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A farsangi bál folyamán elõbb vagy utóbb mindenki táncra perdült Érdekes, változatos kiadványokat hoztak a Riport Kiadó munkatársai

Y Háromnapos programsorozat-
tal ünnepelték január 20–22. kö-
zött a magyar kultúra napját Szé-
kelyhídon. Pénteken bemutatták a
Griffiti Dráma- és Filmmûhely
A mesének legyen jó vége címû
filmjét, majd számos új könyvet és
más kiadványt ismerhetett meg az
érdeklõdõ közönség a hozzánk lá-
togató nagyváradi Riport Kiadó
képviselõinek jóvoltából. Másnap

több mint kétszáz bálozó mulatott
a negyedszerre megszervezett Ér-
melléki Farsangi Bálon, amelyen a
jótékonysági aukció csaknem tíz-
ezer lejes bevételét a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány székelyhídi cso-
portjának ajánlották. A kulturális
programsorozat vasárnap ünnepi
istentisztelettel zárult a helyi re-
formátus templomban.

C Írásaink a 4–5. oldalon

CC
Fe

ke
te

 K
at

al
in

CC
Fa

ze
ka

s 
Ev

el
in

Y Városunk elöljárója úgy értékelte a tavalyi
évet, mint egy olyan periódust, amikor a sok
addig befektetett munka szemmel láthatóan
elkezdett beérni. „Sajnos az aktuális, zavaros
gazdasági, politikai környezetben, ami az
elmúlt évet és igazából az elmúlt három évet
jellemezte, minden kicsit megváltozott, átér-
tékelõdött. Értem ezalatt, hogy az állami bü-
rokrácia még nehezebben kezelhetõ és érthe-
tõ, a gazdasági válság hatására a cégek, a lako-
sok, az ország igen nehéz anyagi helyzetbe ke-
rült, így nincs pénz, mindenki ideges, feszült,
minden sokkal nehezebben és lassabban in-
tézhetõ, plusz a problémák (minden szinten:
lakosság, közigazgatás stb.) megtízszerezõd-
tek egy önkormányzat számára. Ami viszont
engem illet, a fentieket szem elõtt tartva, beik-
tatásomtól kezdõdõen világos volt számomra,
hogy egy önkormányzat számára az egyetlen
pénzforrás, ha fejlõdni és építeni akar, az
uniós pályázati lehetõségekben rejlik” – vé-
lekedett Béres Csaba. Hozzátette, a Bihar Me-
gyei Tanács a 2004–2008-as periódusban a
2008–2011-es periódushoz viszonyítva tízsz-
er annyi pénzt osztott ki a különbözõ önkor-

mányzatoknak (mármint azoknak a települé-
seknek, akik kérték és tevékenykedtek), nem
beszélve a különbözõ kormányprogramokról.
Az említett idõszakban a helyi adók is jóval
nagyobbak voltak (azóta sokkal többen tar-
toznak, cégek mentek csõdbe). 

Az említetteket figyelembe véve a polgár-
mester elmondta, hogy a nehézségek ellenére
minden kínálkozó lehetõséget kihasználtak,
és többek között az elmúlt idõszakban sikerült
nagyon sok pályázatot leadniuk, melyek kö-
zött szép számban akadnak pozitívan elbírál-
tak is. Számos eredményrõl már olvashattak
lapunk tavalyi számaiban, ezeknek a megva-
lósításoknak most csak az általános összefog-
lalóját adjuk.

Rendbetett ivóvíz-
és szennyvízhálózat
2010 augusztusában sikerült elindítani Szé-
kelyhídon az ivóvízhálózat rendbetételét, cse-
réjét, valamint a szennyvízhálózat kiépítését,
ami egy közel 5 millió eurós projekt. Ezek a
munkálatok természetesen 2011-ben is folyta-

tódtak, így a tavalyi évben sikerült városunk
utcáinak nyolcvan százalékában megoldani
ezeket a problémákat. Emellett sikerült egy
pályázatot megnyerni Hegyközszentmiklós,
Nagykágya és Csokaly ivóvíz- és szennyvízhá-
lózatának kiépítésére, valamint Érköbölkúton
csak az utóbbi megvalósítására. Ez valamivel
több mint 4 milló eurós beruházást jelent,
remélhetõleg februárban aláírják a támo-
gatási szerzõdest. A polgármester az ivóvíz- és
szennyvízhálózat kapcsán hangsúlyozta, „szá-
momra talán ez a legfontosabb megvalósítás
az eddigi tevékenységemben, és talán ezen a
projekten dolgoztam én személy szerint is a
legtöbbet az elmúlt három évben, hiszen vég-
re megoldódik három településünkön az
ivóvíz kérdése, annyi évtized után, ami alap-
vetõ egy település életében”.

Alakul az új városközpont
A másik, a városunkban történelmi változást
elõidézõ projekt a körülbelül háromhektáros
park megépítése az új iskola elõtti zöldöveze-
ten, amelyet tavaly októberben kezdtek meg.
Nem túlzás, hogy a városvezetés történelmi-
nek minõsíti ezt a beruházást, hiszen ez a pro-
jekt átrajzolja Székelyhíd évszázados térkép-

ét, egy új központ alakul ki, ami meghatározza
a közeljövõben a város arculatát. A park meg-
építésének költségeit tizenöt százalékban a
város állja, míg a fennmaradó részt a 2009-
ben a Környezetvédelmi Alaphoz (AFM) be-
nyújtott és megnyert pályázati pénzbõl finan-
szírozzák majd.

Munkahelyteremtés
különbözõ beruházásokkal
Elindult továbbá egy sportpálya megépítése
is, mely korszerû futballpályával, fémszerke-
zetes lelátóval, valamint uniós szabványnak
megfelelõ öltözõkkel és zuhanyzókkal lesz el-
látva.

Továbbá egy tavaly márciusban megjelent
kormányrendelet értelmében városunkban
3,5 hektárnyi területen egy aquapark fog
épülni, mely többek közt hideg- és melegvizes
medencével, valamint teniszpályával is ren-
delkezik majd. Erre a beruházásra már meg-
kötötték a kivitelezési szerzõdést 2011-ben,
minden engedélyt beszereztek, most már a
kormányon múlik, hogy a megígértek szerint
folyósítják-e a projekt kivitelezéséhez szük-
séges pénzt.

C Folytatás a 3. oldalon

Béres Csabát, Székelyhíd város polgármesterét kérdeztük arról, hogy a 2011-es évben milyen
eredményeket, megvalósításokat tudhat a háta mögött a városvezetõség és az önkormányzat.
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Y „Régi álom valósult meg a klub
megalakulásával – mondja Nyíri Edit
csokalyi óvónõ –, hisz a faluban saj-
nos nem igazán akad olyan hely,
ahol a fiatalok kulturált körülmé-
nyek között találkozhatnak, beszél-
gethetnek vagy kikapcsolódhatnak.”
A foglalkozásokat õ, valamint a helyi
baptista lelkész, Fazakas György és
felesége Márta tartják.

A klub a nagyszebeni székhelyû
Gyermekevangelizációs Közösség
mintájára alakult. A tagok életkora
igen változó, 3 és 18 éves kor között

van. Mindenki egyaránt élvezi a válto-
zatos közös programokat, amelyben
mindig helyet kapnak játékok, verse-
nyek, bibliaismereti percek. Minden
alkalomhoz kötõdik egy-egy arany-
mondat is, egy igevers, amit közösen
megtanulnak. Viszont félreértés ne es-
sék, a találkozók célja nem az áttérítés,
hanem a fiatalok közösségé formálása
egy tartalmas idõtöltés keretein belül. 

