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Y Ismét Csuka József RMDSZ-es ta-
nácsost választotta Székelyhíd alpol-
gármesterévé a helyi tanács szeptem-
ber 14-én megtartott soros ülésén. A
jelenlévõ tizenhat tanácsosból tizen-
kettõ Csuka József mellett tette le vok-
sát, míg a Szociáldemokrata Párt
(PSD) jelöltje, Cristina Duþa tanácsos

négy szavazatot kapott. Csuka József
vállalkozó – aki az elmúlt négy évben
is betöltötte ezt a tisztséget – lapunk
megkeresésére elmondta, „az elkö-
vetkezendõ években is igyekszem
munkámmal segíteni Székelyhíd és a
hozzátartozó települések fejlõdését”.

C Ér hangja

Y Ismét diákzsibongástól visszhan-
goztak a székelyhídi, csokalyi, érkö-
bölkúti, érolaszi, hegyközszentmik-
lósi és nagykágyai tanintézmények
szunnyadó folyosói. A hónapok óta
tartó csöndet már reggel megtörte a
kisebb-nagyobb diákok izgatott to-
porzékolása.

A székelyhídi Petõfi Sándor Elmé-
leti Líceumban a tanévnyitó ünnep-
ség nyitó momentumaként a nulla-
dik, felkészítõ osztályosok és az elsõ-
sök bevonulását láthattuk, akiket a
hagyománynak megfelelõen a vég-
zõsök vezettek be kézen fogva az is-
kolába.

A Petõfiben az idei tanév több
újítást is hozott magával, az iskola
vezetõségében is történtek átalakítá-
sok. Boros István, az iskola új igaz-
gatója, köszöntõjében bemutatta a
két új igazgatóhelyettest, Olimpia
Ghermant és Cservid Leventét, majd
az iskola régi és új diákjait üdvözölte
a 2012–2013-as tanévben. Elmondá-
sa szerint idén 75 elsõ osztályos vág
neki a betûk és számok bonyolult vi-
lágának. Az igazgató beszédében ki-
hangsúlyozta, hogy reméli a vakáció-
ban feltöltött energiát az idei tanév-

ben mozgósítani tudják majd a diá-
kok, illetve felhívta a hallgatóság fi-
gyelmét arra, hogy ez az év az igazga-
tóságnak is kihívást jelent, mivel egy
friss csapat állt idén az iskola élére,
ezért szeretnék, ha ötleteikkel, taná-
csaikkal támogatnák a munkájukat.

Ezt követõen az aligazgatók köszön-
tõ beszédeit hallhattuk, majd a Szé-
kelyhídon szolgáló református lel-
kész és katolikus plébános mondtak
áldást az új tanév tiszteletére. A szé-
kelyhídi rendõrség részérõl Ioan
Enache köszöntötte a jelenlévõket.

Az ünnepség záró akkordjaként az
új tanítónõk és tanárok bemutatása
következett, idén is több új, illetve
visszatérõ kollégával bõvült és színe-
sedett a tanári kar.

A megnyitó után a diákok izgatot-
tan vonulhattak vissza osztályaikba,
kik azért mert idén elõször ülhetnek
iskola padban, mások azért, mert
idén utoljára, a többiek pedig azért,
mert mindig is tudták, hogy a széke-
lyhídi iskolában sosem lehet sokáig
unatkozni.

C Mészáros Klaudia

Y Vajon milyen jellegû problémákkal fordulnak leggyak-
rabban a betegek a háziorvosukhoz? – hangzott az elsõ kér-
désfelvetés. Dr. Ioana Borodan rendelõjébe akut, illetve kró-
nikus betegségekkel, a kezelések felírásáért, beutalóért a
szakorvosokhoz, az óvodába, illetve az iskolába járáshoz el-
engedhetetlen dokumentumok kiadásáért tértek be. Ugyan-
erre a kérdésre dr. Csordás Csaba József így felelt: „Leggyak-
rabban felsõ légúti megbetegedéssel fordulnak hozzám, ve-
se krízissel, illetve magas vérnyomással”. Dr. Murgui Éva ta-
pasztalata szerint ez korosztálytól függ, a kicsik óvodás
korig leggyakrabban felsõ légúti betegségekkel érkeznek,
míg az idõsebbek magas vérnyomással és ízületi problémák-
kal, cukorbetegséggel. Hasonlóan vélekedett dr. Anca
Nicoleta Negruþ is, akihez leggyakrabban vérnyomásproblé-
mákkal, szívelégtelenséggel, emésztési zavarokkal érkeznek
a betegek.

C Folytatás a 3. oldalon

A közelmúltban az Ér hangja felkereste a Székelyhídon
és a hozzátartozó falvakban rendelõ háziorvosok nagy ré-
szét. Mindnyájuknak ugyanazokat a kérdéseket tettük fel,
amelyek fõként az egészségügyben történt változásokra és
a betegségek megelõzésére vonatkoztak. Érdeklõdésünkre
dr. Ioana Borodan (Hegyközszentmiklós), dr. Csordás Csa-
ba József (Csokaly és Nagykágya), dr. Murgui Éva és dr.
Anca Nicoleta Negruþþ (Székelyhíd) háziorvosok osztották
meg gondolataikat olvasóinkkal.

Amin akár
az életünk is múlhat
– egészségügyi
problémáinkkal
minél hamarabb
kopogtassunk be
a háziorvosaink
ajtaján kivizsgálás
céljából
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Y Cserháthaláp azzal a megtisztelõ felkéréssel fordult Éro-
laszi vezetõségéhez, hogy másik két településsel karöltve
testvér-települési kapcsolatra lépjenek. Az észak-magyaror-
szági falu polgármesteri hivatala meghívására érolaszi
küldöttség utazott szeptember 22–23-án a IX. Cserhátha-
lápi Falunapokra.

A háromnapos programsorozat második napján fõzõ-
versenyre, labdarúgó-mérkõzésre nevezett be az érolaszi
csapat is. A fõzõverseny különlegessége az volt, hogy minden
település más-más ételt készített és kínált a vendégeknek, ér-
deklõdõknek. A Szlovákiából, Csehországból és Magyaror-
szágról érkezett csapatok többek között krumplifasírtot, szil-
vásgombócot, palóclevest, tejfölös, káposztás strapacskát,
haluskát, buktyit és természetesen érolaszi módra készült ko-
mabográcsost kóstolhattak. Az érmelléki csapat a bográcsos-
sal egyébként elnyerte az Aranyfakanál díját.

