességet szerezni, hogy épül-
jünk olyan házzá, melynek csúcsköve Jézus, a
betlehemi gyermek, aki éretünk született, a
Királyok Királya!

Karácsony az ajándékozás helye és ideje. Jó
tudni, hogy Jézus is kapott ajándékot. A szür-
ke kis istálló megszépült a szeretet fényében.
Arcok, emlékképek elevenednek meg elõt-
tünk. Kik? Miért? Hogyan és sok más kérdés.

Jön valaki, aki beleszól életünkbe, lecsende-
sít és elgondolkoztat. Jól van-e így? Elég-e eny-
nyi? Mi az enyém és mi a másé?

Harag, gyûlölet, irigység. Miért nekem nincs
is, de lehetne? Jön a bûn, a kísértõ, a Sátán.

Jönnek, de jön Jézus a világ Megváltója, az
örökké uralkodó, a szabadító és mindenkit
szabaddá tevõ.

Jött az adventi Király! Velünk az Isten (Im-
mánuel) és velünk az eljövendõ esztendõben
is, akirõl Müller Dezsõ lelkész-költõ azt írja:
„Ha eljössz valahára,
S betölt minket fényed árja,
megmarad kincsünk, a béke,
s országodnak nem lesz vége.”

Béke, békesség?
Békülj ki Istennel és békülj ki önmagaddal!
Az Õ békességében kívánok új adventet, ka-

rácsonyt és boldog újesztendõt. Szeretettel és
jókívánságokkal!

CC Czondi István
református lelkész, Érköbölkút

Y Szentmiklósról egy rövid történettel sze-
retnék áldott Karácsony Ünnepet és boldo-
gabb Újévet kívánni az Ér hangja olvasóinak:

Az orosz oktatásügyi minisztérium 1994-ben
két hívõ misszionáriust bízott meg azzal, hogy
kidolgozzanak egy olyan tananyagot, amely-
lyel az iskolákban etikaórákon megtaníthat-
ják a tanulóknak a bibliai alapelveket. Arra is
fölkérték õket, hogy a börtönökben, a tûzoltó-
ságon, a rendõrségen, valamint egy nagy ár-
vaházban is tanítsanak. Késõbb õk mondták
el árvaházi élményüket:

„Közeledett a karácsonyeste. Árváink életük-
ben elõször hallották a karácsonyi történetet!

Elmeséltük nekik, hogy József és Mária elment
Betlehembe, de már nem volt hely számukra a
fogadókban. Aztán hogyan született meg Jézus
egy istállóban, és hogy fektették szülei egy já-
szolba. Amíg beszéltünk, a gyerekek és a neve-
lõk lélegzet visszafojtva hallgattak bennünket.
Némelyikük a szék legszélére csúszott, nehogy
egy szót is elmulasszon abból, amit mondunk.

Amikor véget ért a történet, minden gyerek-
nek adtunk három kis darab kartonpapírt,

amibõl egyszerû jászolt készíthettek. Kaptak
egy kis sárga szalvétadarabot is, amit azután az
útmutatásunk szerint vékony csíkokra téptek,
és szalmaként a jászolba tették. Világosbarna
filcbõl babaformákat vágtunk ki, egy régi háló-
ingbõl pedig négyszögû flanelldarabokat,
hogy a babáknak takarója is legyen. A gyere-
kek serényen dolgoztak, hogy összeállítsák ap-
ró jászlaikat, én pedig körbejártam közöttük,
hogy segítsek, ha valamelyiküknek szüksége
lenne rá. Minden rendben ment. Aztán ahhoz
az asztalhoz értem, amelyiknél a hat év körüli
kis Misa ült. Éppen elkészült a munkájával.
Amikor szemügyre vettem a jászlát, elképed-
tem, mert nem egy, hanem két baba feküdt
benne. Gyorsan hívtam a tolmácsot, hogy meg-
kérdezzem a kisfiútól, miért így készítette a já-
szolt. A fiúcska széttárta a karjait, elgondolkoz-
va nézte a pici jászolt. Aztán nagy komolyan
belefogott a karácsonyi történet elmesélésébe.

Életében elõször hallotta ezt a történetet,
úgyhogy meglepett, milyen pontosan emlék-
szik rá. Mikor ahhoz a részhez ért, hogy Mária
a kis Jézust a jászolba fektette, innen egészen
sajátos módon folytatta: »Amikor Mária a ba-
bát a jászolba tette, Jézus rám nézett, és meg-
kérdezte, hogy hol lakom. Elmondtam neki,
hogy nekem se mamám, se papám, se ottho-
nom  nincs. Akkor Jézus azt mondta, hogy lak-
hatnék nála. Azt feleltem, hogy ez nem megy,
mert én nem tudok neki ajándékot adni, mint
mások. De annyira szerettem volna Jézusnál
lakni! Gondolkodtam, nincs-e valamim, amit
odaajándékozhatnék neki. Eszembe jutott,
hogy melegíthetném õt. Úgyhogy megkérdez-
tem Jézust: Ha melegen tartalak, az olyan len-
ne mint egy ajándék? Jézus erre azt felelte: Ha
melegen tartanál, az volna a legszebb ajándék,
amit valaha is kaptam. Akkor befeküdtem mel-
lé a jászolba, és Jézus rám nézett, és azt mond-
ta, hogy most már vele maradhatok - mindig.«

Mire Misa befejezte a történetét, elöntötték
szemét a könnyek, és megállíthatatlanul patak-
zottak végig az arcán. Arcát kezébe temette, és
fejét az asztallapra hajtotta. Két kis válla csak
úgy rázkódott a keserves zokogástól. Ez az árva
kisfiú talált valakit, aki sohasem hagyná el vagy
bántaná õt. Valakit, aki mindig vele lesz.

