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Y A búza, árpa, rozs már a silókban pihennek,
és lassan eljön a napraforgó begyûjtésének ide-
je, késõbb pedig a kukoricáé. A gazdák kétségbe-
esve figyelik az idõjárás-elõrejelzéseket és szá-
molnak. Sajnos már az esõ sem segít. Az orszá-
got, fõként a déli és dél-keleti tájakat ezen a nyá-
ron szélsõséges idõjárás sújtotta, ami a román
gabonaháztartást érzékenyen érintette. A mezõ-
gazdasági minisztérium szerint országos szinten
a napraforgó elõrelátható, hozzávetõleges hoza-
ma még lefedheti a szükségleteket, ezzel szem-
ben a kukoricaföldek több mint fele felperzselõ-
dött a tûzõ napon. Bihar megyére más arányok
érvényesek, itt ugyanis a napraforgó és a kukori-

ca egyforma, 80 százalékos arányban vált hasz-
nálhatatlanná. A megyében jelentõs még a szója-
és cukorrépa-termelés, ezeket szerencsére nem
érte ekkora kár az elviselhetetlen hõség miatt.
Településünkön és a hozzá tartozó falvakban
sem jobb a helyzet, ahol a lakosság hetven száza-
léka mezõgazdaságból él. Tíz megkérdezett em-
berbõl tíz panaszkodott valamilyen aszály okoz-
ta kárra, akár a szántóföldekrõl, akár a konyha-
kertrõl vagy a gyümölcsösrõl legyen szó. Arról
viszont már kevesen tudtak, hogy az állam már
megtette az elsõ lépéseket, hogy valamilyen
formában segítséget nyújtson a károsultaknak. 

C Folytatás a 3. oldalon

Y Mindenki tudja, hogy rengeteg problémával
„áldotta” meg településünk lakosainak a hét-
köznapjait a városunkban mûködõ vízhálózat
az elmúlt minimum húsz évben. Fõleg a Felsõ-
város, Házhely, Kiskágya, Vecser és a temetõ
környéki dombokon lévõ utcák lakosai. Azok,
akik tudnának mesélni anekdotákat arról, mi-
ként fogyott ki a víz a mosógépbõl mosás köz-
ben, hogy víz nélkül maradtak zuhanyozás köz-
ben, hogy munkából hazaérve sem felnõtt, sem
gyerek még az illemhelyre sem tudott elmenni,
mivel nem volt víz. Fokozhatnánk még, de mi-
nek? A székelyhídi ivóvízrendszert még a hatva-
nas években építette ki az akkori városvezetés,
a beruházás során nem készült terv, így meg-
hibásodás esetében emlékezetbõl vagy véletlen-
szerûen keressük a néhol két méter mélyen
fekvõ vezetéket. A helyzet az elmúlt két évben
annyiban javult, hogy a város vett egy buldó-
exkavátort, ezáltal legalább ezt nem kell kibé-
relni a javítások idejére. Ha azonban õszinte
akarok lenni, nem csak a fizikai rendszerrel
van gond, hanem magával a mûködtetési ap-
parátussal is. A vízhálózatot fenntartó csoport
az önkormányzaton belül tizenegy fõs, amibõl
két ember a köbölkúti, egy az olaszi, hét pedig
a székelyhídi rendszert hivatott mûködtetni.
Székelyhídon van három ember, aki a vízál-
lomásnál dolgozik 24/48 órás munkaidõben,
van két személy a szippantós autón, van négy
vízvezeték-szerelõ, egy almérnök és egy veze-
tõ. Nincs olyan személy, aki számláz (volt, csak
felmondott), legalább két fõre szükség lenne.
Az önkormányzat viszont nem vehet fel új al-
kalmazottakat, mert az állami szférában a mun-

kahelyek zárolva vannak. Ha valaki elmegy,
mint a számlázó esetében, csak a feladatok
nõnek, amelyeket senki nem csinál meg, ezért
egy óriási káosz maga az ivóvíz-szolgáltatás
Székelyhídon.

A helyzetet jobban elemezve, az RMDSZ-frak-
ciónak volt egy olyan álláspontja, amely szerint
kiadná az ivóvízhálózatot üzemeltetés céljából
egy olyan cégnek, amely minden engedéllyel
rendelkezik a szolgáltatást illetõen. A városnak
így havonta hozzávetõlegesen 22 ezer lej (azaz
220 millió régi lej) megtakarítása lenne a helyi
költségvetésben, amit bármi másra tudnánk
fordítani, hiszen járdákra, a középületek felújí-
tására, önrészre a pályázatokhoz lehetne köl-
teni az itt megtakarított összeget. Szerintem ez
az egyetlen és ésszerû megoldás.

És akkor jött a politika, és mint annyi min-
denbe, ebbe is bele akar szólni. Bele is szól. Már
régebben megfogant az elképzelés, hogy az
ivóvíz-szolgáltatást ki kellene adni üzemeltetés
céljából, de már akkor a Szociáldemokrata Párt
(PSD) tanácsosai határozottan a tervezet ellen
voltak, sõt, mi több, volt olyan RMDSZ-es taná-
csos (aki most nem az), aki még a szakbizottsági
szinten blokkolta a gondolatát is ennek a dolog-
nak, mert az alulírott, Béres Csaba pozitív poli-
tikai tõkét kovácsolok belõle a választásokra.
Na ez már súlyos, most a város azért fizet, mert
néhány helyi volt politikus nem akart engem a
városvezetés élén látni. Volt ezzel más is így, de
nem a székelyhídiak fizettek érte. Most új
vezetés van, ami a város tanácsosi gárdáját
illeti, de a probléma a régi.

C Folytatás a 3. oldalon

A címbeli elkeseredett mondattal jellemezte problémáját egy földmûves, miután lapunk afelõl
érdeklõdött hogyan érintette gazdaságát az esõmentes nyár. A rendkívüli hõmérséklet, fõként
a júliusi hónapban, olyan károkat okozott a romániai mezõgazdaságban, amire az 1946-os
szárazság óta nem volt példa.

Nyomásgyakorlást csak a székelyhídi víztoronyból! Havonta 22 ezer lejjel csökkennének
a város kiadásai az ivóvízhálózat cég általi üzemeltetésével

CC Bíró Orsolya



Y Jelentkezõbõl idén sem volt hiány:
több mint ötven lelkes gyerek érke-
zett a Pro Székelyhíd Egyesület által
szervezett tábor helyszínére, a helyi
munkásklubba, hogy kezdetét vehes-
se a háromhetes kaland. Sadhbh mun-
káját a nyelvtúra vezetésében helyi
nyelvtanár, Ványa Blanka segítette.

Az elsõ nap tudásfelméréssel kezdõ-
dött, amikor a gyerekeket három
nagy csoportba osztották fel: kezdõ,
középhaladó és haladó csoportra. Ez-

után minden nap a csoportok két órát
tevékenykedtek egy órát Sadhbh és
egyet Blanka vezetésével. Számos té-
ma merült fel a hetek során: a kicsik
az általános fogalmakat próbálták el-
sajátítani bemutatkozás, ábécé, csa-
lád, állatok stb., a nagyobbak pedig
különbözõ általuk kiválasztott témák-
ról beszélgettek. 

Minden napnak megvolt a szerepe:
volt nyelvtan-, beszélgetõs, játék- és
filmnap is. A legkedveltebbek termé-

szetesen az utóbbiak voltak. A játék-
napon mindenkinek szabadtéri prog-
ramot szerveztek a tanárnõk. Volt fo-
gócska, gyümölcskosár, mondókák,
kidobós és még számos játék, ame-
lyek egytõl-egyig közös kedvencekké
váltak a hetek során. A filmezés is
mindenki tetszését elnyerte, a kiseb-
bek mesefilmet, míg a nagyok aktu-
ális filmkedvenceket nézhettek meg.