A különbözõ programokon kívül
vendégek is tiszteletüket teszik a
foglalkozásokon. Például a karácso-
nyi idõszakban egy Georgia állambeli

amerikai csoport érkezett, akik betle-
hemes jelenetet adtak elõ és cipõs do-
bozba csomagolt ajándékokkal lep-
ték meg a gyerekeket, amit kitörõ
örömmel fogadtak kicsik és nagyok.
Az idei év elsõ vendégei pedig a Bihar
Megyei Misszionárius Szövetség tag-
jai, Szûcs Attila és Tünde voltak.

Az alapítók lelkesen tekintenek a
jövõbe és reményeik szerint ez a kö-
zösség idõtálló lesz, ugyanúgy ahogy
azok az értékek is, melyeket a fiatal
generáció tagjainak közvetítenek.

C Ványa Blanka

Y A csend beszéde címmel jelent meg Számadó Ernõ érkeserûi költõ
(1907–1983) második verseskötete. A könyvet Gavrucza Tibor nyugalma-
zott református lelkipásztor, mint szerkesztõ mutatta be.

A kötet elõszavát Boros József érmihályfalvi tanár írta, aki Számadóhoz fû-
zõdõ barátságáról is beszélt. Az ilyen visszaemlékezésekbõl született az a
vers, amit Boros Számadó emlékére írt, és amely az új könyvben is meg-

található A láp hû fia lettél cím-
mel. A versek között – csakúgy,
mint az elõzõ kötetben (Fenyõfa
a lápon) – Gavrucza Tibor akva-
relljeit csodálhatjuk meg.

A házigazda, Oroszi Magda ér-
keserûi református tiszteletes ez
alkalomból a költõ nevét viselõ
helyi iskolának, valamint a költõ
élettársa, Sárika unokahúgának,
Fekete Hajnalnak ajándékozta
azt a néhány különlegességnek
számító régi Számadó kötetet,
amelyekre budapesti antikvári-
umokban bukkant.

Számadó Ernõ nevét egyre töb-
ben megismerik, hála ez ilyen és
ehhez hasonló fáradozásoknak.

Akik nem ismerték, kezdik megérteni költészetét s ezáltal õt magát. Életé-
ben elszenvedett megpróbáltatásai mértékéhez képest, ez csekély kárpót-
lás csupán, de valószínûleg õ nagyra értékelné. „Csak eszköz vagyok, és
szeretnék tökéletes eszköz lenni...” – írta a költõ egyik versében. Azt
hisszük, sikerült!

A kötetet 15 lejért lehet megvásárolni az érkeserûi református parókián.
C Csuka Tímea Boglárka

Y Nemcsak a nagykágyai fiatalok-
nak énekelt Pintér Béla magyaror-
szági énekes (képünkön) azon ja-
nuár végi találkozón, amelyet Kiss
Anikó nagyváradi vallástanár nép-
szerû vallásórái emlékére szervez-
tek egykori tanítványai. (Az elmúlt
években Anikó néni nyaranta, de
év közben is több alkalommal kijárt
Nagykágyára baptista vallásórákat
tartani, amelyekre vallástól függet-
lenül igen sokan ellátogattak.)

Anikó néni nyitotta az estét, és a
mi szeretett Balla Frigyes bácsink, a
székelyhídi baptista lelkipásztor
imával köszöntött mindenkit, majd
Pintér Béla énekes beszélt, aki ma-
ga írja és énekli dalait.

A koncert a Rólam van szóval
kezdõdött. A Hivatalos vagyok egy
partyra címû dalt mindenki na-
gyon lelkesen énekelte és a nyári
táborban tanult táncot hozzáfûzve
lelkesítették a fiatalokat Isten dic-
sõítésére. Az egész koncert általá-
nos tetszést aratott, az elõadóval
együtt énekeltük az ismert dalokat.
Aki eddig még nem ismerte Pintér
Bélát és dalait, biztos vagyok ben-

ne, hogy  a továbbiakban lesz tõle
kedvence. Ezen az estén érezni le-
hetett azt, ami oly sok ember életé-
bõl hiányzik: ez pedig nem más
mint a szeretet. Sokan eljöttek és
félretették büszkeségüket, vagy az
egymással szembeni gátlásokat,
félreértéseket és együtt énekeltek
Istennek.

A koncert végén egy nigériai lelki-
pásztor prédikált és imádkozott a
résztvevõkért. A koncert végezté-
vel CD-t lehetett vásárolni, autogra-
mot kérni és képet készíteni. De
ami a legszebb, hogy minden em-
ber kapott ezen az estén valami jó
dolgot. Köszönet a szervezõknek és
Pintér Bélának!

C Zelevics Emõke

Tél jõ
Német Andrea

A fejem ma bolond,
teljesen részeg.
Minden ízemben tavaszt érzek.
Szállongó varjak
Hó helyett hintsétek,
édes olaját gesztenye tincsének.
Világgá kiáltom, hogy csak õt szeretem,
De halálra van ítélve e szerelem.
Hisz nem tavasz, tél jõ most kedvesem.

Újabb Számadó Ernõ-
verseskötet jelent meg

Pintér Béla-koncert
Nagykágyán

Csokalyi örömhír
G Tárt karokkal várják a közösségre vágyó fiatalokat
Örömhír mindenkinek: foglalkozásokat szervez fiataloknak péntekenként a Csokalyon november 5-én megalakult az
Örömhír Klub, amely már most jelentõs, negyven körüli taglétszámmal rendelkezik. A csokalyi baptista imaház ter-
mében zajló tevékenységekre felekezeti hovatartástól függetlenül szeretettel várnak minden fiatalt.

A legnagyobb hiba abban áll, hogy nálunk csakis a tanu-
lásra hajlammal nem bíró fiúkat adják ipari pályára,

amikor ott is kellene tanulni és tanítani. De amikor még az
amúgy is fennálló hiányok mellett a tanuló iparosok zöme –
a tanoncokat nem a mûhelybe, hanem a szakmán kívül,
igen nagy ideig mással foglalkoztatják a tanoncidõ rövidre
szabott tartama alatt, hacsak a tanoncok különös oknál fog-
va jobban óhajtják az ipar elsajátítása körüli ismeretek meg-
szerzését. A tanoncidõ tartamát legtöbb esetben a mini-
mumra szállítják le, illetve állapítják meg, mert az ipartör-
vény errõl sem intézkedik, de még ezen idõ alatt is a tanonc,
amint igaz is nemcsak játékkal tölti ifjúkorának aranynapja-
it. Az idõ eljár, a tanonc segéddé lesz, akár nem tanult, akár
nem ért a szakiparához, hogy aztán az élet nehéz küzdelmé-
ben úgy a saját, valamint a családja avagy hozzátartozói ke-
nyerét miként lesz képes megkeresni, arról a mai napig is
hallgat a krónika.