A rendezvény zárónapján aláírták a hivatalos testvér-
települési együttmûködési megállapodást a csehországi
Vlachova Lhota község, a felvidéki (Szlovákia) Inám község,
a magyarországi Cserháthaláp és Érolaszi között.

A színes programok, a meleg fogadtatás, õszinte ven-
dégszeretet hangulatában teltek a IX. Cserháthalápi
Falunapok az érolaszi vendégek számára. Küldöttségünk
abban bízva érkezett haza, hogy a településeink között fris-
sen kötött kapcsolat hosszú távú, eredményes barátsággá
formálódik.

C Aszalós Tímea

Csak az út
C Német Andrea

Az utat róni, csak azt kéne!
S engem csábít mégis csillagok fénye. 
Az eget nézem szüntelen,
S ha felbukkan egy hulló csillag,
Óhajom sora végtelen.

Mégsem kiabálhatom szabadon,
Nekem is kell, hát adjatok!
Mert mindennek az ára jól szabott.

Hát eladók az álmaim is,
Áruk néhány könnycsepp.
Eladó az életem!
De ugyan ki venné meg?
Koldusnak boldogságot ki ad?
Gazdagnak ki állít gyémánthidat?
Az igaznak talán még szüksége van rám...

Lennék fénye a sötét éjszakának,
Kulcsa a rég bezárt zárnak,
Hûs tó a nyár tikkasztó hevében,
Jogar egy igaz úr kezében.

De ahelyett, hogy az utat róttam volna,
Itt maradtam magamra hagyatva.
Fejemet az ég felé emelve,
S hulló csillag fénye haldoklik szemembe.

Y „Õsszel érik, babám, a fekete
szõlõ...” – énekelték a hegyközszent-
miklósi fiatalok, amikor szüretet kö-
szöntve felvonultak népviseleti ruhá-
ban, körbejárva a falut. A már hagyo-
mánnyá vált szüreti felvonulás so-
rán, elõl haladnak a postások fehér
ruhában, õket követik a népviseletbe
öltözött lányok és fiúk szekéren és a
huszár a lován. A falu utcáit végigjár-
va több helyen megálltak táncolni és

énekelni, a tánc végén bálba hívogat-
ták a falu apraját és nagyját. Este a
helyi kultúrotthon feldíszített terme
megtelt fiatalsággal, kik reggelig rop-
ták a táncot. A talpalávalót a
Buliszerviz szolgáltatta. Eladták a
szõlõharangot is, amelybe egy üveg
drága nedû került. Jó lenne, ha a
szüreti bál hagyománya továbbra is
megmaradna.

C B. I.

Pierre-Augustin Caron
de Beaumarchais:

A sevillai borbély
Rendezõ: Zakariás Zalán

Alan Jay Lerner–Frederick
Loewe:

My Fair Lady
Rendezõ: Réthly Attila

Friedrich Dürrenmatt:
A nagy Romulus

Rendezõ: Szabó K. István

Madách Imre:
Az ember tragédiája

Rendezõ: Vidnyánszky Attila

Szép Ernõ: Tûzoltó
Rendezõ: Hajdu Géza

Forgách András: A fiú
Rendezõ: Forgách András

Gianina Cãrbunariu:
holnapután tegnapelõtt

Rendezõ: Szabó K. István

Lilliput-társulat:
Mosonyi Alíz: Csipkerózsika

Rendezõ: Bartal Kiss Rita

Dés László–Geszti Péter–Békés
Pál: A dzsungel könyve
Rendezõ: Horányi László

Kormos István:
Kormos képpel mutogat

Rendezõ: Rumi László

Érolaszi testvér-települési
kapcsolatot épít Cserháthaláppal
G Az észak-magyarországi település falunapján járt az érmelléki küldöttség

CC A szerzõ felvétele

A települések vezetõi – köztük Béres Csaba székelyhídi polgármester (középen) – aláírják az együttmûködési megállapodást
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Szüreti bál Hegyközszentmiklóson
A szõlõrõl

C Halász István
Fogaim közt óh, de remek! 
Ropognak s szõlõszemek! 
Egyik zöldes, a másik fényes
és mindegyik milyen édes!

Egész évnek nehéz munkája,
óvó, védõ, féltõ gondossága

mutatkozik a sok jó termésben,
Bacchus ajándékozó kedvében!

A szõlõ bizony sokszor hasznos,
borként életünkbe vígságot hoz!
De gyümölcsként is nagyon

finom!
Így, vagy úgy, de ott van

asztalunkon!

A nagyváradi Szigligeti színház 2012–2013-as évadának bemutatói
Szigligeti-társulat:

Újra székelyhídi zsibvásár!
Október 7-én, vasárnap 8 órától a piacon.

Ki mit tud? vetélkedõ
Október 7-én, vasárnap 14 órától a szé-
kelyhídi sportcsarnokban.

Szüreti felvonulás és batyus bál
Október 13-án, szombaton szüreti felvonu-
lást szerveznek Székelyhíd utcáin, amelyet
20 órától szüreti batyus bál követ a városi
strandon. (Belépõ: 10 lej.)

Programajánló
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C Folytatás az 1. oldalról
„Jellemzõ a fiatalok kalciumhiánya az elégtelen tej- és
tejtermékfogyasztás miatt, a kalcium-foszfát probléma
gyakran pánikszindrómát okoz” – fûzte hozzá a dok-
tornõ. Szerinte a háziorvosi rendszer bevezetése óta a
betegek jobban meg vannak vizsgálva, kevesebb a sú-
lyos esetek száma, gárdában általában csak balesetet
szenvedettek, illetve hirtelen megbetegedett kicsi
gyerekek jönnek orvosi segítségért, hiszen ritka az a
beteg, akinek ne lenne háziorvosa.

A székelyhídi kórház megszûnését
követõ nehézségek
A megkérdezett orvosok nagy része a kisrégiónkat érintõ
egészségügyi elõrelépések kapcsán visszafejlõdésként
említette a székelyhídi kórház megszûnését. „Nem jó,
hogy nincs kórház, de az újraindításhoz megfelelõ beren-
dezések is kellenének, mert csak úgy lenne értelme” –
vélte dr. Anca Nicoleta Negruþ. Ugyanebben a témában
dr. Ioana Borodan megemlítette, hogy mivel õ még alig
egy éve praktizál itt, kisebb a rálátása a települést érintõ
egészségügyi helyzetre, viszont az õ kabinetje rendelke-
zik EKG-vel, aerosol- és koleszterinmérõ berendezéssel is.
Az elmúlt években történt megszorításokra hívta fel a
figyelmet dr. Csordás Csaba József, mint mondta, az ártá-
mogatott receptekre kevesebb az alap és korlátozott a
konzultációk száma is, ami jelentõsen megnehezíti a
betegellátást.