A tábor külön érdekessége, hogy
Sadhbh születésnapja pont a tábor
ideje alatt volt, így néhány lelkesebb
táborozó meglepetésszerû szülinapi
partit szervezett neki, ami igen
meghatotta, és ír vendégünk ter-
mészetesen nagyon örült a figyel-
mességnek. 

Hamar elszállt a három hét, és saj-
nos eljött a búcsúzás ideje is. Az utol-
só együtt töltött napon egy fergete-

ges bulit csaptak a táborozók, hogy a
búcsú ne szomorú, inkább vidám
legyen: zene, süti, szendvics és üdítõ
és rengeteg ajándék, hisz a két tanár-
nõnek számos szebbnél szebb megle-
petéssel kedveskedtek a diákok. Az
esemény végén a közös fényképek

készítése sem maradhatott el, így
nem csak a tapasztalatok, hanem a
fotók is õrzik majd az idei nyár emlé-
két. És természetesen az itt kötõdött
ismeretségek, barátságok, amelyek
akár egy életre megmaradhatnak.

C Ér hangja

Angol tábor Érolasziban

Y Idén nyáron is tárt kapukkal várta Érolaszi gyerkõceit az egyhetes angol
tábor augusztus 20–25. között. Bár a célcsoport a 6–18 év közötti diákság
volt, a tábor érdeklõdõ, szorgalmas résztvevõi közül a legfiatalabb öt-, míg a
legidõsebb tizenkét éves volt. A gyerekek számolni, olvasni, énekelni tanul-
tak, és legtöbben most alapozták meg felkészültségüket a még elõttük álló an-
goltanulásra. Természetesen az önfeledt játék sem maradhatott ki a napi
programból, ami szintén nem nélkülözte az angol nyelv használatát. Az elsõ
nap megszeppentségét legyûrve a több mint húsz fõs, hangos kis sereg már  a
következõ évi táborról álmodozva hagyta el minden nap az iskola tantermét.

C Bíró Orsolya
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Y Szép számú érköbölkút csapat ment kirándulni a Med-
ve-barlangba június 23-án. A résztvevõk szombat reggel a
köbölkúti buszmegállóban lelkesen várták az indulást. A
helyi RMDSZ elnöke, Gõdér Attila tanácsos szervezte ki-
ránduláson minden korosztály képviseltette magát, hisz
voltak itt tízévesek, de hetvenesek is. A hangulat már oda-
fele is igen jó volt, így derûsen érkezett meg a társaság az
úti célhoz.

Ott egy magyarországi csapattal találkoztak, akik külön há-
lásak is voltak nekik az idegenvezetõ által mondott útikalauz
lefordításáért. Bár legtöbbjük nem elsõ alkalommal látogatta
meg a helyet, de most is bõven akadt látni- és csodálni való
dolog. Mindenki számára nagy élmény volt a barlangban tett
kirándulás, de ezt a helyi néprajzgyûjtemény megtekintése
csak tetõzte. Az idõsebb korosztály nagyon élvezte a rokkák,
szövõszékek, cséplõgépek, kézi szerszámok megtekintését,
sõt sokan ki is próbáltak néhányat közülük. A látványossá-
gok szemrevételezése után egy kicsit még gyönyörködtek a
természeti szépségekben, majd hazaindultak, amikor is a
hangulat a tetõfokára hágott. A buszsofõr meg is jegyezte,
hogy olyanok, mint egy nagy óvodás csapat. Míg egyesek vic-
celõdtek, mások már a következõ utak terveit kezdték el szö-
vögetni. Tervben van a hajdúszoboszlói strand és a Nyír-
egyházi Állatpark meglátogatása is, amit mindenki hasonló
nagy lelkesedéssel vár.

C Ér hangja

CC Béres Csaba

Kirándultak az érköbökútiak
G Sokan voltak kíváncsiak a Medve-barlang csodáira

Az érköbölkúti
kirándulók
rövid pihenõje
a Medve-barlang
csodálatos
sztalagmitjai
között
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CC

Fo
tó

k:
 V

án
ya

 B
la

nk
a

Do you speak English? – Beszélsz angolul?
G Lelkes gyereksereget tanított egy ír nyelvtanár a háromhetes nyelvtáborban

Alig ért véget az iskola, Székelyhídon már meg is nyitotta kapuit a háromhetes angol nyelvtábor. Ez volt a harma-
dik alkalom, hogy külföldi tanár érkezett hozzánk, hogy a gyerekek nyelvtudását gazdagítsa. Az eddigi két
amerikai önkéntest idén egy ír lány, Sadhbh de Barra követte, aki 21 éves és mûvészeti tanulmányokat folytat.

Így sokkal könnyebb, mint az iskolában: játékokkal fûszerezett nyelvtanulás a munkásklubban

Kicsi és még kisebb nyelvtanulók a gesztenyefa árnyékában
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Folytatás az 1. oldalrólC
A kis- és közepes agrárvállakozók várhatóan a
veszteségük értékének maximum 80 százalé-
kára nyújthatnak be igénylést, de csak akkor,
ha a termésük legalább 30 százalékban odave-
szett. Ez  a segélyezés csak a tavalyi búzára, il-
letve az idei napraforgóra és kukoricára igé-
nyelhetõ. Az állam támogatja azokat a gazdá-
kat is, akik nem kis- vagy középvállakozók. Õk
fejenként legfeljebb 7500 eurós kárpótlásban
reménykedhetnek. Továbbá október 16-ától
kezdõdõen a 2012-es évre járó, hektáronkén-
ti 55 eurós területalapú támogatás felét elõ-
legként átutalják a gazdáknak. A Mezõgazda-
sági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség
(APIA) igazolást adhat majd a gazdáknak ar-
ról, hogy milyen összegû támogatásra jogo-
sultak az idei évben. Ez azért fontos, mert így
szükség esetén bankkölcsönhöz tudnak folya-
modni az õszi vetés költségeinek fedezésére.
A kártérítések, illetve támogatások részletei-

rõl a földhivataloknál, illetve a városházán le-
het érdeklõdni.

A mezõgazdaság súlyos helyzete egyéb-
ként nemcsak a befektetõk számára jelent
óriási problémát, akik esetenként több száz
eurós összeget buknak el, hanem nyilván az
egyszerû átlagembereknek is, akiknek jelen-
tõs áremelkedésekre kell számítaniuk az év
hátralevõ részében. Épp ezért a kormány
tervei között szerepel az is, hogy a követke-
zõ esztendõre 24-rõl 9 százalékra csökkent-
se a mezõgadasági eredetû élelmiszerek áru-
forgalmi adóját (TVA). Néhány megye mezõ-
gazdasági termelõi már a szükségállapot be-
jelentését kérték, ez viszont a gabonaexport
leállítását követelné. Mivel ezt az állam nem
engedheti meg, már csak az országimázs mi-
att sem, a követelések remélhetõleg a kár-
pótlások minél elõbbi kifizetését jelentik
majd.