No de honnan tanuljon az a tanonc, amikor néhány iparos
– tisztelet a kivételnek – még maga sem ért az iparához,
mert õ sem tanították. Ha az idõ elérkezik, a tanonc felsza-
badul, s az ipartestületek révén megkapja  stilizált rajzokkal
díszesen kiékesített, pecsétes, rámába foglalható Tanuló bi-
zonyítványt, pedig akkor még mit se tudnak az újszülött ipa-
rossegédek, így aztán a munkakönyves segédek egy része
minden számítás és tanácskozás nélkül, megszabadulva a
tanonckodás nehézségeitõl, örömükben a nagyvilágba in-
dulnak munkát keresni. A másik része, belátva kevés és hiá-
nyos tudásukat, a felszabaduló mesterüknél visszamarad-
nak továbbképzés céljából még egy ideig. Azok aztán, kik
vándorútra kelnek munkaszerzés céljából, nem mondjuk,
hogy helyet nem kapnak, sõt igen sok helyet, mert sok ideig
sehol se tûrik õket tudatlanságuk miatt. Miért? Mert min-
dent tudnak, csak a mesterséghez nem értenek; mert õket a
tanonckodás ideje alatt kevéssé oktatták az ipar titkaiba.
Míg az élet fenntartására pénzük és hivatásuk van, addig
csak utazgatnak; hol van munkájuk, hol nincs keresetük.

Végre aztán anyagilag teljesen tönkremenve, belátják ta-
nítómesterük és saját hibájukat, hogy õk mily kevéssé érte-
nek a megélhetésüket biztosítandó iparukhoz. A sok jövés-
menés mellett lerongyolódva, pénz nélkül, távol falujuktól,
más megyékben elhagyatottságukban a rossz és erkölcste-
len útra kénytelenek lépni. Utóvégre is mint munka nélküli
egyének, a rendõrhatóságok gondjaira kerülnek, ahonnét
az iparossegédeink kényszerútlevéllel avagy tolonc úton ha-
za és vissza illetõségi helyeikre küldetnek, illetve szállíttat-

nak; kezdhetik elölrõl tanulni iparu-
kat. Ide vezet a falusi rossz és helyte-
len tanoncnevelés is.

Számtalanszor hallottuk, hogy van-
nak iparosok, kik elszökött notórius
tanoncokat rendesen nagy mentege-
tés és enyhítõ körülmények felsoro-
lása mellett egy év, sõt néhány pár
hónap alatt akarnak betanítani és fel-
szabadítani. Hát hol van itt az ipar
iránt felettébb megkívánandó kölcsö-

nös istápolás az elõrehaladott külföld ellenni ipari verseny-
re való elõkészítés. Az 1884. évi XVII. törvénycikk (ipartör-
vény) határozatlanul írja elõ a tanonckiképzési idõ tarta-
mát, nem állapít sem minimális, sem maximális határt, csak
a kontárok szaporodását mozdítja elõ.

Az ipari törvény csak azt mondja ki, hogy a fölvétel alkal-
mával az iparos és a tanonc szülõi vagy gyámja közt a tanidõ
tartama stb. egyetértõleg állapítandó meg. Bizony sokszor
az anyagi érdekek mellett agyonállapítják a tanidõt. Néze-
tünk szerint a tanonc 17. életévének elõtt felszabadítható
nem volna, nehogy lelkiismeretlenül járjanak el a tanonc-
szerzõdések megállapítása körül.

Minden tanonc kötelezendõ lenne felszabadításához a
3–4 évi tanoncidõ letelte mellett, az általa tanult iparból
gyakorlati és elméleti szakvizsgát tenni. Ezen eredmények
elbírálás[ár]a pedig ipartestületi alkalmi bizottságok volná-
nak szervezendõk, mint szakképzettséggel bíró tényezõk.
Az írni nem tudó fiúk pedig tanoncokul felvehetõk egyálta-
lán nem lennének, mert így ki volna zárva lehetõsége an-
nak, hogy mûveletlen segédek, illetve iparosok neveltesse-
nek. Az iskolai képzettség kimutatása sarkalatos alapfeltéte-
le lenne a tanonc felfogadásának. Ugyanis az iskolai képzett-
ség hiánya miatt nem lehet megtagadni az ipartörvény sze-
rint a tanonc lajstromszerû beiktatását, valamint a munka-
könyv kiadását. Ez esetben mit tud a tanonc, amikor segédé,
késõbb mesterré lesz? Mi módon fejleszti üzleti tevékenysé-
gét? Hogyan lesz képes versenyezni a külföld elõrehaladott
nagy iparosával?

Az ipartörvény revíziója elkerülhetetlen volt, mert ku-
ruzslással nem lehet a kisipar nehéz és immáron elviselhe-
tetlenné vált küzdelmein enyhíteni. Az ipartörvény útvesz-
tõin ember legyen, ki minden akadály és kétely nélkül el
tud igazodni, tehát új és jobb törvényre van óhajunk, mely
nem gyámkodólag lesz hivatva eljárni, hanem igazi önkor-
mányzati jogunkat fogja minden irányból jöhetõ megkáro-
sítás ellen bebiztosítani a régen eltörölt, de bevált céh-
rendszer szerint.

A kevésbé tanult kisiparos ki van téve – a szabadipar lep-
le alatt – a kereskedelmi szellem térfoglalására. Nagy az
iparszabadság s ezért a képesítést igen szûk korlátok közé
kell zárni, s a tanoncképzést szigorú ellenõrzés alá kell vet-
ni. A tanoncnevelés nem csak ipari, hanem nagy nemzeti
érdeket is képez, mert az ipar jövõje a mai kor tanoncaitól
volna remélhetõ, hogy a meglevõ s mérhetetlen bajokon
is segítve legyen.

Az ipari tanoncnevelésrõl
G A Székelyhídi Hírlap 1911. augusztus 3-i számának vezércikke
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Folytatás az 1. oldalról C
Ez településünk számára közép- és hosszú
távon igen komoly gazdasági fejlõdést hozhat a
turizmus és a hozzá kapcsolódó ágazatok
gyarapításával. Ennek a beruházásnak a másik
nagy elõnye, ami inkább rövid távon jelentõs,
az az, hogy munkahelyeket teremtene, már a
kivitelezés folyamán, hiszen a vállalkozóval
már egyeztettek az ügyben, hogy ha elindulnak
a munkálatok, akkor Székelyhídról fog szüksé-
ges munkaerõt alkalmazni, továbbá a munkála-
tok befejezését követõen egy ekkora komplex-
um több tucat fõ munkaerõt foglalkoztat majd.

A Székelyhíd jövõbeni fejlõdésének egy má-
sik meghatározó beruházása egy határ menti
projekt keretében megvalósuló Gazdaságfej-
lesztõ Inkubátorház építése, ami a tervek sze-
rint 2012 szeptemberére átadásra kerül, a ter-
vek szerint ide 16–20 új és régi vállalkozást
(céget) költöztetnek be, amelyek remélhetõleg
számos új munkahelyet teremtenek és nyere-
séges tevékenységeik által a helyi adókat nagy-
mértékben növelik majd.

Béres Csaba ismételten visszatért a munkahe-
lyek teremtésének kérdésére, hiszen szerinte a
téma fõleg ebben a válságos idõszakban igen
kényes és súlyos probléma Európa, Románia és
persze Székelyhíd szintjén is. Mint mondta, õk
dolgoznak ezen, van stratégiájuk erre, és el is
kezdték a megvalósítását. Elõször is – fejteget-
te –, a munkahely nem teremtõdik parancsszó-
ra, meg hát a politikai lobbi sem a legmegfele-
lõbb ehhez, aki ilyet ígér, az hazudik. A vállal-
kozó oda megy, ahol nyereséget tud termelni,
ahol úgy érzi, hogy megfelelõek a körülmények
a vállalkozása számára, infrastruktúra, vállal-
kozóbarát helyi önkormányzat, munkaerõ, stb.
Ha jön a vállalkozó, akkor van munkahely, ez
ilyen egyszerû. Székelyhídról az elmúlt tíz év-
ben mentek, vagy nem álltak meg a vállalkozók
ilyen vagy olyan okok miatt. Az elõbb említett,
megvalósulóban levõ projektek kedvezni pró-
bálnak a vállalkozói környezetnek (inkubátor-
ház, aquapark, a települések infrastruktúrájá-
nak kiépítése), továbbá az elmúlt évben is szá-
mos konferenciát, szemináriumot szerveztek
Székelyhídon különbözõ partnerszervezetek-
kel ebben a témában. 