Megtanultam: nem az számít leginkább,
hogy mink van az életben, hanem hogy ki-
csodánk.”

CC Árus Csongor László
református lelkész, Hegyközszentmiklós

„Ez az az üzenet, amelyet tõle hallottunk
és hirdettünk néktek, hogy az Isten vilá-
gosság, és nincsen õ benne semmi sötét-

ség. Ha pedig a világosságban járunk,
amint õ maga a világosságban van: közös-

ségünk van egymással…”
(1Jn 1,5.7a)

Y Érdekes az a megállapítás, miszerint so-
kak számára a Karácsony egyben a fény a vi-
lágosság ünnepe is. A komor téli estéket egy-
re erõsebb, egyre fényesebb eszközökkel
tesszük szebbé, mindent kivilágítunk, min-
dent feldíszítünk, amit csak lehet. Ez önmagá-
ban véve nem is rossz, hiszen az ember, ha
ünnepel, szereti megszépíteni a környezetét
is. De vajon elég-e ez a karácsony valódi meg-
értéséhez, kérdezzük? János evangéliuma az-
zal kezdõdik, hogy a szerzõ közöl velük egy
nagyon fontos dolgot: „az igazi világosság
eljött volt már a világba, amely megvilágosít
minden embert” (Ján 1,9). Ez a megvilágosí-
tás belsõleg történik Isten szeretete, és Szent-
lelke által. Akkor van igazi ünnep, ha nem
csak az emberi kezek által alkotott fényfor-
rások világítják meg az életünket, hanem en-
gedem, hogy a világ világossága, maga Isten
Fia gyújtson fényt a szívemben, életemben.
Ha ez megtörténik, akkor az ige szerint el-
érem azt az állapotot, hogy igazi világosság-
ban járok. Az, hogy kinek hogyan valósul
meg ez az életében, azt az ige szerint nagyon
könnyû lemérni: aki a világosságban jár, az
közösségben van elsõsorban Istennel és em-
bertársával. Az Istennel való közösségnek a
konkrét életvezetésben, azaz az egymással
való közösségben kell bebizonyosodnia. Is-
ten közösségre lépett velünk Szent Fiának el-
jövetele által, de vajon mi tudunk e közösség-
ben lenni egymással? Tudunk-e nemcsak ka-
rácsonykor, hanem a ránk következõ eszten-
dõben is olyan közösségé formálódni, csalá-
di, nemzeti, vallási szinten, hogy azt senki és
semmi ne tudja szétrombolni? Én hiszem azt,
hogy tudunk, ha elfogadjuk az Isten által fe-
lénk nyújtott világosságot az egyé formál
bennünket és általa igazi, hitvalló, jövõt épí-
tõ, egymást segítõ közösség leszünk. 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenki-
nek világosságban gazdag békés karácsonyt
és boldog újévet.

CC Bara László
református lelkész, Nagykágya

Ünnepi és újévi gondolatok, üzenetek
„Glória szálljon a mennybe fel,
Jöjjön a földre a béke, 
És az emberi szívbe a jó akarat!”

Y Mit jelent a karácsony a ma embere
számára?

Talán az adventi várakozást, talán csak sok-
sok készülõdést, mikor el is felejtik az ünnep
lényegét, elvész a varázs és nem marad a nagy
nyüzsgés után semmi, ami meghitté teszi az év
e napját.

Karácsony a szeretet ünnepe, ekkor a család
együtt van, így örülnek egymásnak, és így
születik meg a csoda, amelyre mind várunk.

Jézus születése ez, mert Õ az, aki értünk a
világra jött, magára vette azt az óriási terhet,
amit csak a jóságával és mérhetetlen
szeretetével tudott hordozni. Nem menekült
el a feladatok elõl, nem keresett kibúvókat és
nem hátrált meg a legnehezebb órában sem.

Õ az igaz szeretet kútfeje, nélküle minden
napunk szürke és sivár, mert Jézus maga a
fénysugár a hívõ ember lelkében.

A bibliai örömhír, mely minden december-
ben elhangzik évrõl-évre, Krisztus születése
hoz szívünkbe békét, boldogságot, hitet és
reményt. Minden külsõ, anyagi hatás alól
kivonva belsõ énünket, szépen díszbe

öltöztetve lelkünket várjuk a fénysugarat,
mely megvilágítja életünket.

Ekkor a titokzatos csendben és ragyogásban
együtt vagyunk: kicsik és nagyok, erõsek és
gyengék, jók és rosszak egyaránt. Így valósul
meg a Karácsony eredeti tartalma a szeretet
mindenek fölött, a jézusi tanítás jegyében.
„Szeress hát minket is, koldusokat!
Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
Törékeny játékunkat, a reményt.”