Az arzénos víz is lehet a rák okozója
Minden megkérdezett orvos egyöntetûen nagy hang-
súlyt fektetett arra, hogy Székelyhídon és környékén je-
lentõsen nagy a rákos megbetegedések száma, ami egy-
aránt érinti a fiatalokat és az öregebbeket is. Ennek az
oka még nincs tudományosan megállapítva, viszont kö-
ze lehet hozzá a helyi vizekben megállapított magas
arzénszintnek. Az orvosok kijelentették, hogy a víz, ha
nem is mint rákot okozó tényezõ, de mint elõsegítõ fak-
tor mindenképpen szerepet játszhat ebben.

A betegségek megelõzése 
Mindenképpen szerettünk volna kitérni a betegségek
megelõzésére, amely ugyanolyan fontos az egészség-
ügyben, akárcsak a betegségek kezelése. A egészségünk
megõrzéséért néha egészen banálisnak tûnõ apróságok-
kal is sokat tehetünk. A mozgásszegény életmód, az egész-
ségtelen táplálkozás, a túlzott só-, zsír- és cukorbevitel na-

gyon sok betegség hátterében állhat. Naponta legalább
félóra mozgás ajánlott – hangsúlyozták a háziorvosok –
akár a kertben, akár néhány egyszerû tornagyakorlat el-
végzésével. Ugyanakkor oda kellene figyelni arra, hogy
több zöldséget fogyasszunk, illetve ajánlott fõleg a télre
készülve táplálék-kiegészítõk, illetve vitaminok bevitele a
szervezetbe. A gyermekeknek a C-vitamin pótlása na-
gyon sokat segít az õszi hónapokban az immunrendszer-
ük erõsítésében. Ugyancsak a megelõzõ orvoslás kerete-
in belül meg kell említeni a gyerekkori oltások fontos-
ságát, amelyek elhanyagolása akár a gyermek életét is
követelheti. „Az egészségügyben nagyon fontos az ott-
honról hozott neveltetés” – tette hozzá dr. Murgui Éva,
majd kifejtette: véleménye szerint nagyon sokat számít
a szülõk odafigyelése a gyermekre, hogy a gyermek be-
tartsa a higiéniai alapszabályokat (kézmosás, tisztálko-
dás). Hasonló elképzelése van errõl dr. Anca Nicoleta
Negruþnak is, aki a szülõk nagy felelõsségére hívta fel a
figyelmet. Megállapítása szerint sok gyerek fél az ide-
gen helyektõl, ezért vigyázni kell arra, hogy mit mon-
dunk nekik, ha például azt, hogy a „doktornéni szurit
ad”, ha rosszul viselkedik, akkor félni fog a gyerek,
nem akarja majd engedni, hogy megvizsgálja az orvos.

A méhnyakrákszûrõ programról
Idén egy új, öt évig tartó kampány indul a méhnyakrák
megelõzésére, illetve idõben történõ felismerésére, ami
minden 24 és 65 év közötti hölgyet érint. Az említett nõk
születési hónapjuknak megfelelõen kapnak egy értesí-
tést, miszerint ingyenesen végezhetnek egy Papanicolau-
tesztet attól függetlenül, hogy van-e biztosításuk vagy
nincs. A székelyhídi háziorvosok részt vettek egy képzés-
ben, hogy õk maguk tudják levenni a mintát. „Persze ha
valaki igényeli, akkor például Nagyváradra is mehet ez
ügyben” – egészítette ki dr. Ioana Borodan.

Mit tanácsolnak az orvosok
Utolsó kérdésemmel arra próbáltam fókuszálni, hogy
ha lehetséges, le lehet-e vonni valamiféle következte-
tést az elmúlt évek munkájából. Minden orvos egyönte-
tûen az életmódváltást javasolta, minél kevesebb
stressznek kitenni a szervezetet, valamint minél hama-
rabb orvoshoz fordulni a tüneteinkkel. Sok esetben
már az utolsó pillanat után jönnek a betegek – hangoz-
tatták –, ha idõben orvoshoz fordulnának, sokkal ked-
vezõbb is lehetne a betegségek lefolyása. Az idõben di-
agnosztizált betegségeknek életmentõ ereje lehet.

C Mészáros Klaudia

Székelyhíd város egyik legígéretesebbnek mutatkozó beruházásáról, a Csokalyon
megvalósulandó üvegházkomplexum és feldolgozó üzemrõl  kérdeztük városunk
alpolgármesterét, Csuka Józsefet.

Kétszáz új munkahely Csokalyon
G Miniinterjú Csuka József alpolgármesterrel az épülõ üvegházkomplexumról

– Mikor kezdõdtek el a csokalyi telep-
helyen a munkálatok?
– Az egész komplexum összesen 64 hek-
táros területen fog megvalósulni, mely-
bõl 50 hektáron kinti termesztés fog
folyni, a fennmaradó 14 hektáron 9 hek-
tár üvegház, valamint konzervgyár és
hûtõház fog épülni. A munkálatok körül-
belül két hónapja kezdõdtek el, egyelõre
talajgyalulás történt a teljes beépítendõ
területen, valamint a fõútvonal és a ki-
lenc üvegház közötti út megalapozása,
kiépítése a legfontosabb azért, hogy az
õsz és a hideg beálltával se kelljen leállni
a munkálatokkal. 
– Hány munkaerõre lesz szükség az
egész komplexumban?
– A teljes beinduláskor körülbelül két-
száz munkahely fog létesülni, melyek kö-
zött kertészeti munkatársak, traktor- és

gépkocsivezetõk, karbantartók és kisegí-
tõ személyzeti állások lesznek.
– Hogyan fog zajlani a termelés a
csokalyi üvegházkomplexumban és
konzervgyárban?
– A legmodernebb holland technológiá-
val lesz felszerelve az egész gyár és
üvegházkomplexum. Számítógépes ve-
zérléssel fogják szabályozni és ellenõriz-
ni a termesztést és a termelést egyaránt,
megfelelve a korszerû higiéniai szabá-
lyoknak.
– Mikorra várható az elsõ szakasz
beindítása? 
– Ha minden a terv szerint halad, és a tél
folyamán is tudjuk folytatni a munkála-
tokat, akkor 2013 tavaszán elkezdõdhet
a termelés a csokalyi üvegházban és
konzervgyárban.