Soha többé nem kell félnünk
az árvíztõl
2012 augusztusára befejezõdik a két gátból ál-
ló esõvíz-elvezetõ rendszer felépítése, amely
megoldást jelent az eddig számos alkalommal
nagy károkat okozó árvíz problémájára.
(Remélhetõleg 2008-ban utoljára történt

városunkban, hogy több száz lakást veszé-
lyeztetett a hirtelen lezúduló esõzés nyomán
keletkezett belvíz.) A két gát közül az egyik a
Kiskútvölgyön fogja az esõvizet összegyûjte-
ni, a másik pedig a Cser völgyén, ez utóbbi
már szinte teljesen elkészült.

Lépések falvaink
felzárkóztatására
Béres Csaba kiemelte, hogy lehetõségeikhez
mérten igyekeztek a falvakra is nagy figyelmet
fordítani, elindult a közbeszerzési eljárás a fal-
vakon megépítendõ négy szociális napközi ott-
hon kivitelezésére. A projekt szerint 2012
októberében be kell fejezni a munkálatokat, ez
a négy új épület Nagykágya, Csokaly, Érköböl-
kút, Hegyközszentmiklós településeken a szoci-
álisan rászoruló gyerekek számára biztosít
majd iskola utáni tanulási, nevelési és étkezési
lehetõségeket. Ugyancsak a falvak felzárkózta-
tása érdekében november végén elkezdõdött
Nagykágya és Hegyközszentmiklós utcáinak
rendbetétele, lekövezése, modernizálása. Ez
egyébként számos székelyhídi utcán is zajlik.

Elhúzódó telekkönyvezés,
készül a városrendezési terv
Az önkormányzat elindított egy programot,
melynek keretén belül feltérképezik a Szé-

kelyhídhoz tartozó összes földtulajdont,
mind a 15 140 hektárnyi területet és próbál-
ják szisztematikusan adatbázisba foglalni

õket, hogy minél hamarabb sikerüljön vissza-
adni az embereknek a nekik járó földeket.

Hasonló célú önkormányzati program az ön-
kormányzati vagyon leltárba vételét tûzte ki
célul. A polgármester elmondta, mikor õk át-
vették az önkormányzat vezetését, az intéz-
mény nagyon kevés földterülettel rendelke-
zett, körülbelül másfél hektár volt csupán az
önkormányzat nevére telekkönyvezve. Ehhez
képest ez a szám ma már körülbelül tíz hektár.
(Eddig sikerült telekkönyvezni többek közt az
iskolákat, a sportcsarnokot, az önkormányzat
épületét, a múzeumot, az ANL-lakásokat stb.)
Ezt a munkát természetesen folytatni fogják,
egyenként feltérképezik majd a falvakat is
Székelyhíd mellett, hiszen akad még bõven
tisztázatlan helyzetû eset. A városvezetõ pél-
daként említette a vágóhidat, mely semmi-
lyen hivatalos okmánnyal, még csak építési
engedéllyel sem rendelkezik.

Lassan elkészül Székelyhíd átfogó városren-
dezési terve (planul urbanistic general – PUG)
is, amivel egy 5-6 éves hiányt pótolnak, de ez
azért igazán fontos, mert egy elkészített város-

fejlesztési strategiának megfelelõen lesznek
megjelölve a beltelkek, lakóparkok területei,
ipari területek stb., ami szintén egy biztonságot
és egy jövõbeni fejlõdési irányt mutat minden
potenciális vállalkozónak, aki településünkön
szeretne befektetni.

Orvosi rendelõk mellé
sürgõsségi mentõállomás
Az egészségügyet illetõen is történtek elõre-
lépések, a falvakon megépítendõ fentebb
említett szociális otthonok mellett Érköböl-
kúton sok éves hiányosságot pótoltak azzal,
hogy végre sikerült megnyitni a falu felsze-
relt orvosi rendelõjét saját háziorvossal,
Csokalyon szintén kész az orvosi rendelõ,
így ez a probléma itt is és Nagykágyán is meg-
oldódott. Hegyközszentmiklós és Érolaszi
helyzetének megoldására is történtek már
elõrelépések. 

Ezen kívül tavaly az egészségügyi miniszter
aláírta a székelyhídi mentõállomás alegység-
ének létrehozásáról szóló határozatot, ami
öt asszisztensnek és két mentõautó-sofõrnek
biztosít majd munkát, továbbá Székelyhíd
és környéke maximálisan le lesz fedve a sür-
gõsségi orvosi ellátást illetõen, várják a mi-
nisztériumból az említett munkakörökre vo-

natkozó versenyvizsga idõpontját és mód-
szertanát.

„Csak az hibázik, aki dolgozik”
Az elöljáró mondandóját azzal zárta, hogy
tisztában van azzal, hogy nem csináltak min-
dent tökéletesen, s számos alkalommal hibáz-
tak is akaratukon kívül, vagy a körülmények
nem megfelelõ kezelése által, talán vannak
dolgok amit utólag másképp csinálna, de
ezeknek a hibáknak legalább, ha lassan és
nyögvenyelõsen is, de kezdenek látszani az
eredményei. 

„Mint egyszerû állampolgár azt mondom,
hogy Isten õrizzen az olyan vezetõktõl, akinek
a fejére nem tudnak egy hibát sem olvasni,
mert az egyet jelent azzal, hogy nem csinált
semmit, hisz csak az hibázik, aki dolgozik.”

Béres Csaba is megjegyezte, hogy a jövõt
illetõen számos tervük, ötletük van, de semmi
esetre sem ígérgetni akarnak, hanem sokkal
inkább bizonyítani.

C Ér hangja

Ki kell használni
az uniós pályázati lehetõségeket
G Számos településfejlesztési eredmény vált láthatóvá tavaly Székelyhídon

Zajlik a hegyközszentmiklósi és nagykágyai utcák modernizásása

A Cser völgyi gát már szinte teljesen kész

Az épülõ sporttelepen jól haladnak a munkálatok

CC Fotók: archív
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Y Népes részvétellel rendezték
meg a már hagyománnyá vált Ér-
melléki Farsangi Bált január 21-én a
Székelyhídi Múzeum épületében.

A magyar kultúra napja köré szer-
vezett rendezvényt Béres Csaba pol-
gármester nyitotta meg, köszöntve
a megjelent vendégeket: Bajtai Er-
zsébetet, a bukaresti magyar nagy-
követ feleségét, Böjte Csaba feren-
ces rendi szerzetest, Cseke Attila
szenátort, Tasó László magyarorszá-
gi országgyûlési képviselõt, Pásztor
Sándort, a Körösök Vízügyi Igazga-
tóság igazgatóját, Rákosi Jenõ refor-
mátus esperest, Bihar megyei taná-
csosokat, polgármestereket és min-
den megjelent vendéget. 