C Bíró Orsolya

„Ha locsolom megfõ,
ha nem, megsül a termés!”
G Az aszály miatt panaszkodnak az érmelléki gazdák,

a szárazság miatt az élelmiszerárak növekedése várható

Víz, víz, víz,
a régi probléma
G Politikai huzavona az ivóvízhálózatról

Az érmelléki határon is tönkretette a kukoricatermést a szélsõséges idõjárás

CC A szerzõ felvétele

Folytatás az 1. oldalrólC
A hónapok telnek, a város fizeti a veszteséges
üzemeltetést a PSD és a PNL (Nemzeti Liberális
Párt – szerk. megj.) tanácsosai meg szándékosan
nem szeretnék kiadni a vízszolgáltatást csak
azért, mert az RMDSZ igen. Azzal az indokkal
támasztják alá véleményüket, hogy felemeljük a
vízdíjat, és a lakosságra óriási terhet rovunk ki.
Nem igaz! Minden, amit õk tesznek ebben az ügy-
ben, politikai töltetû, hiszen a román törvé-
nyeknek megfelelõen minden hasonló szolgál-
tatás mûködtetésének kiadását, mint például az
ivóvízrendszer, egy szakosított állami ügynök-
ség, az Autoritatea Naþionalã de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilitãþi Publice
(rövidített nevén az ANRSC) vizsgál felül, ame-
lynek a regionális központja Besztercén van. A
fent említett intézmény beleegyezése nélkül nem
lehet emelni a víz díját és a tanács sem kerülhetõ
meg ebben a kérdésben.

Itt másról van szó. A szakbizottsági gyûlésen
Gyurcsik Zoltán tanácsos elmondta, hogy õ kér
támogatást inkább a Bihar Megyei Tanács el-
nökétõl, Cornel Popa úrtól, és most idézem: „csak
szegény cigányoknak ne kelljen fizetniük a
vízdíjért”. Helyben vagyunk. Megint arra tanítjuk
a roma kisebbséget, hogy õk a kivételek, nekik
nem kell megfizetni a szolgáltatásokat, õk ingyen
élvezhetik a víz használatát, míg a becsületes
román és magyar ember fizet. Személy szerint
elegem van abból, hogy a romákat csak ilyenkor
választási fogásnak használják fel egyesek. Ha
nincs választás a láthatáron, akkor mindenki
szidja, átkozza õket valamilyen okból kifolyólag,
a polgármester meg oldja meg a mindennapi
problémájukat, mert õ a városvezetõ. Sajnos õket
az utolsó percben is befolyásolni lehet, és min-
denki ki is használja ezt a lehetõséget. Véle-
ményem szerint tanulja meg mindenki, hogy ha
valamilyen szolgáltatást igénybe vesz, akkor
fizessen is érte. A benzinkútnál sem adnak senki-
nek ingyen benzint, csak azért mert más nemze-
tiségû vagy más nációhoz tartozik. Ha mobil-
telefonra, cigarettára van pénze az embernek,
akkor legyen az ivóvízre is.  A kenyeret a boltban
nem románoknak, magyaroknak, cigányoknak
sütik, hanem a fogyasztóknak, akik ki is fizetik,

ha meg akarják enni. Meggyõzõdésem, hogy a
becsületes ember ki is fogja fizetni a vízdíjat,
nemzetiségétõl függetlenül. Nem szabad és nem
is fogjuk engedni azt, hogy különbséget tegyenek
egyesek nemzetiségi alapon.

Az RMDSZ-frakció a tanácson belül a következõ
feltételekkel adná ki az ivóvíz-szolgáltatást: 

1. a szolgáltató vízdíjat nem emelhet az ANRSC
és a tanács beleegyezése nélkül;

2. a javítást a rendszeren a cég végzi;
3. csak és kizárólag a régi rendszert adjuk ki

üzemeltetés céljából, maximum három évig;
4. a szolgáltató egy 5%-os, úgynevezett haszná-

lati díjat (redevenþã) fizet a polgármesteri
hivatalnak;

5. a cég alkalmazottainak 80%-a székelyhídi
lakhellyel kell rendelkezzen.

A szolgáltatást az önkormányzat nyilvános
közbeszerzési eljáráson fogja meghirdetni és
törvényeknek megfelelõképpen elbírálni. Maga a
procedúra teljesen törvényes, a lehetõ legna-
gyobb nyilvánosság mellett fogjuk végigkísérni
minden lépését. A cég munkahelyeket fog
teremteni a településünkön – nem tudjuk még,
hogy hányat, de hogy lesznek új munkahelyek, az
biztos. Ha a fent említett két párt ezt akarja
megakadályozni, akkor nem tudom, hogy fognak
a választópolgárok szemébe nézni.

Most már csak egy kérdés maradt bennem.
Mégpedig az, hogy mi a fontosabb a PSD és PNL
tanácsosainak Székelyhídon? A város fejlesztése
vagy az olcsó politikai trükkök alkalmazása,
amivel ingyencirkuszt biztosít néhány rosszindu-
latú ember számára? A helyhatósági választások-
nak vége, lesznek még választások 2016-ig, de a
város vezetõsége addig ez marad. Ha a fent
említett két párt képviselõi direkt mindig ellene
szavaznak a város fejlõdésének, nem tudom,
minek is tették le az önkormányzati esküt, hisz
nem az általuk képviselt politikai pártokra
esküdtek, hanem Székelyhíd lakosainak és a
település érdekeinek szolgálatára. 

A vízproblémára pedig visszatérve, elõbb-utóbb
meg kell oldanunk ezeket, csak nem mindegy,
hogy mikor és mennyibe kerül. Sajnos vannak,
akiknek ez nem számít.

C Béres Csaba polgármester

TISZTELT LAKOSOK!
SZÉKELYHÍD VÁROS RENDÕRSÉGE TÁJÉKOZTATJA ÖNÖKET

A lakásbetörések és zsebtolvajlás megakadályozása végett, kérjük, tegyék meg a következõ óvintézkedéseket:
1. A piaci bevásárlás, illetve más, zsúfolt helyeken való tartózkodás idején tartsák pénztárcájukat gombbal vagy zipzárral biztosított
belsõ zsebükben. A pénztárcát a mellkason vagy a testhez minél közelebb lévõ zsebben ajánlatos tartani.

2. Ne tartsák soha pénzüket ruházatuk oldalzsebében, szatyorban vagy látható helyen, ne számolják pénzüket soha az utcán vagy
amikor több személy tartózkodik a közelükben.

3. Jelezzenek minden tolvajlást vagy tolvajlási szándékot Székelyhíd Város Rendõrségének a 0764-262873-as vagy 0764-262709-
es telefonszámokon, melyeken állandó jelleggel elérhetõk szolgálatban lévõ munkatársaink.

4. Ha lakásukon kívül tartózkodnak, soha ne hagyják az ablakokat és a bejárati ajtót záratlanul. Ha hosszabb ideig távol maradnak,
bízzák lakásukat szomszédjuk, rokonuk vagy barátjuk gondjaira.

5. Ne beszéljenek ismeretlen személyekkel a lakásukban õrzött pénzrõl, javakról, értékekrõl.

6. Ne fogadjanak lakásukban idegen személyeket, akik különféle dolgokat kínálnak eladásra, ittasak vagy különféle minõségeket
tulajdonítanak maguknak.

7. Ha bármilyen társadalom ellenes cselekedet áldozatai, azonnal jelezzék a fentebbi telefonszámokon vagy az 112-es sürgõsségi
hívószámon.

8. Jelezzék a rendõrségnek, ha az utcán ismeretlen személy vagy gépkocsi hosszasan tartózkodik.

9. Ne engedjenek be lakásukba vándorárusokat.

Y Nemcsak az aszály pusztít az Érmel-
léken, hanem azt a kevés megmaradt
termést is ellopják a földtulajdonosok-
tól. Mivel a magánterületek egyéni mó-
don történõ õrzése nagyon nehezen
oldható meg, ezért Székelyhídon és a
hozzátartozó öt faluban összefogtak a
gazdák és közösen fogadtak fel õröket,
akik nappal és éjszaka felügyelik a ku-
koricát, napraforgót, szõlõt és mindent,
ami még a határban van.