(Babits Mihály: Karácsonyi ének)
Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenki

számára Istentõl megáldott, békés, szeretet-
teljes karácsonyi ünnepet és boldog új évet!

CC Rákosi Jenõ
református lelkész-esperes, Székelyhíd

Y Vannak idõk, mikor hallgat Isten. Nem
hallgat meg, nem válaszol: „elrejti orcáját” –
mivel az ember rejtõzik tõle, az ember nem
akarja, hogy Isten meglássa és szóljon hozzá.

De az Isten nem marad néma: megszólal a
prófétákban és az õ szeretett Fiában. Eljön, itt
van köztünk!

Komolyan vette az embert, magához fogad-
ta: „Kisded született nékünk”, értünk emberré

lett, mert meg akar menteni, gyógyítani, üd-
vözíteni bennünket. Keresi testvéreit, szeret
bennünket!

Áldott karácsonyt és kegyelmekben gazdag
új évet!

CC Bodor Zoltán
római katolikus plébános, Székelyhíd

Y A 2011-es évben még világosabb lett, hogy
a válság, amit érzékelünk, mélyebb és széle-
sebb, mint korábban gondoltuk. Európa olyan
összetett és sokszínû, hogy csak egy kozmikus
látással bíró zseni állíthatná fel a pontos diag-
nózist arról a „nyavalyáról”, ami Uniónkat
emészti és lehet, hogy fel.

Kontinensünkön két, meghatározó, egymás-
sal ellentétes életfelfogás létezik együtt. Az
egyik, vallásos világnézet, és Istenben találja
meg az élet értelmét, a másik viszont vallásta-
lan, és nem érzi, hogy szüksége lenne Istenre.
Vajon, mennyire keresztyén Európa, valójá-
ban? Nem népszámlálási adatként. Úgy bárki-
re rásüthetõ, hogy keresztyén. Ki lát bele a szí-
vekbe? Kinek mit mond az, hogy: õsbûn, meg-
váltás, engesztelõ áldozat, megtérés, újjászü-
letés, üdvösség. Az európai alapszerzõdések
nem tesz említést az Unió keresztyén gyökere-

irõl, ami nem sokat változtat a valóságon, de
mindenképpen jelzésértékû. A szekularizáló-
dott Európa tehát nem ismeri el Istent megha-
tározó hatalomnak, ezért marad a rideg való-
ság, a tanácstalanság.

Pedig a Logosz testté lett. Karácsonykor em-
lékezünk rá. A kozmikus zseni több mint 2000
évvel ezelõtt itt járt közöttünk és tanított vi-
selkedni, élni és szeretni. Ilyeneket mondott:
„Én vagyok a kozmosz, a világ világossága!
Aki engem követ, nem jár sötétségben.” Isten
is elmondta már, néhány száz évvel Fia érke-
zése elõtt azt, ami Európát is tönkre teszi.
„Megkereshettek volna, de nem kérdeztek,
megtalálhattak volna, de nem kerestek. Kitár-
tam kezemet naphosszat a lázadó nép felé,
amely nem a jó úton jár, hanem saját gondola-
tai után. Ez a nép csak bosszant engem, dacol
velem szüntelen.” (Ézs. 65,1-3) A következõ
Igét a történelem sokszor igazolta. „De ha
nem hisztek, nem maradtok meg!” (Ézs. 7,9)

Testvéreim, barátaim, már mindent kipró-
báltunk. Forduljunk végre a Teremtõnk felé
õszinte szívvel, hogy áldott legyen a Karácso-
nyunk és a közös jövõnk! Adjon a mi Urunk
hozzá akaratot és kedvet. 

CC Balla Frigyes
baptista gyülekezetvezetõ, Székelyhíd
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Alan Alexander Milne

János király nem volt jó,
Volt görbe dolga sok.
És néha senki sem szólt hozzá,
Így teltek a napok.
És aki látta, nem köszönt,
Szótlan továbbhaladt,
Csak gõgös pillantása hullt
Jánosra és továbbvonult,
Õ némán állt és elpirult
Koronája alatt.

János király nem volt jó,
Nem kedvelték, tehát
Nem látogatták, hasztalan
forralt mindig teát,
s ha eljött a december,
karácsony csillaga,
polcán a sok kis cédulát,
mely boldog ünnepet kívánt,
soha nem írta jóbarát,
csak mindig õ maga.

János király nem volt jó,
S ajándékot, noha
Vágyott reá, nem is kapott
Sok éven át soha.
De karácsonykor mindig,
Míg szépen énekelt
A lantos és jó pénzt kapott,
Õ harisnyával caplatott
A kéményhez, kirakta ott
A félõ reménye kelt.

János király nem volt jó,
S így magányosan élt,
Egyedül tervelt levelet,
Míg a tetõre ért.
Leírta és lerakta, így
Kért fájdalmára írt:
„E lap mindenkinek kiált,
szent karácsonyhoz legkivált.”
Sarkában nem János királyt
Szerényen Jancsit írt.

„Szeretnék egy kis puskát
és egy kis édességet
és egy kis csokoládét
a szopogatás végett;
a narancsot se bánom,
a diót szeretem,
úgy szeretnék egy zsebkést,
mely vígan szeletel.
És, ó, Karácsony apó, kérlek, hogy

kegyesen
Hozz egy igazi nagy piros gumilabdát

nekem!”