„Miért jó magyarnak lenni?” – tet-
te fel a kérdést a városvezetõ kö-
szöntõ beszédében. A válasz:  azért,
mert büszkék lehetünk nemzetünk-
re, elõdeinkre, nagyjainkra, akik a
legtöbb boldogot, szentet és Nobel-

díjast adták a világnak, mert mi al-
kottuk a világon a második alkot-
mányt, mert több, mint 200 ezer
magyar népdalt szerkesztett ez a
nemzet, mert nyelvünk olyan töké-
letes szerkezetû melynek párja nin-
csen az egész világon. „Nekünk
büszkének kell lennünk mindarra,
amit nemzetünk letett a történelem
asztalára. Örülök, hogy ismét sike-
rült megrendeznünk az Érmelléki
Farsangi Bált. Isten hozta önöket!” –
mondta Béres Csaba

Böjte Csaba szerzetes vidámság-
ra, jókedvre ösztönözte a megjelen-
teket: „Félek attól a világtól, ahol
mindig minden le van szabályozva.
Szeretnék egy olyan világban élni,
amelyben szeretet, béke, összefo-
gás van, amelyben jótékonykodunk
azoknak, akik gyengék és kicsik –
úgy gondolom, hogy erre mindany-
nyian vágyunk. Együtt, közösen
erõsebbek és gazdagabbak va-

gyunk. Merjünk összefogni és le-
gyen az életünk fõ irányvonala a
szeretet és az összetartozás. A mai

este azt kívánom legyen szeretet,
jóság, irgalom, egymásra figyelés,
hogy azt is tudjuk befogadni, aki ta-
lán nem érdemli meg. Vezessen
bennünket a szeretet.”

Bajtai Erzsébet nagykövetasszony
beszédében kiemelte, hogy „a ma-
gyar nemzet a Kárpát-medence
egyik végétõl a másikig pezsgõ éle-
tet él. Jó látni és hallani a fejleszté-
seket, a terveket, melyeknek ered-
ményét mi fogjuk élvezni. A magyar
az alkotás és a tudás népe. A lel-
künkben legyen fény és fogjuk meg
egymás kezét. Adjuk át egymásnak
az örömet és vigyük ki a hétközna-
pokba is.”

Az est nyitótáncát Slovak Milan és
Szilágyi Cynthia, a Stefany sport-
táncklub versenytáncos párosa nyi-

totta meg, majd az est mûsorvezetõ-
je, Molnos András Csaba, a temes-
vári Csiky Gergely Állami Magyar
Színház színmûvésze ismert film- és
operettslágerekkel alapozta meg a
hangulatot. A bál hivatalos nyitó-
táncát Béres Csaba polgármester és
Szilágyi Cynthia, illetve Bajtai Er-
zsébet és Slovak Milan táncolták, te-
ret engedve ezzel a több mint 200
bálozónak.

Megválasztották a 2012-es Érmel-
léki Farsangi Bál királynõjét, a cím-
nek ezúttal Molnár Csilla Berna-
dette örülhetett, aki a tavalyi gyõz-
tes Karsai Magdolnától vehette át a
koronát. Ez alkalommal udvarhöl-
gyeket is választottak, Nyíri Lídia és
Magyari Enikõ állhatott a frissen
megválasztott királynõ oldalára.

Szórakozás és adománygyûjtés
a IV. Érmelléki Farsangi Bálon
G Vidám pillanatokkal telített összefogás a magyar kultúra napjához kötõdõ rendezvényen

CC A szerzõ felvételei

A vacsora után a bálozók birtokba vették a táncparkettet

Molnár Csilla Bernadette bálkirálynõ átveszi a vándorkoronát elõdjétõl

A tehetséges
zenészpáros,
Fodor Sándor
és Bajnok Csaba
minden évben
elhozza fülbe mászó
melódiáit
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Y Film-, könyv- és kiadványbemutató várta
magyar kultúra napi programsorozat elsõ
napján, január 20-án az érdeklõdõ közönsé-
get a székelyhídi Petõfi Sándor Elméleti
Líceumban.

A délután a Griffiti Dráma- és Filmmûhely
filmbemutatójával vette kezdetét, amely elõtt
az alkotóközösség alapítója, Hevesi Zoltán
magyar szakos tanár köszöntötte az egybe-
gyûlteket, üdvözölte a régi és új vendégeket
és néhány szót szólt magáról a csapatról,
amely egy diákszínjátszó csoportból nõtte ki
magát.

Az elõadás egy meglepetésszerû videoklip
vetítésével kezdõdött, amely karácsonyi han-
gulatot teremtett a nézõk körében. Ezt köve-
tõen levetítették A mesének legyen jó vége cí-
mû filmet, amely egy bábjáték-forgatókönyv
átértelmezése. Az alkotást a közönség nagy
tapssal jutalmazta.

Ezt követõen egy werkfilmet láthattunk,
amely segítségével betekintést nyerhettünk

a kulisszatitkok mögé, a forgatások hangula-
tát élhettük át. A filmvetítés mindenki számá-
ra jó hangulatot teremtett, kellemes volt látni

barátaink filmbéli szereplését és sikereit. A
Griffiti Dráma- és Filmmûhely munkájának
gyümölcsét nagy taps koronázta.

Béres Csaba polgármester köszöntõ szavai
után jöhetett második programpontként a
könyv- és kiadványbemutató. Három nagyvá-
radi alkotó látogatott el hozzánk, Simon Judit,
a Riport Kiadó igazgatója, Szilágyi Aladár, a
kiadó riportere, illetve Szûcs László költõ és
újságíró, az Erdélyi Riport és a Várad fõszer-
kesztõje. Õk számos könyvet, újságot, lapot
hoztak, valamint pár szóban ismertették a Ri-
port Kiadót is.

A nagyváradi vendégek bemutatták az Erdé-
lyi Riport címû képes hetilapot, a Várad címû
irodalmi-kulturális lapot, valamint a Bihar-
ország címû lapot. Ezután érdekes informáci-
ókat tudhattunk meg Péteri Zoltán Képzelt
beszélgetések, Sorbán Attila Vaníliás gumi-
csont, valamint A püspök úr pálinkát iszik,
Kinde Annamária Hóbanévad, Karácsonyi
Benõ Napos oldal, illetve A megnyugvás ös-
vényén és Simon Judit Halasi Erzsébet – Egy
színésznõ élete címû kötetekrõl.

A könyvbemutató is nagy sikert aratott a kö-
zönség köreiben, mindenki számára új él-
ményként szolgált e kulturális programok
sokszínûsége.

C Fazekas Evelin

Igényes programok a kultúrakedvelõ közönségnek
G Bemutatták a Griffiti Dráma- és Filmmûhely új filmjét, a Riport Kiadó könyvek és kiadványok sokaságával érkezett Székelyhídra

Az érmelléki farsangi bálokon ha-
gyománnyá vált a aukció is, melyen
ezúttal székelyhídi képzõmûvészek
alkotásai és a meghívott vendégek
felajánlásai kerültek kalapács alá.
Az aukció teljes bevétele 9550 lej

lett, melyet a szervezõk a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány által mû-
ködtetett székelyhídi csoportnak
ajánlottak fel.

A rendezvény sikeréhez nagyban
hozzájárult a Fodor Sándor és Baj-

nok Csaba alkotta zenekar, amely
hajnalig szolgáltatta a talpalávalót,
az értékes tomboladíjak, valamint a
felszolgált ízletes ételek és érmellé-
ki italok is.