Az õrök munkáját természetesen a
székelyhídi rendõrség is segíti. Abban
az esetben, ha a  mezõn az õrök tolvajt
észlelnek, azonnal hívják a tulajdonost,
valamint az ügyeletes járõröket, akik
megteszik a szükséges törvényes intéz-
kedéseket a terméstolvajok ellen.

A közösen megszervezett mezõõrség
addig tartja figyelemmel a földterüle-
teket, amíg minden gazda begyûjti az
idei termést.

C Ér hangja

Mezõõrség
a tolvajok ellen
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Számos szép és különleges alkotást készítet-
tek a székelyhídi alkotótáborban a hat ország-
ból érkezett gyerekek és fiatalok. A régi és új
tevékenységekkel színesített kulturális ren-
dezvényt kilencedik alkalommal rendezte
meg Csorján Melitta helyi festõmûvész július
végén a Communitas Alapítvány és a székely-
hídi polgármesteri hivatal támogatásával.

Y Mint minden évben, most is rengeteg gyerek
gyûlt össze a helyi színház elõtt, akik lelkesen
várták Melitta megérkezését. Voltak, akik beval-
lották, hogy alig tudtak éjjel aludni, annyira vár-
ták a hétfõ reggelt. A reggel elérkezett, és kezde-
tét vette egy színes hét.

A foglalkozásokat egy felsõvárosi hatalmas ud-
varral rendelkezõ háznál tartották, így „nagy
teret” kapott a mûvészet. Rengeteg régi és új te-
vékenység várt a gyerekekre: festés, grafika,
agyagozás, szövés-varrás, batikolás, nemezelés,
gyöngyfûzés, üvegfestés. Lelkesedésben nem is
volt hiány, így a hét során számos szép és külön-
leges munka született. Idén bõvült a felvigyázók

köre is, a gyerekek nagy örömére. A szervezés-
ben besegített Kis Virág debreceni angol szakos
tanárnõ és Antalka Zsófia mûvészet szakos diák-
lány a tavalyi segítõk, Kucser Krisztián és alul-
írott mellett.

A tábor programja egy-egy délelõtti (9/10-
12/13 óra) és délutáni (16–19 óra) szakaszban
zajlott. Azok, akik nem mentek haza a délutáni
szünetben, együtt ebédeltek a szabadban fõzött
finomabbnál-finomabb ételekbõl, mesét hallgat-
tak és pihentek, míg a többiek visszaérkeztek.

A programok igen változatosak voltak, így min-
denki megtalálhatta a neki legkedvesebbeket. A
kézmûves-foglalkozás mellett városi körúton is
résztvettek a gyerekek, ahol a helyi nevezetessé-
gekkel, legendákkal ismerkedtek meg. A történe-
tek alapján daliás Zólyomi Dávid és félelmetes
griffmadárrajzok születtek. 

Idén a kisebb korosztály képviseltette jobban
magát, de az életkor igen változó volt, voltak itt
három-, de tizenhét évesek is. Külön érdekesség-
nek számított a kulturális sokszínûség: a helyi
fiatalok mellett a foglalkozásokra Magyarország-

ról, Kanadából, Franciaországból, Izraelbõl ér-
keztek gyerekek, illetve bekapcsolódott egy cso-
port belga fiatal is. A tábor így sokszor a nyelvek

bábeli zûrzavarára emlékeztetett, de szerencsére
a gyerekek hamar megtalálták a közös nyelvet.

Az utolsó nap tartogatta a legtöbb izgalmat.
Délelõtt mindenki befejezte, kicsinosította a hét
során készült munkáit és izgatottan ment haza,
hogy délután visszatérjen a hat órától kezdõdõ
elõadásra. A táborvezetõk addig sem lustálkod-
tak, elõkészültek a délutáni performanszra. Pa-
pírt vágtak és ragasztottak, tetõtõl talpig papír-
ruhába öltözve várták a gyerekeket egy fehér
asztalnál, hogy kiszínezzék, ezt az élõ csendéle-
tet. A gyerekek a kapuban egy ecsetet és egy do-
boz festéket kaptak, és nekiláttak az alkotásnak.
A végeredmény egy igazi csoportos mûalkotás
lett. Az alkotómunka fáradalmait a gyereksereg
a szülõkkel közösen, nagy szalonnasütés során
pihente ki. Külön ajándékként a résztvevõk okle-
velet adtak át Melittának és segítõinek, a heti fá-
radságos munkájuk elismeréseként. A tábor vi-
dám, oldott hangulatban zárult, s bár nehéz volt
a búcsúzás, kicsit már mindenki a jövõ évi jubile-
umi, tizedik alkotótáborra gondolva tért haza. 

C Ványa Blanka

„Boldog az a szem, amely látja,
amit ti láttok.” (Lukács 10,23)

Y Ebben az évben is Isten kegyelmé-
bõl megtartottuk a Vakációs Bibliahe-
tet Hegyközszentmiklóson. Mint
ahogy a bibliahét címe is jelzi, valóban
látni kell, hogyan segített bennünket
Isten a bibliahét megszervezésében,
az eddigi években és ebben az évben
is. A K.O.E.N. holland alapítvány mun-
katársai már húsz éve készítik el gyer-

mekeink számára a bibliahét anyagát.
Játékos foglalkozások, bibliai törté-
netek vezettek vissza Elizeus korába,
ugyanis az ószövetségi próféta élete
állt az idei bibliahét középpontjá-
ban. A tanult történeteken belül
megláttuk, mit cselekedett Isten,
mennyi csodát tett Elizeus próféta és
azokkal hogyan segített a segítségre
szorulókon. A történeteket egy
aranymondás díszítette, azaz egy
bibliai ige, ami kapcsolatos a törté-

netekkel. Egyik kedves történet a szí-
riai Naámán meggyógyítása, amely-
bõl gyermekek megtanulhatták,
hogy a szófogadás és az engedelmes-
ség sokszor a segítség kulcsa. Az ötö-
dik nap egy újszövetségi történet be-
mutatása következett, a vakon szüle-
tett ember története. Naponként a
tanult történet megismerése mellett
ezekhez kapcsolódó énekeket sajátí-

tottak el a gyermekek. Mindennap
különféle, fantáziadús kézimunkák
is készültek.

A záró napon, vasárnap a reformá-
tus templomban gyermekeink bemu-
tatták a hét eseményeit a gyülekezet
örömére. Köszönjük a támogatáso-
kat az egyháznak és a frissítõket a
szülõknek.

C Béres Angéla

Csillogó gyerekszemek
a köbölkúti bibliahéten

„Aki Istent keresi, annak hinnie
kell, hogy Õ van és megjutalmaz-

za azokat, akik Õt keresik.”
(Zsid 11,6)

Y Mit cselekedett Isten a történe-
tekben és mit cselekszik a mi életük-
ben? Mert sokszor a saját bajunk és
problémánk miatt nem vesszük ész-
re, hogy nem vagyunk egyedül, Is-
ten fogja a kezünk és minden hely-
zetben segít. Amint segített a törté-
netbeli Naámánnak, az özvegyasz-
szonynak, a sunémitának, aki a fiá-
ért könyörgött, Dótánban az angya-
lai által, és a vak embernek a meg-
gyógyításában. Isten mindig gon-
doskodik rólunk, jót tesz vélünk, õr-
ködik felettünk. Amint azt az ének-
ben tanultunk: „éjjel-nappal angyal
szeme vigyáz rám, Uram, éjjel-nap-
pal angyal szeme vigyáz rám”.