C Fekete Katalin

CC Kõvári Krisztián

Lassan befejezik a terület egyengetését az erõgépek, és kezdõdik az építkezés

Egészségben az erõ
G Terepszemle Székelyhíd és falvai orvosi rendelõiben

A  doktor
Egykoron a székelyhídi kórháznak
volt tüdõgondozó részlege is a Felsõvá-
roson. [...] A mostani fõorvosa egy ma-
gas, szikár ember volt, megyeszerte is-
mert és megbecsült orvos, aki Székely-
híd központjában lakott. Kimért lép-
tekkel naponta többször is végigment
a lakása és a kórház közötti úton. Egy
hideg borongós õszi reggelen a közeli
faluból autóbusszal jött egy középko-
rú asszony beteg férjével. A lakásán
keresték a doktort. Ott mondták nekik,
hogy nem régen ment el a kórházba,
ha sietnek, talán még utol is érik; azt is
elmondták, hogy néz ki, mert hát még
nem ismerték. A falubeli asszisztens
megmondta, hogy kit keressenek, de
már nem voltak biztosak, hogy Csuka
vagy Harcsa doktort? Az asszony no-
szogatta a dombon felfelé beteg férjét,
de az nem nagyon bírta szusszal, le-
maradt a feleségétõl, aki szinte futólé-
pésben ment, mikor meglátta már a
domb tetején azt a magas embert, aki-
rõl beszéltek a lakásán. 

– Harcsa doktor elvtárs!… Doktor
elvtárs! – kiabált utána az asszony, de
az csak akkor állt meg és fordult hát-
ra, amikor már a hátánál érezte a ki-

fáradt asszony lihegését, aki alig bírta
kimondani:

– A fõorvos tetszik lenni?… A Harcsa
doktor elvtárs? – lesve az elõtte álló
ember válaszát.

A doktor végigmérte a kérdezõt, látta
az öltözete után ítélve, hogy valame-
lyik faluból jöhetett, ezért nem
durván, inkább mosolyogva mondta:

– Igen, a fõorvos…, de nem Harcsa,
hanem Hering doktor vagyok – s kér-
dõen nézte az asszonyt, nem haragvó,
inkább biztatást kifejezõ mosolygós
arcával és megnyerõ hangjával.

[...] Elindultak, a kórházig a beteg is
utolérte õket. A vizit után a doktor vizs-
gálat alá vette új betegét is. Nemtet-
széssel mondogatta, hogy súlyos a tü-
dõbaja, már régen kezelni kellett vol-
na… Három hétig a kórházban kezel-
te, utána otthoni gyógyszerezéssel
rendszeres felügyeletre rendelte be. Az
asszony soha nem felejtette el a doktor
nevét, akit nagyon tisztelt és megszere-
tett. Utóbb hallotta, hogy a margittai
tüdõgondozó fõorvosa lett. Nagy vesz-
teség volt a vidéknek, hogy megszün-
tették a tüdõgondozó kórházat!
C Forrás: Nánási Zoltán: Egykori

székelyhídi történetek, minden-
napi apró villanások, anekdoták

Használt ruhákat a Caritasnak!
Néhány hete rejtelmes konténerek jelentek meg a színház és az ANL-lakások
mellett. Ezek a túlméretezett dobozok nem rejtenek mást, mint segítõkész
szeretetet. A konténerek ugyanis használt, tiszta és nem szakadt ruhákra vár-
nak, amelyek a Caritas Catolica Egyesülethez futnak be.
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Y Várakozáson felüli volt az elsõ Székely-
hídon megrendezett zsibvásár sikere. Elad-
ni és vásárolni vágyók egyaránt szép szám-
mal megfordultak a piacon, ezen a szép
õszi vasárnapon. A rendezvény résztvevõi
számára elõre le lett foglalva az asztalok
nagyobb része, így a „törzsárusok” kényte-
lenek voltak a két asztalsor mögött elhe-
lyezkedni a megszokott asztaluk helyett,
ami természetesen némi zúgolódással járt.
Késõbb viszont õk maguk is szívesen bá-
mészkodtak az „újonc” árusok portékái kö-
zött, sõt talán még vásároltak is néhány tet-
szetõs ruhadarabot, esetleg szobanövényt,
asztali lámpát, elektronikai cikket, valami-
lyen lábbelit vagy csecsebecsét, de válogat-
hattak más, a padlásról, garázsból, múlt-
ból, régi emlékekbõl elõkerült holmik kö-
zül is, melyek mind új gazdákra vártak mél-
tányos áron. 

Úgy gondolom, megvolt a rendezvénynek
az a kellemes zsibongó hangulata, ami

ilyenkor lenni szokott, fõként azután, hogy
begördült a lángost és meleg teát kínáló bü-
fés kocsi is a sorok közé, amely némiképp
ellensúlyozta az idõ hûvösségét. Nagy pozi-
tívum volt az árusokra nézve, hogy nem
kellett helypénzt fizetniük, így az sem szen-
vedett veszteséget, akinek esetleg nem volt
túl jövedelmezõ az eladás. Azáltal, hogy
szerencsét próbált a piac világában, talán
máskor is lesz kedve részt venni hasonló
eseményeken.

Szerintem mindenki egyetért abban,
hogy nagyszerû ötlet volt zsibvásárt ren-
dezni itt Székelyhídon, s újra sort kellene
rá keríteni, akár havi rendszerességgel is.
Hisz ez jó lehetõség arra, hogy a megunt és
már hasznavehetetlennek tûnõ tárgyak
más kezekben újra forgalomba kerüljenek
és hasznossá váljanak, s ennek megvalósí-
tása úgy a fiatalok, mint az idõsek számára
lehetséges legyen, itt helyi szinten is.