János király nem volt jó –
A csatornacsövön
Szobájába csúszott megint,
És várta, hogy mi jön.
És egész éjjel ott feküdt,
Félt és remélt bután.
„No, azt hiszem, õ járhat ott”
(a homloka is izzadott)
„biztos ajándékot hozott
sok hosszú év után.”

„Jaj, felejtsd el a puskát,
felejtsd az édességet,
és csokoládé sem kell

a szopogatás végett,
a diót, a narancsot
már nem is szeretem,
és van már egy zsebkésem,
mely majdnem szeletel.
De, ó, Karácsony Apó, kérlek, hogy

kegyesen
Hozz egy igazi nagy piros gumilabdát

nekem!”

János király nem volt jó -
Karácsony reggel
Eljött vidáman s számtalan
Szép ajándék vele.
A harisnyákban játékok,
Sok-sok kíváncsi szem
Mindenre boldogan tekint,
János mogorván mondja: „Mint
Sejtettem, úgy történt, úgy történt megint:
Számomra semmi sem.”

„Szerettem volna puskát
és egy kis édességet
és egy kis csokoládét
a szopogatás végett;
kértem diót, narancsot,
mert nagyon szeretem,
és minthogy nincs zsebkésem,
hát nem is szeletelt.
És, ó, Karácsony Apó nem hozott kegyesen
Egy igazi nagy piros gumilabdát nekem!”

János király kinézett
Durcásan ablakán:
Lent nagy vidáman játszott
Sok fiú s kisleány.
Mind irigyelte õket,
Állt rendületlenül?
S hát, íme, pirosan beszáll
Egy jó nagy labda, a király
Fején pördül, de meg nem áll,
S az ágyára repül.

És, ó, Karácsony Apó,
Háláját rebegi,
Mert hoztál egy nagy
Igazi
Gumilabdát
Neki!

(Devecseri Gábor fordítása)

Y Ez a nagyon régi karácsonyi ének is elhang-
zott a Nyíradonyi Népzenei Találkozón, ame-
lyen városunkat a Székelyhídi Férfikórus és a
Búzavirág Népdalkör képviselte. A házigazda
Nyíradonyi Pávakör fennállásának 40. évét ün-
nepelte a december 3-i találkozón. Színvonalas
szervezéssel, karácsonyt idézõ díszítéssel tették
még szebbé a rendezvényt a helybeliek a már
jól ismert helyszínen, a Harangi Imre Rendez-
vénycsarnok fedett stadionjában. Sajnos a fellé-
põk szinte csak egymás örömére énekeltek. „Az
idén válságos évet zárunk, látszik a találkozó
fél napossá zsugorodásán, a közönség meg-
csappanásán” – állapította meg köszöntõ beszé-
dében Nyíradony polgármestere, Tas László.

Az elhangzó énekek jól szemléltették a magyar
népdalok gazdagságát, a nyelvjárások sokféle-
ségét, ami a dallammal együtt is fület csiklando-
zó tud lenni. A bemutatott betlehemes játékok, a

karácsonyi énekek egy régi, vallásosabb kor em-
lékét idézték a mai, válságoktól szenvedõ ma-
gyarságnak. Reméljük a helyi városvezetõvel
együtt, hogy nem hasztalanul. Népdalkutatók
szívét (vagy csak már az õ szívüket?) is megdo-
bogtató ritkaság is elhangzott a találkozón, egy
nyíradonyi néni valamikori rokonáról született
népballadát énekelt el nagy átéléssel. A dráma
megelevenedett, mindenki síri csendben figyelt
a kultúrház tövében leszúrt fiatalember és gyil-
kosa történetére. Mint minden évben, most is
volt kézmûvessarok. Az idén a nádudvari kéz-
mûves szakiskola szemet-lelket gyönyörködtetõ
kiállítást rendezett munkáiból: kézi szõttesek-
bõl, faragott tárgyakból, nemezelt szõnyegek-
bõl, terítõkbõl. A kicsik kipróbálhatták a neme-
zelést, a szövést és az agyagozást, a nagyobbak
vásárolhattak is a kitett portékákból.

CC Jagos Helén

Y A legtöbb embernek a karácsonyról rögtön
az ajándékok, karácsonyfa jut eszébe. Ki ne sze-
retne karácsonyfát díszíteni? Így vannak ezzel a
Köbölkúti Általános Iskola II. és IV. osztályos ta-
nulói is, akik december 16-án mézeskalácsdísze-
ket készítettek.

Nagy izgalmak, készülõdés elõzte meg a mézes-
kalácssütést, a gyerekek türelmetlenül várták a
díszek elkészítését. De ne szaladjunk ennyire elõ-
re! Reggel, mikor megérkeztem, kötõben futkáro-
zó gyerekek fogadtak és izgatottan érdeklõdtek,
hogy mikor kezdjük már a mézeskalácssütést.