Érköbölkúton július 9–14. között
zajlott a bibliahét a helyi iskola épü-
letében. A gyermekek egymást
hívogatták, számuk napról napra
növekedett. Csillogó szemmel vár-
ták a napi történetet és tanulták az
aranymondásokat, amelyek kap-
csolódtak a történetekhez. Vasár-
nap a református templomban a
gyermekek bemutatták a bibliahé-
ten tanult történeteket, énekeket és
versekkel kedveskedtek a gyüleke-
zetnek. Köszönjük a támogatást a
szülõknek és az egyháznak.C

Kreatív nyári hitmegerõsítés
G Bibliahetet tartottak Érköbölkúton és Hegyközszentmiklóson

Gyerekáhítat a hegyközszentmiklósi templomban

Napi témákhoz kapcsolódó kézimunkák

Hangulatos szalonnasütés az utolsó napon

CC A szerzõ felvételei
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Színezd újra – hat ország
kis mûvészei az alkotótáborban

Összpontosítás: így bontakozik ki az alkotói fantázia A rajzolás-színezés-festés nemcsak mûvészet, hanem csapatépítés is
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Y Sikeresen lezajlott az Érolasziban július 14-
én megrendezett kaláka. A falubeli önkéntesek
ez alkalommal azzal a céllal gyûltek össze,
hogy a községháza mellé járdát öntsenek, illet-

ve, hogy lábteniszpályát és sziklakertet építse-
nek. Ugyancsak a célkitûzések között szerepelt
az Érolaszi központjában levõ terület kitisz-
títása, fûnyírás, bokorvágás. A tizenöt fõbõl

álló lelkes csapat szombat reggel kilenckor
kezdte a munkát és délután négykor fejezte be.
A munkálatok elvégzése után jó hangulatban
elköltött bográcsozás mellett pihenhették ki a
fáradalmakat.

A kaláka minden szempontból sikeres ese-
ményként könyvelhetõ el, mind a település,
mind pedig a munkálatokban résztvevõk számá-
ra. Érolaszi szebbé és rendezettebbé válása csa-
patformálódással és kellemes idõtöltéssel tár-
sult. A megszervezésben és kivitelezésben nagy
segítséget nyújtott többek között Béres Csaba

polgármester, Karancsi Béla tanácsos, Aszalós
Árpád RMDSZ-tag és Nagy Árpád vállalkozó.

C M. K.

CC Kustán László

Y A kis csapat augusztus 10-én hajnalban indult útnak, úticélként Pádis lett ki-
tûzve. Az érkezést a táborverés követte, az elsõ nap közös fõzés nem volt, ezért
a vállalkozó szellemû fiatalok gyûjtögetõ életmódba kezdek, mindenki azt
evett, amit talált akár a saját, akár a szomszédja táskájában.

A túrázás is csak a második napon indult, az elsõ célkitûzés a Csodavár volt,
illetve az elveszett világ megtalálása, ami sajnos kifogott lelkes iskolásainkon
és a továbbiakban is ismeretlen maradt. De sikerült elfoglalni a Jégbarlangot, a
harmadik napon pedig Szamosbazárt hódították meg. 

Az utolsó napon, azaz 14-én, nem volt túra, késõ délután indultak haza, de
mivel  iskolánk sajnos egy hadisérülttel is gazdagodott, kisebb kitérõt kellett
tenni a nagyváradi kórház felé. 

Az idõjárás viszontagságai sem fogtak ki a társaságon, bár hideg is volt
és még az esõ is esett, a jó hangulat mégis mindvégig töretlen maradt, de
ezt sajnos nem mondhatjuk el Kis Laci lábáról. Ezúton is jobbulást kívá-
nunk neki.

C Mészáros Klaudia

Geocaching tábor:
az élet esõs oldala

Sikeres érolaszi kaláka
G Járdát öntöttek, lábteniszpályát és sziklakertet építettek az önkéntesek

A kaláka résztvevõi
Aszalós Árpád, Aszalós Tímea, Balogh Csaba,
Fazekas Evelin, Kállai József, Karancsi Béla,
Karancsi Mátyás, Komsa Dávid, Kópis
Ferencz, Kópis István, Kópis Zoltán, Nagy
Árpád, Ötvös Zoltán, Pál Ferencz, Sinka
Gergõ, Tóth Lóránt, Varga István-Emil.

Készül
a sziklakert:
mert aki
a virágot
szereti...

Nomád életkörülmények között próbálhatták ki magukat a már hagyomá-
nyos Geocaching táborban a Petõfi-líceum diákjai és tanárai. Bár a közös
vadászás és halászás idén is elmaradt, de annál nagyobb teret kapott a kö-
zös fõzõcskézés és a túrázás.

Y Fölelevenítették az érolaszi fiatalok a
nõsök és nõtlenek közötti labdarúgó-
mérkõzés hagyományát a helyi focipá-
lyán augusztus 12-én, vasárnap. A foci-
mérkõzést a nõtlenek csapata nyerte, 5-2
eredménnyel.

Mind a gyõzelemért vetélkedõ nõsök és
nõtlenek körében, mind pedig a nézõk
soraiban jó hangulat uralkodott, minden-
ki jól érezte magát, rengeteg beszélgetés-
sel és nevetéssel telt a délután. A futball-
meccs ideje alatt nassolnivalót és
innivalót, illetve friss és ínycsiklandó
bográcsost lehetett vásárolni, amelyet
Barta Imre készített a jelenlévõk számá-
ra. A délután folyamán zenét is hallgat-
hattunk, amely szintén gondoskodott a jó
hangulatról. A generátorért köszönetet
mondunk az érolaszi vállalkozó Szabó
családnak, a hangosítást pedig a székely-
hídi Kõvári Krisztiánnak köszönhetjük.

C Fazekas Evelin

CC
A

sz
al

ós
 T

ím
ea

Már közlekedhetnek az érolaszi lakosok a kalákában öntött járdán
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A csapat pihenõje újabb ismeretlen helyek felfedezése közben 5-2-re nyerte a focimeccset a nõtlenek csapata

Kellemes hétvégi focimérkõzés Érolasziban

Az elsõ végzõsök ötvenöt éves érettségi találkozója
A székelyhídi Magyar Tannyelvû Vegyes Középiskola 1957-ben végzett elsõ évfolyamának huszonöt véndiákja
találkozott a Stubenberg-kastély udvarán. A Petõfi-líceum jogelõdjének egykori tanulóit Hegyesi Viktor igazgató
köszöntötte. Az ökumenikus istentiszteletet követõen jó hangulatú közös ebéd várta a nosztalgiázó résztvevõket.
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Y Angyal Olívia – akivel lapunk
korábban interjút is készített – egy
átlagos fiatal mindennapjait élte,
míg néhány éve gerincproblémát fe-
deztek fel nála az orvosok. Azonban
a szinte tömegbetegségnek számító
gerincferdülés nála rendkívül sú-
lyosnak bizonyult. Kiderült, a prob-
lémát egy idegizom-betegség okozza,
mely következtében a hátgerince 90
Cobb-fokban görbült el. Egyedüli
megoldásként a gerincmûtét ma-
radt, melyet csak egyetlen orvos

mert elvállalni Romániában, a buka-
resti dr. Mihai Jianu professzor. A
mûtét és az ehhez szükséges felszere-
lések azonban igen drágák, a hozzá-
vetõleges ár 10–12 000 eurót is elér-
het. A mûtéti beavatkozás dátumát
szeptember 7-ére tûzték ki, így most
már csak a pénzösszeg hiányzik a si-
kerhez. 