C Major Zsuzsa

Y Jótékonysági labdarúgó-mér-
kõzésen 4-2 (3-1) arányban bizo-
nyult jobbnak hegyközszentmik-
lósi Toldy FC a Bihar megyei
RMDSZ ügyvezetõ elnöksége csa-
patánál. A meccset az idén beje-
gyeztetett és megyei másodosz-
tályba került helyi csapat mûköd-
tetése és fenntartása javára szep-
tember 13-án délután szervezték

a hegyközszentmiklósi focipá-
lyán. A hazaiak Rácz Barna (2),
Istvándi Gábor és Csornai Csaba
góljaival múlták felül a többek kö-
zött Cseke Attila szenátorral, volt
egészségügyi miniszterrel, Szabó
Ödön megyei ügyvezetõ elnök-
kel, Botházy Nándor sportügye-
kért, illetve Szabó József szerve-
zetekért felelõs ügyvezetõ alel-

nökkel felálló RMDSZ-es csapatot.
A Toldy FC gyõzelmét a nagy beta-
karítási munkák ellenére a lelátó-
kon szép számban gyülekezõ
nézõk köszöntötték, gyerekek-fel-
nõttek egyaránt.

Csak annyit mondhatunk a fo-
cizó srácoknak biztatásként:
Hajrá! Elõre! 

C Béres Angéla

Négy székelyhídi sportoló is képviselte Romániát az évente megrendezett Stihl Timbersports favágó-világ-
bajnokságon, amelyet ebben az évben a norvégiai Lillehammerben tartottak szeptember 7–9. között.

„A feltámadt Krisztus
a mi szabadságunk.

Szabadságunk alapja a magyarságunk.
Magyar jövõnk alapja a kereszténység.”

(a zamárdi szalagfeliratokból)

Y A csíksomlyói szárnyas vándorkereszt
szeptember 16-án, vasárnap érkezett a szé-
kelyhídi római katolikus templomba a
nemzeti feltámadási menet keretében. Ez a
kezdeményezés a szomorú emlékû 2004.
december 5-i népszavazás után indult
2005-ben azzal a szándékkal, hogy az egész
Kárpát-medence magyarságának hirdesse
a feltámadott Krisztussal való szövetséget.

A kereszt idén is a Balaton-parti Zamárdi-
ból indult a csíksomlyói Szûzanyához, oltal-
mat kérve egész népünknek. Az ágaiban kb.

3000 km-es nemzeti zarán-
doklat húsvéttól most már
Krisztus Király napjáig (ad-
ventig) tart, négy útvonalon
elindulva, és ugyanúgy, mint
eddig, áthalad minden Kár-
pát-medencei utódállamon,
és a Kárpát-medence nyugati
pontján, Sopronban ér véget. 

Székelyhídra már a csík-
somlyói pünkösdi búcsú ke-
gyelmével érkezett a ke-
reszt, megrakodva a fogadó
közösségek jókívánságaival,
kéréseivel, amelyeket színes
szalagokra írt üzenetekként
a keresztre erõsítettek. A
székelyhídi katolikus közös-
ség két Mária-légiós csoport-
ja helyezett szalagot a Mar-
gittáról érkezõ vándorke-
resztre. A hívek egy kis csa-
pata 22-én, szombaton vitte
tovább a keresztet a debre-
ceni Szent István-templom-
ba, miután a szeptember 1-je
óta egyházunkban szolgáló
Duma Ferenc megáldotta, és

a magyar népért közösen imádkoztak a hí-
vek. Debrecenben a helyi plébános, Tóth
László örömmel fogadta az összefogás je-
gyében vándorló keresztet, és a fogadás
tiszteletére tartott szentmisén elmondta,
hogy az Árpád-kori motívumokat hordozó
szárnyas kereszt a húsvétot és pünkösdöt
egyaránt szimbolizálja, a zarándokút pedig
a krisztusi jövõbe vetett hitet és a magyar-
ság összetartozását hivatott kifejezni.

Elgondolkodtató, hogy az egy hétig a szé-
kelyhídi katolikus templomban lévõ ván-
dorkeresztrõl nem sokan tudtak, célja pe-
dig éppen az összefogás, együtt imádkozás
lenne, hiszen éppen egy olyan közömbös
népszavazás hozta létre, amelyre nem kel-
lene közömbösséggel válaszolni.

C Jagos Helén

Zsibongó
az Érmelléken
G Sikeres volt az elsõ székelyhídi zsibvásár

Székelyhídi sportfavágók
a norvégiai világbajnokságon

Jótékonysági labdarúgó-mérkõzés
Hegyközszentmiklóson

Y A 28. alkalommal megrendezett világbajnoksá-
gon 24 ország több mint 100 sportolója vett részt
különbözõ  versenyszámokban. A romániai csapa-
tot a székelyhídi GV Team Stihl Timbersports
sportklub négy atlétája (Costel Pleº, Nagy Botond,
Dan Petrescu és Marina Cristian), valamint az
aradi Gavrilã Nicolae Nyamcsuk alkotta.

A megmérettetés elsõ napja az egyéni sportolók
selejtezõje volt, ahol tizenöt ország sportolói mér-
kõztek meg az öt továbbjutó helyért, mivel a tavalyi
legjobb hat eredmény elért versenyzõk automati-
kusan továbbjutottak a szervezõ ország atlétájával
egyetemben. Az egyéni versenyszámok a következõ
megmérettetésekbõl álltak: spring board (maga-
slati vágás), stoch saw (motoros láncfûrésszel
történõ vágás), standing block chop (fakidöntés
baltával), single buck (keresztvágófûrész), under
hand (vízszintes vágás baltával), hot saw (szuper
motoros láncfûrész). Az egyéni versenyszámokban
a legjobb eredményt Új-Zéland, Csehország, Auszt-
rália atlétái nyerték el, a magyarországi Juhász Ist-
ván 11. helyet szerezte meg. A második napon

zajlott a csapatok megmérettetése, ahol a román
csapat a 16. helyen végzett, ami jó eredménynek
számít, hiszen ez a sportág Romániában csak igen
rövid múlttal rendelkezik.

Marina Cristian a sportág múltjáról elmondta,
hogy több országból mint például: Új-Zélandról,
Ausztráliából, Észak-Amerikából és Kanadából
ered, ahol a nap végeztével a favágók egymás szóra-
koztatására különbözõ próbatételekre fogadásokat
kötöttek, hogy kiderüljön, ki a legjobb favágó közü-
lük. Eleinte fejsze és keresztvágófûrész használatá-
val mérkõztek meg egymással, idõvel már a
láncfûrész is elõkerült. Utóbb kifejlesztették a
legnehezebb próba egyikét, amely egy 65 lóerõs,
240 km/órával pörgõ óriási láncfûrész használatát
jelenti, amivel több vágást kell ejteni 15 centis
határon belül. Nagy Botond szerint a sportfavágás
nem csak technika, egy jó favágónak meg kell tanul-
nia összpontosítani, mert csak így lehet pontosan
és idõben elvégezni ezeket a fizikailag is megerõl-
tetõ, veszélyes versenyszámokat.