C Fekete Katalin

CC A szerzõ felvételei

A pörgõs dallamok lendületében ajánlatos összekapaszkodni

Az új bálkirálynõ elsõ tánca mindig a polgármesteré

Simon Judit igazgató
ismerteti a Riport Kiadót
(jobbra az est két másik
meghívottja, Szûcs László
és Szilágyi Aladár)

Szép számban
gyûltek össze

a film- és
irodalom-

kedvelõk



Az ázsiai cég képviselõinek (jobbra) javaslata ellen több kifogás merült fel a megbeszélésen

– Pontosan mi hangzott el azon a
bizonyos üzleti megbeszélõn?
– A cikkre reagálva elõször is azzal
kezdeném, hogy néhány pontosítást
kell tennem. A japán üzletemberek,
akik ellátogattak városunkba, iga-
zából egy biomasszaüzemekhez
kapcsolódó technológiát kívántak
eladni, annak piacot szerezni. Ez
rendben is lenne, ha épp építés alatt
lenne Székelyhídon egy hasonló
üzem, de sajnos ez most nincs. Igaz,
két évvel ezelõtt leadtunk egy ha-
sonló pályázatot Diószeggel és a
Bihar Megyei Tanácsal közösen, de
az sajnos nem nyert (hatalmas túlje-
lenkezés, más megyékben erõsebb
lobbi és hasonló okok miatt).
– Milyen ajánlattal érkeztek az
ázsiai üzletemberek?
– A megbeszélés egy biomassza-
üzem létrehozásáról szólt, ahová

majd tõlük kellene megvásárolni a
már említett felszereléseket, beren-
dezéseket. Ez különben egy konkrét
esetben is igen nagy gond lenne,
hisz egy önkormányzat nem vásá-
rolhat csak úgy, fõleg több millió
euró értékben akárkitõl, közbeszer-
zési eljárás kell stb. A japánok javas-
lata szerint pályázatot kellene leten-
ni, amit az Európai Unió (98%) tá-
mogat majd. A probléma ezzel csak
annyi, hogy épp nincs semmilyen
ilyen jellegû pályázati kiírás Romá-
niában. Természetesen elmondtuk,
hogy mi, az önkormányzat minden
javaslatra, ötletre nyitottak va-
gyunk, ami a településünk számára
gazdasági fellendülést hozhat, de
azoknak valós alapokon nyugvó,
megvalósítható projekteknek kell
lenniük.

C Pap Enikõ
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Rákóczi-szövetség Székelyhídon
Y Az év eleje óta városunk is
tagja a Rákóczi Szövetségnek,
mely egész az Kárpát-medencé-
ben rendelkezik helyi szerveze-
tekkel. A szervezet a rendszer-
váltás után, 1989-ben alakult,
azzal a céllal, hogy a magyaror-
szági és külhoni magyarok közt
hidat képezzen. E cél elérését
gazdag programsorozat szol-
gálja minden évben: vetélke-
dõk/versenyek, kirándulások, melyek javarészt
elérhetõek határon túli magyaroknak is. A szer-
vezet ma már több mint 15 ezer tagot számol, és
ez év eleje óta a székelyhídi diákok is bõvíthetik
ezt a létszámot Kormányos László történelem és
Sóki Béla matematika szakos tanár jóvoltából. A
megalakuló gyûlést követõen, a diákok a szövet-
ség fõtitkárát, Csáky Csongort üdvözölhették a

Petõfi Sándor Elméleti Líceum-
ban, ahol az egyórás elõadáson
megismerkedhettek jobban a
szövetség mûködésével, prog-
ramjaival, céljaival.

Akik kedvet kaptak a szövet-
séghez való csatlakozáshoz, je-
lentkezhettek Preznyák László-
nál, a helyi csoport elnökénél.
A jelentkezéshez egy ûrlap ki-
töltése szükséges, és ezután

bárki taggá válhat, lehetõsége nyílik a progra-
mokban való részvételhez, illetve a székelyhídi
csoportban szervezhet programokat a többi tag
társaságában. Iskolánk diákjai elõtt ezzel egy
újabb lehetõség nyílt, melyet kihasználva érde-
kes, tanulságos és nem utolsó sorban emlékeze-
tes tapasztalatokkal gazdagodhatnak.

C Pop Richárd

Dr. Biró Sándor
és az új barátja
Fiatal ügyvédként került Székelyhídra. Mi-
után beköltözött a patika melletti házba,
ahol évtizedekig lakott és mûködött
ügyvédként, kitétette a kapura szép, új
cégtábláját:

Dr. Biró Sándor ügyvéd
Meglátta ezt Románszky a patikából, és

rögtön kigondolta a következõ mókát!
Szólt Rácz Péternek, aki késõbb nagy-
bányai festõmûvész lett, hogy jöjjön, javít-
sa ki a táblát, mert nem jól írták az ügyvéd
nevét! Péter azonnal ecsetet fogott, és
kijavította:

Dr. Siró Sándor ügyvéd
Rövidesen nagy csoport ember verõdött

össze a tábla elõtt, ott állva hangosan
nevettek a név miatt. A hangoskodó
csõdületre Biró is kijött a ház elé. Látva mi

történt, rohant, hogy letakarja a feliratot.
Ekkor jött oda Románszky:

– Mi történt? – kérdezte nagy ártatlanul.
– Nézze, mi van írva a nevem helyett!
– Miért, hogy hívják az ügyvéd urat?
– Csak nem képzeli maga is, hogy ez a
nevem!?
– Akkor itt valami turpisság lappang! –
mondta Románszky –, se baj, majd se-
gítünk rajta!
– Péter – szólt oda Rácz Péternek –, ki
tudod javítani a hibát?
– Hát persze! – válaszolt, és egy terpen-
tines ronggyal letörölte a még friss felira-
tot.

Ettõl a naptól kezdve a Románszky és
Biró család életreszóló barátságot kötött
egymással.

C Forrás: Nánási Zoltán:
Egykori székelyhídi történetek,

mindennapi apró villanások,
anekdoták

Elõnytelen ajánlat biomasszaüzemre
G Béres Csaba: nem megalapozott a japán üzletemberek elképzelése
Pontatlanságokat tartalmaz az egyik megyei terjesztésû napilap január vé-
gén megjelent írása, amelyben arról olvashattunk, hogy japán befektetõk
jóvoltából biomasszaüzem létesülhet városunkban. Az említett cikk sze-
rint az ügy végsõ kimenetelét illetõen a döntés az önkormányzat kezében
van. Miniinterjúnkban Béres Csabát, Székelyhíd polgármesterét kérdeztük
a biomasszaüzem ügyével kapcsolatban.

Így mûködik egy biomasszaüzem

CC Kozma Csaba

CC illusztráció: jiwi.com
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Y Saját tévécsatornája és internetes
rádiómûsora lehet Székelyhídnak
2013 közepétõl egy Hajdúböször-
ménnyel közösen leadott és meg-
nyert pályázat eredményeként. A
projekt célja a székelyhídi közszol-
gálati információszolgáltatás és mé-
diaoktatás alapjainak megteremtése
a hajdúböszörményi tapasztalatok
átadásával. A médiaorgánumokat a
Magyarország–Románia Határon Át-
nyúló Együttmûködési Program
2007–2011 nevû fejlesztési terv Új
médiageneráció projektje kereté-
ben hozzák létre.