Az órák befejezése után hozzá is látunk, két cso-
portra osztódva. A IV. osztály segítõje Kovács La-
ura tanító néni volt, a másodikosok segítõje pe-
dig jómagam. Miután mindenkinek kiosztottuk a
feladatokat, elkészítet-
tük a mézeskalácsunk
alapját, a masszát.
Mindenki próbált fino-
man a tál közelébe jut-
ni és belenyújtani a
kezecskéjét. A masszát
elkészítve egyenlõen
elosztottuk a tésztát,
és mindenki elkezdett
önállóan dolgozni a
saját tésztájával, nyúj-
tófa hiányában a ke-
zecskénket használ-
tuk a tészta kilapoga-
tására. A megfelelõ
formák kiválasztása
után megsütöttük az
elsõ adagot.

Az ünnepi hangulat mindenki szívét kezdte át-
járni, és ezt nemcsak a karácsonyi dallamok, ha-
nem az osztályban és az iskolában terjengõ illa-
tok is elõsegítették.

Miután kihûltek a sütemények, a gyerekek tet-
szés szerint díszítették a mézeseket. A mézesek
egy részét félretettük, amelyeket fel fogunk ten-
ni a karácsonyfára, másik részét a gyerekek ott
helyben elfogyasztották. 

Mindenki nagyon jól érezte magát a mézeska-
lácssütésen, amit elõször, de remélhetõleg nem
utoljára szerveztünk meg.

Ezúton is szeretnék a köbölkúti iskola tanárai,
tanítói, óvónõi és diákjai nevében mindenkinek
békés, szeretettel teli ünnepeket kívánni!

CC Gõdér Andrea

„Vígan zengjetek,
citerák…”
GG Érmellékiek a nyíradonyi kórusfesztiválon

Ha karácsony, akkor mézeskalács!
GG Ünnepi sütés az érköbölkúti iskolában

János király karácsonya

A munka öröme: a csapat és az elkészült mézeskalácsok
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Elõzõ számunk
keresztrejvényének

megfejtõi közül
könyvet nyert:

Ács Ilona (Nagykágya),
Juhos Mária (Székelyhíd),

Zahorac Attila (Székelyhíd)

NNyyeerrjjeenn  kköönnyyvveett!!
Szerkesztõségünk értékes könyvnyereményeket sorsol ki

a mellékelt keresztrejtvény megfejtõi között.

A REJTVÉNY MEGFEJTÉSE: Verssorok:

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

A vers címe: ______________________________________________
A szerzõ neve (a karikával jelölt négyzetek összeolvasásával alakul ki):
_______________________________________________________
Név: __________________________________________________
Telefonszám ________________
Postacím: ______________________________________________
_____________________________________________________

Kérjük a kivágott szelvényt dobja be az Ér hangja dobozba január 23-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 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: Csuka Tímea Boglárka, Fazekas Evelin, Fekete Evetke, 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
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Székelyhíd Város
Polgármesteri Hivatala

A kiadvány megjelenését
támogatta:

MAGOT
HINT 

FÉLELEM!
1. SOR

FILM-
SZÍNHÁZ
FRANCIA
FÉRFINÉV

FÁJDALOM
NÉMET SAS

TENISZ-
JÁTSZMA

ELEKTRON

LÖTTYENT
GYERGYÓ-

VIDÉKI
FALU

INDIA
FÕVÁROSA

VÉR-
CSOPORT

KETTÕS-
BETÛ

FESTÉKKEL
MÁZOL
ÖRÖK

VESZTES

HEKTO-
(ELÕTAG)

BECÉZETT
NÕI NÉV

A SZÉLEIN
EGYE!

ÁLLATOT
ELLÁT

LÓVONTAT-
TA JÁRMÛ

A TÁVOLBA

SZERVES
VEGYÜLET
(CH3–CH3)

ÕSI
FEGYVER

AZ ELSÕ NÕ

MUTATÓ-
SZÓ

GRAMM
SZEMÉR-

MES

SZABÓ
HASZNÁLJA

FÖLDRE
LERÁNT

RÉS
KOMMUNI-

KÁLD

TÖMBHÁZ
SZINTJE
UTÁLAT,
CSÖMÖR

RÓMAI 6
A SZÁMLA

PÁRJA

SZÍNES
RÉSZLET!

OLASZ
FOLYÓ

CSENDES
LETT!

...-
ROSSZBAN

HARAG
FORGAL-
MAT ÁT-

IRÁNYÍTÓ

ROMÁN
ISTENSÉG

NYOMORÉK
TÁMASZA

DÁTUMRAG
KÖZÉPEN

NYER!

ITT TETTE
JÉZUS ELSÕ
CSODÁJÁT
CÉLVONAL

A VERS
CÍME

2. SOR
VALAMIN
ÁTEMELI

ÖNMAGÁT

ERÕ JELE A
FIZIKÁBAN

SZAMÁR-
HANG

VÉR-
FAKTOR
EZ A NAP

ANGOL
VAGY

MAGAS ÉS
SOVÁNY

NAGYVÁRA-
DI PATAK
ZSIRADÉK

(BIOLÓGIA)

MARHA-
SZELET!

HÁZ JELZÕ-
JE LEHET

KAMION-
JELZÉS

KOSZTOLÁ-
NYI ...

PÁRATLAN
ÚRINÕK!
PÁROSAN

RÁLÕ!

AZONBAN
LEVEST

FAZÉKBÓL
LEERESZT

ÖSSZEZA-
VART BÁN!