C Bede Mária

Felemelt
fejjel
távozhattak
Lilleham-
merból:
a székelyhídi
sportfavágók
ott vannak
a világ
legjobbjai
között

CC A szerzõ felvétele

Üzenetek a Szûzanyának
G Székelyhídon járt a nemzeti feltámadási menet

csíksomlyói szárnyas vándorkeresztje

A vándorkeresztre az útvonal által érintett közösségek
szalagokra írt jókívánságait, kéréseit erõsítik
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Y Szellemi és ügyességi vetélkedõvel egybekötött egyházme-
gyei ministránstalálkozót szerveztek a szentjobbi római katoli-
kus plébánián szeptember 22-én. Huszonegy település – Székely-
híd mellett Bélfenyér, Bihar, Bihardiószeg, Élesd, Érkeserû, Érmi-
hályfalva, Kárásztelek, Királydaróc, Margitta, Micske, Monospet-
ri, Nagyvárad (Szent József- és Szent Katalin-telep), Szentjobb,
Szilágycseh, Tasnád, Tasnádszántó, Tenke, Váradolaszi, Várad-
szõlõs és Zilah – plébánosai hozták el ministránsaikat, hogy
összemérjék szellemi erejüket és ügyességüket, és eltöltsenek
egy kellemes napot Isten áldásával és a Szûzanya pártfogásában.

A találkozó mottója „Az Úr színe elõtt állok,/Együtt színezzük a
világot!” volt, miszerint értékeinkkel, tanulságtételeinkkel ad-
junk színt az egyre inkább kiszürkülõ világnak.

A rendezvényt a Böcskei László nagyváradi megyés püspök
által celebrált szentmise tette még ünnepélyesebbé, amelyet a
ministránsokért ajánlottak fel. A magasrangú egyházi elöljáró
Szent Lukács könyvébõl az apostolok kiválasztásáról szóló inte-
raktív evangéliummagyarázatában kiemelte, hogy mennyire
fontos a tanúságtevés, a megerõsödés, nemcsak a ministráns lét-
ben, de a mindennapi életben is. A püspök az általa „mennyei
édesanyának” nevezett Szûzanya különleges áldását kérte, hogy
a megszólítás, a meghívás, a közösség kialakulását eredményez-
ze, és mivel a közösségnek teremtõ ereje van – lásd az egyház
megalakulását –, megtartani és munkálkodni kell a közösség fej-
lõdéséért, megmaradásáért.

Böcskei László prédikációjában hangsúlyozta a ministráns
hivatását, ami annyit jelent, hogy „jót tegyünk, jót cselekedjünk
a templomban és a templomon kívül. Nem elég tudni, hogy
hogyan kell viselkedni, úgy is kell cselekedni”.

A szentmise végén ismertették a nap további programjait, misze-
rint szellemi és ügyességi vetélkedõkre várják az érdeklõdõket.

Az ügyességi versenyek a futballpályán zajlottak, a jelenlevõk
nem kis szórakozására, mivel számos taktikai és gyorsasági
játékot eszeltek ki a szervezõk. 

A nap végén Blanka vincés nõvér hirdetett eredményeket. A
szellemi vetélkedõkben részt vevõ csapatok közül Az Úr kato-
nái (Nagyvárad) gyõztek, a II. díj a Szent Kereszt csapatáé Ká-

rásztelekrõl, a harmadik helyen pedig Tasnádi Bástyák csapata
végzett. Az ügyességi versenyeken nagyon szoros verseny ala-
kult ki, de sikerült itt is kiosztani a díjakat, a bélfenyéri
gyerekek az elsõ helyezést vihették haza, utánuk a házigazdák
örülhettek az eredményeknek, harmadikok lettek a szalacsi
plébánia ministránsai.

A nap közös imával és püspöki áldással zárult.
C B. J. R.

Y A tisztelet és elismerés jegyében
zajlott az Érmelléki Õsz rendezvény-
sorosat elsõ, csütörtöki napja. Au-
gusztus 30-án városunk eredményes
sportolóit, akik országos és nemzet-
közi versenyeken öregbítették váro-
sunk hírnevét, és az 50. házassági év-
fordulójukat ünneplõ párokat kö-
szöntötték a múzeum épületében a
székelyhídi polgármesteri hivatal és a
helyi önkormányzat jóvoltából. 

A díjazott sportolóknak egy-egy 300
lejes pénzutalványt, emléklapot, egy
üveg bort a férfi sportolóknak és egy
csokor virágot nyújtott át a szebbik
nem képviselõinek.

Az ötvenéves házassági évfordulóju-
kat ünneplõ párok köszöntését 24 ér-
köbölkúti, hegyközszentmiklósi,
nagykágyai és székelyhídi házaspár
fogadhatta személyesen. Béres Csaba
ünnepi köszöntõje után minden ünne-
pelt házaspárnak egy-egy 500 lejrõl
szóló pénzutalványt, virágcsokrot,
egy üveg bort és emléklapot adott át. 

A megható pillanatokat követõen a
margittai Demeter–Horváth Duó elõ-
adása szórakoztatta közönséget, a
megjelenteknek vidám és jó hangula-
tú estét biztosítva.

A múzeumi ünnepséggel egy idõben
megpezsdült az élet a városi stadion-
ban: 2-0 arányban múlta felül Aradi
UTA Old boys a helyi Törekvés Old
boys csapatát azon a jótékonysági
labdarúgó-mérkõzésen, amelyet a
XVIII. Érmelléki Õsz keretében a Dé-
vai Szent Ferenc Alapítvány székely-
hídi csoportja által pártfogolt árva
gyermekek részére szerveztek.

*
A péntek délutáni órákban libbenõ

lila kisszoknyákkal, dobokkal és
trombitaharsogással nyitotta meg ka-
puit az immár nagykorúvá vált Érmel-
léki Õsz rendezvénysorozat.

Kicsiket és nagyokat egyaránt elkáp-
ráztatta a Hajdúböszörményi Ifjúsági
Fúvószenekar és Hajdúböszörményi

Mazsorettegyüttes elõadása az ünne-
pi köszöntõk megkezdése elõtt, akik
remek hangulatot teremtettek a köz-
pont utcáin.