A helyi média fejlesztésére irányuló
pályázatot a két város 2011 januárjá-
ban adta le, a pozitív elbírálásról pe-
dig az év végén értesültek. A meg-
nyert 329 587 euróból a romániai fél
60 000 eurót kap a pályázatban fog-
laltak megvalósítására, azaz modern
kamerák, hordozható számítógépek,
fényképezõgépek és egyéb szükséges
eszközök megvásárlására. A fõleg in-
terneten mûködõ közszolgálati té-
vé-rádiót elsõsorban a téma iránt ér-
deklõdõ diákok, fiatalok fogják
szerkeszteni. Számukra az Európai
Unió által is elismert féléves ingyenes
kurzust fognak indítani újságírás, rá-
diózás és televíziózás témakörben. A
húszfõs kurzus elvégzõi lesznek majd
a tévécsatorna és a rádióállomás ön-
kéntes munkatársai. A fennmaradó
összeg a magyarországi felet illeti
meg, a magyarországi város a már
meglévõ helyi tévécsatorna fejleszté-
sére fogja fordítani az összeget.

Székelyhídon valószínûleg március
elején már elindul a projekt konkrét
megvalósítása a képzés beindításá-
val. A remények szerint mire a képzés
véget ér, a fent említett eszközöket is
sikerül beszerezni. Egyelõre még kér-
déses, hol lesz a stúdió berendezve.
Több lehetõség is szóba került, példá-
ul a színház épületében egy terem,
ám végleges döntés errõl még nem
született. Ugyanígy nem tisztázott
még a rádióadó és a tévécsatorna ne-
ve sem, itt is számos variáció felme-
rült, elõbbit illetõen egyelõre az Ér
hangja Rádió tûnik a legvalószí-
nûbbnek, míg utóbbi esetében a Szé-
kelyhíd Tv, Ér Tv és Ér hangja Tv
lehetõségek kerültek szóba.

Béres Csaba polgármester lapunk-
nak elmondta, nagy reményeket fûz a
helyi tévéhez és rádióhoz, hiszen –
mint mondta – nemcsak Székelyhíd
és a hozzá tartozó falvak lennének
érintettek a dologban, hanem más ér-
melléki települések is, amelyekrõl így
sokkal több hírt és sokkal reálisabb
képet lehetne nyújtani. A két média-
orgánum másik fontos szerepe az len-
ne, hogy tájékoztassa a lakosságot az
önkormányzat munkájáról, hiszen
nagyon sokszor az itt zajló dolgokról
nem vagy csak hiányosan értesülnek
a településen élõk. Nagyon jó lehetõ-
ség lenne ez arra is, hogy maguk a la-
kosok jelezzék problémáikat, észrevé-
teleiket a városvezetés felé, hiszen így
sokkal hatékonyabban és több prob-
lémára lehetne megoldást találni.

C P. E.

Y Két illegális szemétlerakó helyet sikerült fel-
számolni városunkban január folyamán – tud-
tuk meg Béres Attilától, az AVE Bihor cég terü-
leti vezetõjétõl. Az egyik ilyen hely a Székely-
hídról Hegyközszentmiklós felé vezetõ út mel-
lett, a Vadas erdõ bejáratával szemben volt, in-
nen a cég dolgozói tizenkét köbméter hulladé-
kot gyûjtöttek össze, melynek hetven százaléka
pillepalack volt. Ezenkívül még egy kisebb sze-
métlerakatot is felszámoltak a Házhely végén, a
vasúttól az új iskola irányában, itt körülbelül
másfél köbméter szemét volt illegálisan tárol-
va. Megtudtuk, hogy ezekhez az megvalósítá-
sokhoz mindenképpen hozzájárult, hogy a he-
lyi önkormányzattal eredményes az együttmû-
ködés. A nagyobbik szemétlerakatról mûhol-
das felvétel is készült, ezt követõen jelezték a
problémát a város önkormányzatának dolgo-
zói. A kisebbiket az AVE munkatársai vették
észre, de emellett mindkét esetben lakossági
bejelentés is történt, amiért a cég helyi kiren-
deltsége nagyon hálás, hiszen ez is azt bizonyít-
ja, hogy a lakosok egyre nagyobb hangsúlyt
fektetnek a város tisztaságára. 

Béres Attila területi vezetõ elmondta, hogy
nagyon örülnek az ilyen jellegû segítségnek,
minden további bejelentést szívesen fogadnak

székhelyükön, vagy akár a 0732-690745-ös
telefonszámon. Hozzátette, bár a történtek azt
bizonyítják, hogy a lakosok egyre jobban pró-
bálnak vigyázni környezetükre, ez még mindig
nem elég, s kért mindenkit, hogy a szelektív

hulladékgyûjtést igyekezzenek tényleg komo-
lyan venni. Amennyiben valamilyen okból ki-
folyólag nem kaptak a cégtõl erre alkalmas sze-
metes zsákokat, vagy a zsák már tönkrement,
nyugodtan gyûjtsék a papírt és mûanyagot egy

saját zsákba, hiszen ezt õk úgyis szétválogatják.
Mint elmondta, ennyi erõfeszítést meg kell
hogy érjen mindenkinek, hogy tiszta városban,
környezettudatosan éljen.

C Pap Enikõ

Illegális székelyhídi szemétlerakó
helyeket számoltak fel
G AVE: a lakosok már jobban vigyáznak környezetükre, de még sok a tennivaló

Az AVE munkatársai 12 köbméternyi hulladékot szedtek össze a mûholdas felvételeken is látszó nagyobbik szemétlerakat helyszínén

Már nemcsak nyáron lehet pancsolni a felújított termálstrandon

CC Fotók: Béres Attila

Y Sokan nem tudják vagy nem is
hiszik el: a hegyközszentmiklósi ter-
málstrand most, a hideg idõszakban
is üzemel. Az elmúlt években
megszokhattuk, hogy szeptember
végén lakat került a strand bejá-
ratára, azóta viszont több változás
is történt.

Mint arról már korábban beszá-
moltunk, az öltözõk és mosdók fel
lettek újítva, ezek tetején pedig
bérelhetõ szobákat alakítottak ki. A
fejlesztések sora itt nem fejezõdött
be, ugyanis a hideg víz bevezetése
után, az elmúlt nyáron, már

gyerekmedence is várta a kiláto-
gatókat. A legfrissebb újdonság
pedig az, hogy az öltözõket és a
mosdókat is téliesítették, hogy
minél nagyobb kényelmet bizosít-
sanak a fürdõzõknek. 

Árus Csongor László helyi refor-
mátus tiszteletes elmondta, hogy a
téli szezonban is szeretettel várnak
mindenkit, bár kevesen tudják,
hogy nyitva van a strand. Vendé-
gek azért vannak, néha még szobát
is bérelnek, ugyanis villanyme-
legítõvel megoldható azok fûtése.
Ez viszont csak ideiglenes meg-

oldás, ugyanis ez év folyamán a
szobákat is téliesíteni fogják. 

Megéri tehát kilátogatni Szentmik-
lósra, és feltöltõdni a kellemes ter-
málvízben, esetleg onnan, didergés
nélkül szemlélni a téli tájat.

Bõvebb információkat a www.ter-
malstrand.ro honlapon találhat
az érdeklõdõ, a legfrissebb infor-
mációkat pedig a strand Facebook-
oldalán, Hegyközszentmiklósi
Gyógyfürdõ néven olvashatjuk.
Kellemes téli pancsolást mindenk-
inek!