A jótékonysági koncert elõtt Bodor
Zoltán helyi katolikus plébános nyi-
tóbeszédében kiemelte, hogy nagy
öröm ennyi embert együtt látni, mert

azt jelenti, hogy az emberekben nem
halt ki a felebaráti szeretet, egy önzõ
és énközpontú világban. Beszédét
nem is nyújtotta hosszúra, átadta a
szót a zenének, hogy lélekõl-lélekig
eljutva nyissa ki a szíveket. Olyan
klasszikusok csendültek fel, mint
Schubert, A. L. Webber, de a minden-

ki számára ismert Ave Maria is több-
féle feldolgozásban hangzott el. 

Az elõadók mûsorát Bodor Zoltán
rövid búcsúbeszéde zárta. A plébá-
nos megköszönte a jó ügyért való
közbenjárást, áldást kért az egybe-
gyûltekre és azon alkalomra, mely
utat mutathat egy beteg embernek a

gyógyulás felé vezetõ úton. A jóté-
konysági koncert sikerrel zárult,
mert 6347 lejt tudtak összegyûjteni,
mely összeg reményt ad a továbblé-
péshez és ahhoz, hogy talán nem is
olyan sokára, megint minden olyan
lesz, mint régen.

C Ványa Blanka

Y Furulyázni, gitározni, szintetizátorozni tan-
ultak az érmelléki (Albis, Bihardiószeg, Érke-
serû, Hegyközszentmiklós, Szentjobb), nagyvá-
radi, szilágysági és koltói gyermekek a II. Ér-
melléki Református Zenetáborban, amelyet a
hegyközszentmiklósi gyógyfürdõ területén
rendeztek július elején. Összesen harminchá-
rom táborlakót tanítgattak énekelni oktatóik,
Ghitea Angéla, Fülöp Gábor, Kiss Huba Ernõ és
Herman Csaba kántor-zenepedagógusok és Si-
mon-Szabó István éradonyi lelkipásztor, illetve
elõadásokat hallgattak Orosz Ottília Valéria
elõadásában. A környékbeli lelkipásztorok reg-
gel és este áhítatokat tartottak, bár a hõség
szinte elviselhetetlen volt, a gyermekek szor-
galmasan gyakoroltak, tanultak délelõtt és dél-
után is. A napi négy óra gyakorlás mellett volt
idõ fürdõzésre, játékra, szórakozásra is.

A tábor befejezéseként vasárnap Rákosi Je-
nõ érmelléki esperes tartotta a záró istentisz-
teletet a hegyközszentmiklósi templomban.
Elmondta, a zenetábor arra szolgál, hogy a
gyermekek figyelmét Istenre irányítsa. A
táborban a gyermekek elsajátították azokat a
dolgokat, amelyeket a zenepedagógusok
megtanítottak, de emellett a figyelmüket
Krisztusra vonták. Árus László Csongor hely-
béli lelkipásztor köszöntötte a megjelen-
teket, majd Herman Csaba kántor-zenepeda-
gógus beszámolója következett a táborról.
Az istentisztelet megkoronázásaként a tábor-
lakók félórás koncertet tartottak szülõk, ro-
konok és helyi gyülekezet elõtt mindenki
örömére. Köszönet a szervezõknek a fáradsá-
gos munkájukért.

C Béres Angéla

Y Befejezõdött a Toldy általános iskola diák-
jainak a táncoktatása Hegyközszentmiklóson.
A záró rendezvényre mindenki izgatottan ké-
szült, vajon mit tudnak megmutatni a tanul-
takból. A tánctanítást elõszeretettel Béres Im-
re tanító bácsi végezte. A közel kétórás bemu-
tató során ízelítõt láttunk a csárdásból, kerin-

gõbõl, tangóból, rockból és rock and rollból. A
bemutató végén a táncosaink felkérték család-
tagjaikat is egy táncra. A bemutatót bulival
zárták táncosaink. Reméljük a diákok a táncta-
nulást nem hagyják abba, és õsszel tovább
folytatják.

C B. I.

Aki egy embert megment,
a világot menti meg
G Jótékonysági koncert Angyal Olívia diáklány részére
Mentsünk meg egy angyalt! címszóval szerveztek jótékonysági koncertet
a székelyhídi katolikus templomban július utolsó vasárnapján. A
jótékonysági elõadást Angyal Olívia helyi 18 éves diáklány gerincmûtétjére
ajánlották fel a vendégfellépõk, a temesvári Millenniumi templom kama-
rakórusa Dumitrescu Emil karnagy vezényletével, valamint Székelyhíd
képviseletében Béres Csilla zenepedagógus.

Zenetábor Hegyközszentmiklóson Gyors lábú diáktáncosok

A fellépõ
mûvészek

magas
színvonalú
elõadással
„nyitották

meg”
a szíveeket

Az „Istenre figyelõ”
zenetáborosok
a hegyköz-
szentmiklósi
templomban

Olívia (az elsõ sorban jobbról a harmadik) szülei, barátai társaságában a hallgatóság soraiban
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Y Stand Up Comedy humorest-
re gyûlt össze július 22-én este
Székelyhíd apraja és nagyja a he-
lyi múzeum épületében. Az est
sztárjai az Erdélyi Humorfeszti-
vál döntõsei, Kun Zsolt és Szabó
Nándor voltak, akik igencsak
megdolgoztatták a helyi közön-
ség nevetõizmait.

Elsõként Kun Zsolt lépett szín-
padra, aki vendégeket is hozott
magával. Meghallgathattuk pél-
dául dr. Letapi Zoltán tudomá-
nyos elõadását a nõi testrõl, kide-
rült, hogy milyen az élet 50-es bi-
cepsszel, de egy védõbeszédre is
sor került. A vádlott azt próbálta kimagyarázni,
miért is gyújtotta fel az anyósát, aki szorgos termé-
szet volt, csak úgy égett a keze alatt a munka.

Kun Zsolt számos témakörben igyekezett taná-
csokkal szolgálni a fiatalabb generációnak. Szóba
került a csajozás és a jól bevált trükkök, amelyek
talán mégsem igazán hatásosak, a Facebook és a
nõi lélek megfejthetetlen mivolta. Például az,
hogy miért járnak a csajok csoportosan a mosdó-
ba? Lehetséges válaszként a vakolás is felmerült,

de hamar el lett vetve. Szó esett az egyetemi élet
nehézségeirõl is, amit az utána fellépõ kollégának,
Szabó Nándornak sem sikerült teljesen megfejte-
ni. S ha már egyetem, akkor buli és barátok, akik
néha ellenségszámba is elmennének. S ha bulik,
akkor alkohol, ami néha furcsa dolgokba sodorja
ám az embert. És természetesen kimeríthetetlen
témaként a családról is szó esett és a kedves isme-
rõsökrõl, akik néha természeti katasztrófához ha-
sonlóan fordítják fel az ember fia életét.

Poénokban nem volt hiány, a fiúk igazán kitet-
tek magukért. Megmutatták, mivel is nyûgözték
le az Erdélyi Humorfesztivál zsûrijét. A helyi kö-
zönséget is sikerült ám levenni a lábáról, így a
székelyhídi polgármesteri hivatal és a Pro
Székelyhíd Egyesület által szervezett est végén
mindenki oldott hangulatban, széles mosollyal az
arcán távozott, abban bízva, hogy lesz legköze-
lebbi alkalom is.

C V. B.
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Májusi számunk keresztrejvényének megfejtõi közül könyvet nyert:
Majercsik Ida (Székelyhíd), Mészáros Sebi (Székelyhíd), Pap Éva (Hegyközszentmiklós)

NNyyeerrjjeenn  kköönnyyvveett!!
Szerkesztõségünk értékes könyvnyereményeket sorsol ki a mellékelt

keresztrejtvény megfejtõi között. FIGYELEM! Egy megfejtõ csak egy szelvén-
nyel játszhat!