A XVIII. Érmelléki Õsz hagyomány-
õrzõ, kulturális és sport-rendezvény-
sorozat megnyitójának elsõ felszóla-
lója Béres Csaba, Székelyhíd polgár-
mestere volt.

Õt követõen Cseke Attila Bihar me-
gyei RMDSZ-es szenátor ragadta meg
frappáns, allegorikus ünnepi köszön-
tõjével a közönség figyelmét.

Következõ momentumként a szé-
kelyhídi Búzavirág Népdalkórus ösz-
szeállítása bûvölte el a közönséget,
majd Marilyne Rosser, a belgiumi test-
vérvárosi szövetség elnöke köszön-
tötte az egybegyûlteket.

A megnyitó záróakkordjaként a Tu-
rul emlékmûvön helyezték el az emlé-
kezés koszorúit városunk különbözõ
tisztviselõi.

Több kiállító is teret kapott, sokféle
alkotó egyéniség mutatkozhatott meg
a mûvein keresztül a múzeum termei-
ben. A XVIII. Érmelléki Õsz mûvészeti
kiállításán többek között akvarellfest-
ményeket, tájképeket, tusrajzokat,
agyagból készült szobrokat, csomó-
zott makramé faldíszeket láthat a mû-
kedvelõ. A kiállítás pénteki megnyitó-
ját Csorján Melitta székelyhídi képzõ-
mûvész nem mindennapi megnyitó
beszéddel tette emlékezetessé. „Ugye
nem haragszanak meg rám, ha nem
egy unalmas tárlatvezetést fogok tar-
tani?” – tette fel kezdetben a kérdést.

A tárlatmegnyitók után különleges
élményekkel gazdagodott a mûvé-
szetkedvelõ közönség. A mûvészeti
tobzódás közönsége elõbb a Mjú-
zikell elnevezésû zenés utazáson ve-
hetett részt a temesvári Csiki Gergely
Állami Magyar Színház vendégmûvé-
szeinek, Molnos András-Csaba és Bor-
bély B. Emília vezetésével.

Az est további részében a vendégek
megnézhették a székelyhídi Griffiti

Dráma- és Filmmûhely közremûkö-
désével és Hevesi Zoltán székelyhídi
tanár vezetésével az Örkény-centená-
rium alkalmából készült Sóhajnak
beillõ szózat címû, 16 perces kisjá-
tékfilmjét. 

Alig gyõzték kivárni a sorukat az
énekelni vágyók a pénteki napot lezá-
ró hosszú karaokepartin. A strand
melletti bulin több mint kétszáz fiatal
szórakozott. A karaokemaratont lá-
nyok kezdték meg csoportosan, õket
egy csokalyi csoport követte, majd ez-
után megkezdõdtek az egyéni pro-
dukciók. Aki szebben, jobban énekelt,
jutalmat kapott sör és egyéb meglepe-
tések formájában.

A résztvevõk többsége még nem
volt karaokepartin, de azt mondták,
szívesen megismételnék ezt azt estét. 

*
Motorbõgéssel és benzingõzzel in-

dult a szombat reggeli program, ame-
lyet a késõbbiekben veterán autócso-
dák és egy lélegzetelállító motoros
streetfightershow fûszerezett. 

Elsõként a gyakorlott sofõrök lép-
tek színre, akik autós ügyességi verse-
nyen csillogtatták meg tudásukat. A
verseny sokéves csendet tört meg, hi-
szen az elmúlt években az autós
ügyességi verseny nem szerepelt a
programok közt.

Autós verseny után és közben vete-
rán autó- és motorcsodákat tekinthet-
tek meg a kilátogatók, melyek a szín-
ház épülete elõtt sorakoztak fel. A
szebbnél szebb autók Hajdúböször-
ménybõl a Veterán Kulturális és
Sportegyesület jóvoltából érkeztek
hozzánk. Voltak itt Mercedesek, Cit-
roënek, Fiatok, de még Lada is képvi-
seltette magát. Motorok közül voltak
Junak-, Pannónia- és Csepel-márkájú
motorcsodák is.

Akinek még ekkor sem volt elég a
benzingõz és adrenalin, egy õrült
motorshow-val fokozhatta kedélyeit.
Szõllõsi Pepe és társa, Kovács Misi

megmutatták nekünk, milyen is az
igazi motoros élet.

A bemutatókon jól begyakorolt mu-
tatványokkal lépnek a közönség elé,
ezzel is lecsökkentve a hibalehetõsé-
geket és növelve a szakmai precizi-
tást. Volt itt minden, amit a motor-
sport szerelmesei el tudtak képzelni:
egy keréken motorozás, quadozás,
keringõ, motoros kézenállás, hátrafe-
lé vezetés. Külön érdekesség volt a
létrás motorozás, amely egyedülálló
világszerte, hiszen Pepe és csapata a
világ legmagasabb motorra szerelt
létráját is megépítette. 

Kártyajátékban és sakkban próbál-
hatták ki magukat az érdeklõdõk a
harmadik délutánon. A földszint
egyik terme az id. Todoszi Miklós kez-
deményezésében megszervezett kár-
tyamérkõzésnek adott otthont. 

A nagy kártyások szomszédságában
az ifjúsági sakkversenyen a sakkban
már rutinos diákok méretkeztek meg,
összesen tizenketten. A verseny részt-
vevõit a Félix-kupa nyertes, mesterjel-
ölt és hivatásos sakktanár, Veres Já-
nos jegyezte, míg a bíró szerepét Törõ
Attila sakk-kedvelõ diák töltötte be.

*
A sportos délután végére már csak a

csokalyi és nyíradonyi amatõr labda-
rúgócsapatok barátságos mérkõzése
maradt hátra.

A késõbbiekben az este hangulatát
1995-ben alakult magyarországi
könnyûzenei együttes, a TNT dobta
fel vidám, retrós dalaival. Az est fé-
nyét csak tovább fokozta, hogy a két
évvel ezelõtti Edda koncerthez hason-
lóan az idei évben is megjelent egy el-
lopott menyasszony a színpadon. S
hogy a gyengébb nemnél maradjunk,
a TNT-t a bukaresti Ellie White követ-
te. Hangja egyértelmûen libabõrbe
bújtatta a közönséget.

*
A vasárnap délutáni programoknak

is a stadion adott otthont. A progra-

mok a székelyhídi Pusztai Farkasok
Íjászegyesület tagjainak bemutatójá-
val kezdõdtek. A 2005-ben bejegyzett
egyesület tagjai nagy hangsúlyt fek-
tetnek a magyar történelem kiemel-
kedõ eseményeinek megismertetésé-
re, népszerûsítésére.