C Csuka Tímea Boglárka

Internetes tévécsatorna
és rádióállomás alakul
G 2013 közepétõl sugározhatnak adásokat az uniós
forrásokból létrejövõ új érmelléki médiaorgánumok

Idén elõször télen is nyitva van
a hegyközszentmiklósi strand

CC Archív



– Ha Csorján Dezsõre, mint mûvész-
re gondolok, akkor egy Jézus-ábrá-
zolás villan az eszembe legelõször.
Honnan ez a vallásos témák iránti
elhivatottság?
– Tudod, hiszek valamiben, mélyen
hiszek a vallásban és ezt sugallják a
képeim is. Sokan hitetlenek vagy
meghasonlanak a világgal, de engem
ez a hit segített át az élet nagy holt-
pontjain. 

Már egész kicsi korom óta foglalkoz-
tat Jézus és az õ élete és ez a képeim
által jut kifejezésre. Minden képembe
a lelkem egy darabját festem bele és
sokszor ez ijesztõen hat másokra, de
ilyen vagyok én, mint sok mindenki
mást az élet engem is megtört, és ta-
lán ezért szomorúbb hangvételû a ké-
peim többsége. A Jézus-képek külö-
nös helyet foglalnak el a lelkemben,
ezek fejezik ki talán a legjobban azt,
hogy ki vagyok én. Sokszor pályatár-
saim azt mondják, hogy magamat fes-
tem meg ezeken a képeken, ami nem
igaz. Azonban az érzéseim olyan mó-
don hatják át ezeket az arcképeket,
hogy az arc valóban az enyémhez ha-
sonlóvá válik.
– Közismert, a lánya, Csorján Melitta
is kiváló festõmûvész. Honnan ered
ez a tehetség?
– Szerintem ez egy gén, ami a csalá-
dunk egyes tagjaiban továbböröklõ-
dik. Úgy emlékszem, az egész a déd-
nagyapámtól indult. Debreczeni Fe-
renc kántor-tanító és rajztanár volt,
és fia, Dezsõ, az én nagyapám ötvös-
munkás. Tõle örököltem a nevem és
két generáció kézügyességét is, amit
hál’Istennek a nagyobbik lányom-
nak is tovább tudtam adni. Ugyan
nem esik messze az alma a fájától,
mégis mi két különálló mûvészi vi-
lágban élünk a lányommal, s csak

néha merészkedünk át a korláto-
kon, hogy megcsodáljuk egymás
mûvészetét. 
– Szavaiból ítélve ez a tehetség örö-
költ és nem tanult dolgokon alap-
szik. Mikor derült fény az öröklött
mûvészgénre?
– Már igen korán, kisiskolás korom-
ban az egyetlen dolog, ami lekötött, a
rajz volt. Azt, hogy van hozzá tehet-
ségem, akkor fedezték fel, mikor sor-
ra nyertem a különbözõ rajzverse-
nyeket. Késõbb már felnõtt fejjel el-
végeztem a nagyváradi népi iskola
rajzszakát, elõször Motl Roman, majd
a késõbbiekben Kristófi János lett a
mesterem. Habár sokszor mondták,
hogy nem igazán értik, mit keresek
én itt, hisz ezeket a dolgokat, amiket
itt tanítanak, én már rég tudom,
mégis hálával tartozom nekik, mert
nagyon sokat tanultam tõlük.
– Mikor mutatta meg elõször a világ-
nak ezt e tehetséget?
– Önálló kiállításra jóval 2000 után
került sor, de a kezdetek sokkal mesz-
szebbre nyúlnak. Az elsõ munkám
egy kazettás mennyezetû templom
restaurálása volt Menyõn, amely Tõ-
kés László számûzetési helye is volt.
Ezután felgyorsult az élet, egyházi kö-
rökben kézrõl kézre adtak, így szá-
mos helyen fordultam már meg és
fordulok meg manapság is. A székely-
hídi katolikus templomot is nagy
részben én restauráltam, amire külö-
nösen büszke is vagyok. A kiállítások
lehetõsége és ideje késõbb érkezett
el, de így is már számos helyen meg-
fordultam. Kiállítottam már többek
közt Belgiumban, Debrecenben,
Nagyváradon és Székelyhídon is
megszámlálhatatlan alkalommal.
Voltak egyéni és csoportos kiállítása-
im is és mindegyikrõl szép emlékeket

õrzök, amelyekbõl a nehezebb idõ-
szakokban táplálkozni tudok.
– Van-e olyan mûvészeti irányzat
vagy festõmûvész, akit példaképnek
tekint?
– Munkácsyt tartom az egyedüli pél-
daképemnek, számos képét festet-
tem újragondolva az eredeti alkotást.
Nagyon szeretem a vonalvezetését,
tiszta, pontos, határozott, ehhez ha-

sonlít a leginkább az én stílusom is.
Nagyon érdekel a történelem is, az
utóbbi években rengeteget olvasok
és nagyon elmerültem a történelmi
témában. Számos hasonló ihletésû
képem született ebbõl a ‘szerelem-
bõl’, többnyire híres festmények má-
solatai. Nagy büszkeséggel tölt el az
is, hogy a Munkácsy-díjat kaptam. Ezt
a kitüntetést csak olyan festõmûvé-

szek kaphatják meg, akik sok Munká-
csy-képet festettek meg. Azonban a
legbüszkébb arra vagyok, hogy a
nagyváradi Tibor Ernõ Galéria oszlo-
pos tagjának választott. Itt számos
olyan mûvész van, akit csodálok, és
akitõl nagyon sokat tanulhatok. És
hatalmas lendületet ad az is, hogy
ezek az emberek elismerik a munkái-
mat és mindig rengeteg bíztatást
kapok tõlük. 
– Számos képe nagyon érdekes szín
és térhatású. Ezek milyen techniká-
val készülnek?
– Tûzzománctechnikával, viszont az
érdekességük az, hogy a hagyomá-
nyostól eltérõen ezek a képek karton-
lapra készülnek. Az eredeti tûz-
zománctechnikánál a kép egy vékony
fémlemezre készül, amit kemencé-
ben égetnek ki a végleges formára.
Viszont a karton nem hõálló, ezért én
egy sajátos technikát fejlesztettem ki,
ami az én találmányom, és aminek a
titkát senkinek nem árulom el, a halá-
los ágyamon egyedül a lányom lesz
az, akinek továbbadom örökségül.
– Úgy tudom, nem csak kézügyesség,
de aranytorok is szerepel az örök-
ségben. Hogyan került kapcsolatba a
Székelyhídi Férfikórussal?
– Egy véletlen folytán kerültem be a
kórusba, és azóta ott ragadtam. Már
tizenöt éve erõsítem a kórust tenor
szólamban. Ez idõ alatt számos barát-
ság és testvéries hangulat alakult ki
köztünk. A kórus mellett pedig a má-
sik nagy szenvedélyeim a borverse-
nyek,  ahová nem borosgazdaként,
hanem borkedvelõként járok el.
Emellett pedig az érmeket és kupákat
is én szoktam önteni ezekre az alkal-
makra. Van egy képem is, amely
engem ábrázol öregkoromban. Egy
öreg, õsz szakállú férfi áll rajta boros-
pohárral a kezében. Így szeretnék
majd én is távozni ebbõl a világból,
amikor elérkezik az idõm, emelt fõvel
és jókedvûen.

C Ványa Blanka
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„Minden képembe a lelkem
egy darabját festem bele”
G Beszélgetés Csorján Dezsõ székelyhídi képzõmûvésszel

Kint nyirkos hideg, bent barátságosan ropog a kandalló, amikor szobák labir-
intusán át megérkezek Csorján Dezsõ székelyhídi képzõmûvész otthonába. Az
egész olyan mintha egy másik világba lépnék, mindenütt Jézus ábrázolások
és vallási szimbólumok vesznek körül.
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