A REJTVÉNY MEGFEJTÉSE:
__________________________________

Név: _______________________________
Telefonszám _________________________
Postacím: ______________________________________________
______________________________________________________ 

Kérjük a kivágott szelvényt dobja be az Ér hangja dobozba
szeptember 20-ig, melyek a következõ helyeken lehet megtalálni:

SZÉKELYHÍD – Petõfi Sándor Elméleti Líceum könyvtára,
Székelyhídi Városi Könyvtár, Magyari papírbolt,

Sidy pud (a körforgalom mellett), ÉRKÖBÖLKÚT – ABC,
ÉROLASZI – ABC, HEGYKÖZSZENTMIKLÓS – ABC.

VÍZSZINTES: 1. A megfejtés 14. Angliai
folyó 15. Gyógyszer, tabletta (tréfásan)
16. Megmozdul, nekiindul  18. Európai
hegylánc 19. Háziállatok lakhelye  20.
Névelõ 21. Por, angolul 23. ÉA 24. Becé-
zett Imre 25. Valamit szilárdan tartó szer-
kezet 27. Elnémult jós! 28. Férfinév (áp-
rilis 2.) 29. Kosárban van! 30. A fenyõ is

ilyen növény 33. Zágon bejárata! 34. Fut
35. Husángok, fütykösök

FÜGGÕLEGES: 1. Nagy magyar tó 2. Álla-
mi illeték fizetése 3. Az egyik baromfi 4.
Bolt 5. Székelyhíd határai! 6. Olasz autó-
márka 7. Szül az állat 8. Árral dolgozó
mesterember 9. Fafúvós hangszer 10.

Széptevés egyik formája 11. Az ezüst
vegyjele 12. Detektív 14. Tölcsér vagy tál
alakú bemélyedések a mészkõhegységek
fennsíkjain 17. Munkakerülõ 22. Beszél
24. Szigetlakó nép 26. Nem azonos, kü-
lönbözõ 27. A  pajzsmirigy mûködését
segítõ nyomelem 28. Kertész használja
31. Rag, a -be párja 32. Szibériai folyam

Hasznos a termálvíz
G Mélyfúrású kutak szükségesek a környezet védelmére

Vasárnap esti humorsziget Székelyhídon

Kacagásmaratont idézett elõ az Erdélyi Humorfesztivál két humorzsák döntõse, Szabó Nándor és Kun Zsolt

Y Wilhelm Ákos elmondta, hogy a
hivatalos adatok szerint a termálvizet
kitermelõ Transgex cég jogelõdje ké-
szíttetett kémiai vizsgálatokat, ame-
lyek szerint ez a víz tartalmaz fenolt,
de egyik elem koncentrációja sem ha-
ladja meg a környezetvédelmi határ-
értéket. Kémiai szakértõk azonban
ketyegõ ökológiai bombaként tekin-
tenek a fenolokra. Nem tudni egé-
szen pontosan, hogy mi történik ve-
lük a természetben. Ha vízbe jutnak,
a legvalószínûbb az, hogy lerakód-
nak az iszapba és ha elérnek egy bizo-
nyos koncentrációt, ami tulajdonkép-
pen bármikor megtörténhet, termé-
szeti katasztrófát okozhatnak. De le-

hetséges, hogy csak bizonyos hal-, csi-
ga- vagy kétéltû fajok fognak eltûnni,
amik erre az anyagra érzékenyebbek.
Arra kérdésünkre, hogy mi lenne a
megfelelõ megoldás a termálvíz kör-
nyezetkímélõ felhasználására, a kör-
nyezetvédelmi felügyelõ kifejtette: az
ideális megoldás az volna, ha vissza-
vezetnék a termálvizet speciális
mélyfúrású kutakba. Mivel a fûtés
sem közvetlenül a termálvízzel törté-
nik, hanem hõcserélõn keresztül, le-
hetne építeni egy zárt rendszert. Azaz
kitermelik a meleg vizet, beleengedik
a hõcserélõbe, ott a hõmérséklete le-
csökken és a már alacsonyabb hõ-
mérsékletû vizet, ami most a termé-

szetbe áramlik, egy másik vezetéken
keresztül elvezetik a kutakhoz, ahon-
nan vissza lehet pumpálni a mélybe.
Valamikor a ’70-es években ezt már
egyszer megpróbálták Székelyhídon,
de nem mûködött, mert az akkori
technológia nem tette ezt lehetõvé.
Azóta viszont már eltelt negyven év,
és rendelkezésre állnak az ehhez
szükséges eszközök, felszerelések.
Egy komoly hatástanulmány összeál-
lítása után egyértelmûen kiderülhet,
hogy mit és hogyan is kell csinálni.

Székelyhídon már a legtöbb köz-
épületet (iskolák, városháza, tûzoltó-
ság, rendõrség, stb.) ez a megújuló
energiaforrás fûti, ami máris számot-
tevõ megtakarítást jelent a város
kasszájának. A mit és hogyan kérdése
már körvonalazódott a város veze-
tõségében is, világos, hogy egy sürgõ-
sen megoldandó problémáról van
szó. Béres Csaba polgármester el-

mondta: a helyzet nem egyszerû, hisz
eurók százezrei szükségesek annak a
technológiának az alkalmazásához,
ami lehetõvé teszi a termálvizek kör-
nyezetbarát módú visszavezetését a
természetbe a fûtésre való felhaszná-
lásuk után. A pályázatfigyelõk folya-
matosan keresik a lehetõséges forrá-
sokat a kellõ összeg beszerzésére.

Szerencsére akadnak pályázatok,
amelyek a megújuló energiaforrások
kihasználását támogatják. A termál-
víz felszínre hozása és visszavezetése
a földbe hatalmas befektetés, ám
hosszútávon mindenképp szükséges,
ezért a városvezetés folyamatosan
dolgozik a megoldáson.

C Bíró Orsolya

Az Ér hangja szerkesztõségi e-mail címére kapott olvasói levél nyomán az
elhasznált termálvíz környezeti hatásairól kérdeztük Wilhelm Ákos kör-
nyezetvédelmi felügyelõt, a székelyhídi polgármesteri hivatal munkatársát
és Béres Csaba polgármestert, milyen lépéseket terveznek a elhasznált ter-
málvíz környezetbe való visszavezetésének megoldására. 

CC Fotók: Péter Emese

Régi idõben történt, hogy hajnalig szóra-
koztak a Központi Vendéglõben, ahol
Szilágyi Géza zenekara játszotta a mulat-
tató nótákat. Dr. Lükõ Géza, idõsebb
Penkert Mihályné legidõsebb bátyja, na-
gyon mulatós ember, hajnalig szórako-
zott barátaival a nagyteremben. Hazafelé
menet a zenekar jó magyarnótákat hú-
zott nekik, dalolóst meg talpalávalót is,
mert az utcán jó darabon tánclépésben
mentek.

A csordát éppen akkor hajtották kifelé a
legelõre. Elõl egy nagyszarvú, kormos bi-
ka jött. Dr. Lükõ Géza, aki nagy testi erejé-
rõl volt híres a környéken, oda állt a bika
elé, elkapta a két szarvát, megcsavarta a
fejét, odaintette Szilágyi prímást, hogy
húzza a fülébe a nótáját, hogy „Kék nefe-
lejcs, kék nefelejcs virágzik a tóparton...”.