BÕRT
LEHÚZ

... IT BE
(BEATLES)
MAGASLAT-
RÓL ELÛZ

N.K.N.
... HOL-

GERSSON
UTAZÁSA

KIÜTÉS
A RINGBÕL

NYOLC,
FRANCIÁUL

CSELGÁNCS-
FOKOZAT

DÉS
HATÁRAI!

GESZTI-
KULÁL

ALACSO-
NYABB

NEWTON
NÁTHA

KEZDETE!

3. SOR
IPSZILON

AZ EGYIK
ENSZ-SZERV

... AZ
ANGYAL

SÍR
RÉGI

MAGYAR
MÉLTÓSÁG

FIFA-ELNÖK
VOLT (SIR
STANLEY)
BANKJEGY

FÉL SZÍV!
ARRA

A HELYRE
TESZEM

SUTTOGNI
KEZD!

KERGETI
A VADAT

IDEGEN
ANNA

A SZIKLA
IS EZ

MEG-
KEVERT

RUM!
4. SOR

A TAVASZ
KÖLTÕI

NEVE
X, ..., Z

ELÕTAG:
AZONOS

ILLÉKONY
FOLYADÉK

KETTÉVÁ-
GOTT SÜSÜ!

HAJÓT ...
BOCSÁT

IRKA-
DARAB!
RÉSZEG

NÖVÉNYI
RÉSZ

A MÁSODIK
SZEMÉLY

EGY-
HARMAD!
LÁNYUNK

FÉRJE

NÉVELÕ

INDULAT-
SZÓ

TÛZÖN
PERZSELÉ

A KÖR
SUGARA
... BENCE

(NYÍRÕ J.)

FÉRFI PÁRJA
IMÁDKOZ-

ZATOK!
(LATIN)

DÉL-AFRI-
KAI AUTÓ-

JELZÉS 
EDÉNY

OLASZ
TÉVÉADÓ
FÁBA VÉS

ITÁLIÁBAN
VAN!

VAKÁCIÓ
RÉSZE!

ÉTELT FO-
GYASZTÓ
HANGSZE-

REN JÁTSZIK

EGÓ
5. SOR
KISSÉ

IDEGES!

DUNÁNTÚLI
TELEPÜLÉS
SÉRÜLÉSE

MAGAD
VILÁGHÍRÛ

BRAZIL
FOCISTA

FRANCIUM
VEGYJELE

A FÛ SZÍNE

TIBODA
EGYNEMÛI

ROMÁN
FÉRFINÉV

SILBAK

ÖSSZEVISZ-
SZA RÁZ!

TÁPLÁLÉK-
NÖVÉNY

R
ÉN, TE, ...
MAJDNEM

MÁS!

TALONBAN
TALÁL-
HATÓ!

ÜRES BÓK!

IGEKÖTÕ
IZOMROST

ELÕADÁS
RÉSZE!

AZ ÉDEN
KÖZEPE!

IFJÚSÁGI
SZERVEZET

MÁLÉ
HANGZÓI

ÓKORI RÓ-
MAI ÉRME
VÉGTELE-
NÜL AGG!

ROBBANÁS
HANGJA

TUS-
CSEPPEK!

ROSSZ LÓ
NEM

KEVESEBB
6. SOR

SZINTE
TILOS!

BEFELE!

NÉMA DAL!
LITER

ESÕBEN
ÁLLÓ

JOULE

JÓSZÍVÛ
IGÉJE

ENERGIA
JELE

SZLOVÉN
PÉNZ VOLT

JETIFEJ!

L J SPANYOL
GÉPKOCSI-

JELZÉS

Y Abban az esztendõben, amikor
minden a gazdasági válságtól volt
hangos, amikor az anyagi lehetõsé-
gek beszûkültek, akkor is sikerült
építeni, építkezni és intézményeket
létrehozni. Az RMDSZ Bihar megyei
szervezetére büszkék lehetünk.

A nagyváradi Fekete Sas-palotá-
ban december 22-én megtartott pol-
gármester-találkozón, amelyen szin-
te valamennyi Bihar megyei, ma-
gyarok által lakott település magyar

elöljárója részt vett, hangsúlyoztuk,
bár vannak kétkedõk, az eredmé-
nyeket nem lehet elvitatni, hanem a
tényekrõl kell beszélni.

A Szatmárnémeti–Nagyvárad kö-
zötti országút felújítása RMDSZ-
közbenjárásra valósulhatott meg, de
szinte mindegyik településen folyta-
tódtak vagy elkezdõdtek különféle
fejlesztések. Nagy eredménynek szá-
mít, hogy hatvanöt esztendõ után
önálló magyar színháza  lett a Bihar

megyei magyaroknak, a régi nevén
újjászületõ Szigligeti Színház. Két
magyar iskolát is létrehoztunk, Mar-
gittán és Nagyszalontán, amelyek-
ben a diákok jó körülmények között
tanulhatnak, teljesen magyar kör-
nyezetben. Nagyváradon a Szacsvay-
iskolát kereszteltünk, a református
Lorantffy-iskolát elkezdtük felújítani
és 2012-ben teljesen kész lesz. A ka-
tolikus Szent László-iskolába be-
épült a magyar középfokú közgaz-

dászképzés, és jövõre itt is elkezdõd-
het a felújítás. Sikerült a megyei uta-
kat rendbetenni Szentmiklós és Szé-
kelyhíd között. Történelmi egyháza-
inknak több miliárd régi lejt utal-
tunk ki megyeszerte templom-, paró-
kia-, kápolnajavításokra.

Mindezek csak egy részét képezik
azoknak az eredményeknek, ame-
lyeket nem érhették volna el, ha az
RMDSZ nincs jelen a döntéshozási
testületekben, így a helyi és a me-

gyei önkormányzatokban és a par-
lamentben. A szervezet azonban
csakis úgy tudott erõs lenni és ered-
ményeket elérni, hogy a lakosság
mellette állt és támogatta az elöljá-
rókat munkájukban. A 2012-es év-
ben hasonló lendülettel, kitartással
és nagy bölcsességgel kell dolgozni
a magyar közöségért.

CC Szabó Ödön
az RMDSZ Bihar megyei

szervezetének ügyvezetõ elnöke

Büszkék lehetünk a bihari RMDSZ-es
elöljárók 2011-es megvalósításaira 
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10 Hunor, Nikolett
11 TeodÛra
12 M·ria
13 KornÈl
14 Rox·na, SzerÈna
15 Enikı, Melitta
16 Edit
17 ZsÛfia
18 Di·na
19 Vilhelmina
20 Friderika
21 M·tÈ, Mirella
22 MÛric
23 Tekla
24 GellÈrt, MercÈdesz
25 Eufrozina, Kende
26 Jusztina, P·l
27 Adalbert
28 Vencel
29 Mih·ly
30 Jeromos

1 Malvin
2 Petra
3 Helga
4 Ferenc
5 AurÈl
6 Br˙nÛ, Ren·ta
7 Am·lia
8 Kopp·ny
9 DÈnes

10 Gedeon
11 Brigitta
12 Miksa
13 Ede, K·lm·n
14 HelÈn
15 TerÈz
16 G·l
17 Hedvig
18 Luk·cs
19 N·ndor
20 Vendel
21 Orsolya
22 Elıd
23 Gyˆngyi
24 Salamon
25 Bianka, Blanka
26 Dˆmˆtˆr
27 Szabina
28 ˙j bor, Simon,

Szimonetta
29 N·rcisz
30 Alfonz
31 reform·ciÛ, Farkas
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november december

1 Elza
2 Melinda, Vivien
3 Ferenc, OlÌvia
4 Barbara, Borb·la
5 Vilma
6 MiklÛs
7 Ambrus
8 M·ria
9 Nat·lia

10 Judit
11 ¡rp·d
12 Gabriella
13 Luca, OtÌlia
14 Szil·rda
15 ValÈr
16 Aletta, Etelka
17 L·z·r, Olimpia
18 Auguszta
19 Viola
20 Teofil
21 Tam·s
22 ZÈnÛ
23 ViktÛria
24 ¡d·m, …va
25 kar·csony, EugÈnia
26 kar·csony II. napja,

Istv·n
27 J·nos
28 Kamilla
29 Tamara, Tam·s
30 D·vid
31 Szilveszter

1 Marianna
2 Achilles
3 Gyızı
4 K·roly
5 Imre
6 LÈn·rd
7 Rezsı
8 Zsombor
9 Tivadar

10 RÈka
11 M·rton
12 JÛn·s, Ren·tÛ
13 Szilvia
14 Aliz
15 Albert, LipÛt
16 ÷dˆn
17 Gergı, Hortenzia
18 Jenı
19 ErzsÈbet
20 Jol·n
21 OlivÈr
22 CecÌlia
23 Kelemen,

Klementina
24 Emma
25 Katalin
26 Vir·g
27 Virgil
28 Stef·nia
29 Taksony
30 Andor, Andr·s
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szeptember

1 Ign·c
2 Aida, Karolina
3 Bal·zs
4 Csenge, R·hel
5 ¡gota, Ingrid
6 DÛra, Dorottya
7 RÛmeÛ, TÛdor
8 Aranka
9 AbigÈl, Alex

10 Elvira
11 Bertold, Marietta
12 LÌdia, LÌvia
13 Ella, Linda
14 B·lint, Valentin
15 Georgina, Kolos
16 Julianna, Lilla
17 Don·t
18 Bernadett
19 Zsuzsanna
20 Alad·r, ¡lmos
21 EleonÛra
22 Gerzson
23 AlfrÈd
24 M·ty·s
25 GÈza
26 Edina
27 ¡kos, B·tor
28 ElemÈr
29 ElemÈr

1 ˙jÈv, Fruzsina
2 ¡bel
3 Benj·min, GenovÈva
4 LeÛna, Titusz
5 Simon
6 vÌzkereszt, Boldizs·r
7 Attila, RamÛna
8 GyˆngyvÈr
9 Marcell

10 Mel·nia
11 ¡gota
12 Ernı
13 Veronika
14 BÛdog
15 LÛr·nd, LÛr·nt
16 Guszt·v
17 Antal, AntÛnia
18 Piroska
19 M·riÛ, S·ra
20 F·bi·n, SebestyÈn
21 ¡gnes
22 Art˙r, Vince
23 Rajmund, Zelma
24 TimÛt
25 P·l
26 Paula, Vanda
27 Angelika
28 Karola, K·roly
29 AdÈl
30 Martina
31 Gerda, Marcella