Szilágyi azóta is sokat gondol erre az
esetre! Talán ma is tele van a fehérnemû-
je, ha emlékszik az esetre!
C Forrás: Nánási Zoltán: Egykori

székelyhídi történetek, mindennapi
apró villanások, anekdoták

Szilágyi Géza,
a cigányprímás

Ökológiai bomba lehet a patakba juttatott termálvízben levõ vegyületekbõl

CC Aszalós Árpád
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A kiadvány megjelenését támogatta:Székelyhíd és környéke havilapja. Kiadja és ingyenesen terjeszti a Pro Székelyhíd Egyesület.
Nyomás: Eden Productions, Nagyvárad.
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Holczman Gergõ, Mészáros Klaudia, Pap Enikõ, Ványa Blanka
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Y Mesébe illõ történet, s kicsit hi-
hetetlen számunkra, hogy ilyen he-
lyek a XXI. században még léteznek.
Pedig nem csak egy ilyen hely van,
hanem igen sok, csak sajnos létezé-
sükrõl nagyon keveset tudunk. Mi-
kor elindultunk a kecskeháti Tóth
tanyára, hogy gazdájával, Tóth La-
jossal beszélgessünk, még nem is
sejtettem, hogy ekkora kalandban

lesz részem és hogy utána majd só-
várogva gondolok vissza, hogy de
jó is lenne egy ilyen helyen lakni.
Érkezésünkkor nagyon kedvesen
fogadtak, és a beszélgetés elõtt még
meg kellett kóstolnunk a ház finom-
ságait, sonkát, szalonnát, juhsajtot,
napérlelte paradicsomot és pap-
rikát, amit kecskeháti vízzel öblítet-
tünk le.

– Mit tudna mesélni a tanya törté-
netérõl?
– A tanya keletkezésérõl nincs pon-
tos adatunk, hisz édesanyám révén
került a birtokunkba, aki ide házaso-
dott. Édesapám szüleié volt ez a ta-
nya, akik úgy örökölték azt az elõ-
döktõl és így folyathatnák visszame-
nõlegesen a sort. Körülbelül az
1800-as években építhették a tanyát,
hisz az itt lévõ szõlõs is megvan leg-
alább kétszáz éves. Abban az idõben

még több más tanyával képeztek egy
tanyarendszert, de ezek idõvel kihal-
tak, a fiatalok elköltöztek, így ma
már a szomszédos épülettel egyedü-
liként maradtak itt emlékként egy ré-
gi korból.
– A kommunista rendszer terveze-
tet dolgozott ki a falurombolásra és
elvárosiasításra, amit többé-kevés-
be véghez is sikerült vinni. Hogyan
menekült meg az önök tanyája?
– A történet mesébe illõ, és valóban
igen hihetetlennek tûnik. Édesapám
jóságának köszönhetõ, hogy ez a ta-
nya túlélte a kommunista rezsimet.
A pártvezetõ nagyon beteg volt, és
az itt lévõ szõlõbõl kellett neki bort
készíteni, hogy meggyógyuljon. Ez
volt az ok, amiért megkegyelmeztek
az itt lévõ tanyáknak. S bár szigorítá-
sok bõven voltak, mégis megmarad-
hatott a tanya, gyermekkorom és
családom emléke.
– A család idõközben egy házat is
vásárolt a faluban. Miért döntött
úgy, hogy visszajön a tanyára?

– Én itt nõttem fel, itt gyerekesked-
tem és itt szerettem mindig is a leg-
jobban lenni. Innen jártam iskolába,
itt voltak a barátaim, minden emlé-
kem ideköt. Nem lett volna lelkem
végignézni, hogy megy ez a tanya is
a többihez hasonlóan tönkre. Mikor
házasulandó korba értem, úgy dön-
töttem a családom is ide szeretném
hozni, és így is lett. Két nagyobbik fi-
am a tanyán született, csak a kiseb-
bik született a faluban. Zûrzavaros
évek voltak, akkor úgy öt évig a ta-
nya kicsit elhanyagolódott a családi
problémák miatt, de 2007 környé-
kén újra minden a régi kerékvágás-
ba került.
– Most ki gondozza a faluban lévõ
házat?
– Édesanyám bent él a faluban, õ vise-
li gondját a háznak, de mi is megoszt-
va élünk a két hely között. Az idõnk
legnagyobb részét azonban a tanyán
töltjük. Ez az otthonunk. Itt vannak az
állatok, amikrõl gondoskodnunk kell,
itt van a föld, amit mûvelünk. Nagyon
sok állatunk van: aprómarha (tyúk,
ruca, liba, pulyka), lovak, kecskék és
birkák, disznók és tehenek. Sok gond
van az állatokkal, de meghálálják a tö-
rõdést. Most például a három hízónk-
nak kismalacai vannak, akiket nevel-

getni, hizlalni kell majd. Az új jövevé-
nyek érkezése mindig pluszmunka,
de nagy öröm is a családnak.
– Az önök tanyája önellátó?
– Igen szinte teljesen önellátónak
nevezhetõ. Megtermelünk szinte
mindent, amire nekünk és az állatok-
nak szüksége van, ezért csak nagyon
kevés dolgot kell a boltból megvásá-
rolni: cukor, olaj, kása. A magunk ré-
szére például soha nem veszünk sza-
lámit vagy üdítõket, csak ha vendé-
günk van, vagy nagyobb munkáknál,

ha segítséget fogadunk. Sokan irigy-
lik is tõlünk, amink van, de én azt
mondom, hogy mindenki azt csinál
az életével, amit akar. Amikor pedig
munkáról van szó, elkopnak az
ember irigyei.
– Amikor majd megöregszenek, ki
fogja gondját viselni a tanyának?
– Amíg én menni tudok és erõm van,
addig nem fogom a tanyát hagyni.
Utána pedig reményeim szerint
valamelyik a fiaim közül gondjába
veszi majd. Talán pont a legkisebb
fiú, Boti, aki mindig itt van velünk,
tereli a juhokat, segít a földeken és
azt mondja, hogy õ itt szeretne majd
élni. A nagyobbak Nagyváradon dol-
goznak, az építõszakmában helyez-
kedtek el, nem hiszem, hogy szeret-
nének ide visszajönni. Azonban hi-
szek abban, hogy ahogy már annyi
viszontagságot túlélt, ez a tanya nem
fog a jövõben sem elveszni.

C Ványa Blanka

„Ez a tanya nem fog elveszni!”
G Mesebeli harmóniában él a természettel a Tóth család Érköbölkút határán, Kecskeháton

Érköbölkútnak a határa dimbes-dombos, girbe-gurba, amit Kecskehátnak
neveztek el az emberek. Kecskeháton volt egy tanya, ahol a Tóth család élt,
édesapa, édesanya és három fiúgyermek. A fiúk közül a két nagyobbik el-
ment szerencsét próbálni más városokba, de a legkisebb fiú ottmaradt
édesapjának segíteni. A tanyán nem volt áram, sem kiépített vízhálózat,
mégis boldogan éltek, mûvelték a földeket, nevelték, gondozták az állato-
kat és örültek mindennek, amit a természet adott.

G
„Én itt nõttem fel, itt gye-
rekeskedtem és itt szeret-
tem mindig is a legjobban
lenni. Innen jártam isko-
lába, itt voltak a baráta-
im, minden emlékem ide-
köt. Nem lett volna lel-
kem végignézni, hogy
megy ez a tanya is a többi-
hez hasonlóan tönkre.”

G
„Sokan irigylik is tõlünk,
amink van, de én azt
mondom, hogy mindenki
azt csinál az életével,
amit akar. Amikor pedig
munkáról van szó, elkop-
nak az ember irigyei.”

CC A szerzõ felvételei
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