1 Albin
2 Lujza
3 KornÈlia
4 K·zmÈr
5 Adorj·n, Adri·n
6 Inez, LeonÛra
7 Tam·s
8 Zolt·n
9 Fanni, Franciska

10 IldikÛ
11 Szil·rd
12 Gergely
13 Ajtony, Kriszti·n
14 Matild
15 nemzeti ¸nnep,

KristÛf
16 Henrietta
17 Gertr˙d, Patrik
18 Ede, S·ndor
19 B·nk, JÛzsef
20 Klaudia
21 Benedek
22 Be·ta, Izolda
23 Emıke
24 G·bor, Karina
25 IrÈn, Õrisz
26 Em·nuel
27 Hajnalka
28 Gedeon, Johanna
29 Auguszta
30 Zal·n
31 ¡rp·d

1 vir·gvas·rnap, HugÛ
2 ¡ron
3 Buda, Rich·rd
4 Izidor
5 nagycs¸tˆrtˆk, Vince
6 nagypÈntek, BÌborka,

Vilmos
7 nagyszombat,

Herman
8 h˙svÈt, DÈnes
9 h˙svÈthÈtfı, Erhard

10 Zsolt
11 LeÛ, SzaniszlÛ
12 Gyula
13 Ida
14 Tibor
15 Anaszt·zia, Tas
16 Csongor
17 Rudolf
18 Andrea, Ilma
19 Emma
20 Tivadar
21 Konr·d
22 Csilla, NoÈmi
23 BÈla
24 Gyˆrgy
25 M·rk
26 Ervin
27 Zita
28 ValÈria
29 PÈter
30 Katalin, Kitti
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janu·r febru·r m·rcius ·prilis m·jus j˙nius

1 F¸lˆp, Jakab
2 Zsigmond
3 Irma, TÌmea
4 FlÛri·n, MÛnika
5 Adri·n, Gyˆrgyi
6 Frida, Ivett
7 Gizella
8 Mih·ly
9 Gergely

10 ¡rmin, P·lma
11 Ferenc
12 Pongr·c
13 Imola
14 Bonif·c
15 Szonja, ZsÛfia
16 Botond, MÛzes
17 ·ldozÛcs¸tˆrtˆk,

Paszk·l
18 Alexandra, Erik
19 IvÛ, Mil·n
20 Bern·t, FelÌcia
21 Konstantin
22 J˙lia, Rita
23 Dezsı
24 Eliza, Eszter
25 Orb·n
26 Evelin, F¸lˆp
27 p¸nkˆsd, Hella
28 Csan·d, Emil
29 Magdolna
30 Janka, Zsanett
31 AngÈla, Petronella

1 T¸nde
2 Anita, K·rmen
3 Klotild
4 Bulcs˙
5 Fatime
6 Cintia, Norbert
7 RÛbert
8 Med·rd
9 FÈlix

10 GrÈta, Margit
11 Barnab·s
12 Villı
13 Anett, Antal
14 Vazul
15 Jol·n, Vid
16 Jusztin
17 Alida, Laura
18 Arnold, Levente
19 Gy·rf·s
20 Rafael
21 Alajos, Leila
22 Paulina
23 Zolt·n
24 Iv·n
25 Vilmos
26 J·nos, P·l
27 L·szlÛ
28 IrÈn, Levente
29 PÈter, P·l
30 P·l
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Stubenb e r g   Józ s e f -FFülöp
grÛf

1865. m·j. 27-Èn sz¸letett
SzÈkelyhÌdon

Harag  György
szÌnÈsz, rendezı

1925. j˙nius 4-Èn sz¸letett
Margitt·n

Bél t eky  Lász l ó
kˆltı, ˙js·gÌrÛ

1909. ·pr. 2-·n sz¸letett
SzÈkelyhÌdon

Köve s s i   Fer en c
biolÛgus

1875. m·rc. 18-·n sz¸letett
…rolasziban

Máté  Imre
kˆltı

1936. febr. 14-Èn sz¸letett
…rmih·lyfalv·n

L.  Kis s   Ibo lya
ÌrÛ

1894. jan. 23-·n sz¸letett
…rbogyoszlÛn

Ady  Endr e
kˆltı

1877. nov. 22-Èn sz¸letett
…rmindszenten

Számadó  Ernõ
Èrkeser˚i kˆltı

1907. dec. 11-Èn sz¸letett
Budapesten

Kazin c zy  Fer en c
ÌrÛ, kˆltı, irodalomszervezı

1759. okt. 27-Èn sz¸letett
…rsemjÈnben

Cs iha  Kálmán
erdÈlyi refom·tus p¸spˆk

1929. szept. 17-Èn sz¸letett
…rsemjÈnben

Mészá ro s   Józ s e f
irodalomtˆrtÈnÈsz

1928. aug. 1-jÈn sz¸letett
SzÈkelyhÌdon

Fénye s   El ek
statisztikai Ès fˆldrajzi ÌrÛ
1807. j˙l. 7-Èn sz¸letett

Csokalyon

Ér  hangja
SzÈkelyhÌd Ès kˆrnyÈke havilapja.

Kiadja Ès ingyenesen terjeszti a Pro SzÈkelyhÌd Egyes¸let.
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