Az íjászok bemutatójával párhuza-
mosan a nagyszínpadon a láncfûré-
szek és balták uralták a terepet, a nor-
végiai világbajnokságra készülõ Stihl
Timbersports favágói kápráztatták el
a közönséget. Amíg az apukák az íjá-
szok és favágók bemutatóját figyel-
hették addig a család legkisebb tagja
is kellemes perceket tölthetett az elsõ
alkalommal kint lévõ székelyhídi Ba-
ba-mama kör kuckójában.

A rendezvény további részében tán-
cos lábú fiatalok vették birtokukba a
színpadot, látványos mûsorszámok-
nak tapsolhatott a szépszámú közön-
ség. Elsõként Oláh Katalin csapatai,
vagyis a Kölyök Dance táncosai és
meghívottai varázsoltak fergeteges
hangulatot a színpadra.

Ezután a hiphoptáncosok vették át a
figyelmet, Mészáros Ildikó tanítvá-
nyai, akik szintén hatalmas sikert
arattak a közönség körében, akik
nagy tapssal fogadták a Free Steps,
Flying Stars és paptamási Lucky Stars
táncosait.

A szervezõknek köszönhetõen a
táncbemutatók mellett, több kon-
certen is szórakozhatott a nagykö-
zönség. Elsõként a 13 éve, fiatal jogi
hallgatókból alakult, debreceni Vis
Maior zenekar lépett színpadra, akik
népszerû magyar és külföldi feldol-
gozásokat adtak elõ. Õket követte a
színpadon az est sztárvendége a
méltán népszerû Balázs Fecó. A ren-
dezvénysorozaton vasárnap késõ
este lépett fel a Spartacus tûz-
zsonglõrcsoport.

A programsorozatot tûzijáték
zárta.
C összeállította: Bíró Orsolya

Összefoglaló a XVIII. Érmelléki Õsz eseményeirõl

Ministránstalálkozó Szentjobbon

A szentjobbi futballpályán számos játékkal kötötték le a ministránscsapatok tagjait a szervezõk

CC Gacsádi Márk



Segélyekkel kapcsolatos tudnivalók
Az Ér hangja utánanézett az iskolák és a polgármesteri hivatal házatáján,
hogy milyen pénzügyi segítséget vehetnek igénybe a feltételeknek meg-
felelõ érdeklõdõk.

Megkeresésünkre az iskoláknál megtudtuk, hogy az eddig igényelhetõ tan-
szer és szociális ösztöndíj már nem igényelhetõ, mivel az iskoláknak nincs rá
kerete. Viszont a középiskolák padjait koptató diákok szülei igényelhetnek
a köznyelvben csak „bani de liceu”-ként elhíresült támogatást, ami a családi
kasszába havi 180 lejt enged beszivárogni.

Támogatás középiskolás diákoknak
Erre a támogatásra október 1-jéig lehet letenni az igénylést az iskolák
titkárságain. Fontos tudnunk azt, hogy ezt csak olyan családok igényelhetik,
amelyekben az egy fõre esõ bruttó jövedelem nem haladja meg a 150 lejt.

Az iratcsomónak tartalmaznia kell:
1. az iskolák titkárságán beszerezhetõ típuskérvényt;
2. a család összes tagjának az azonosító iratait – a szülõk személya-

zonossági igazolványának fénymásolata, a 14 év alatti kiskorúak
keresztlevélének fénymásolata, a 14 évet betöltöttek esetében a személya-
zonossági igazolvány fénymásolata;

3. a család jövedelmét igazoló iratok esetenként:
– bruttó fizetést, valamint az esetleges étkezési jegyek értékét igazoló irat
(amennyiben az illetõ cég nem ad, akkor az szerepeljen az adott fizetés iga-
zoláson) az utolsó három hónapról (június, július, augusztus);
– a munkanélküli segélyt igazoló szelvény (cupon de ºomer) az utolsó
három hónapról (június, július, augusztus);
– bármilyen nyugdíj esetén utolsó három hónapi nyugdíjszelvény;
– munkanélküliek esetében közjegyzõnél tett nyilatkozat arra vonatkozóan,
hogy törvényes kereteken belül nincs alkalmazásban;
– gyermekpénz esetén: szelvény, ha postán folyósítják, illetve banki kimu-
tatás (extras de cont), ha bankkártyára utalódik;
– családi pótlékban részesülõknek szintén postai szelvény vagy banki szám-
lakimutatás;
– elvált szülõk esetében a gyermektartásról szóló bármilyen szelvény vagy
számla fénymásolata;
– szociális segélyben részesülõk esetében az utolsó három hónapi (június,
július, augusztus) postai szelvény;
– a polgármesteri hivatalból családösszetételt igazoló okirat (componen�a
familialã) és a földterületet igazolandó okirat (kettõ hektárig), aminek egy-
ben tartalmaznia kell a földbõl származó jövedelem értékét, valamint a szo-
ciális osztályról egy a családról szóló környezettanulmány (anchetã socialã);
– ha a család valamely gyermeke más iskolába jár, akkor arra a gyermekre
az adott iskolából igazolás;
– helybeli iskolából igazolás az adott gyermekre vonatkozóan, ami tartal-
mazza az elõzõ tanév átlagát, a magaviseleti jegyet és az esetleges igazolat-
lan hiányzások számát (Megjegyzés: húsz tanóránál több igazolatlan
hiányzás vagy nyolcasnál kisebb magaviseleti jegy esetén az igénylõ
elveszíti a jogosultságát a támogatásra).

A fenti iratokat az iskolák titkárságain egy sines irattartóban lehet
benyújtani.

Családi pótlék
A családi pótlék a polgármesteri hivatalban igényelhetõ támogatás, amihez
szintén bizonyos feltételeknek kell megfelelni. Ezt a támogatás olyan csalá-
dok kaphatják, amelyeknél az egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg a
370 lejt. Ez a járulék jövedelem- és családtípusfüggõ. Nem mindegy, hogy
hagyományos családról, azaz apa-anya típusú családról van szó, vagy
egyedülálló szülõs családról. Csak olyan családok igényelhetik, ahol minden
18 évet be nem töltött gyermek iskolába jár.

A családi pótlékot kérelmezõk a követkazõ iratokat kell beszerezzék:
– típuskérvény (a polgármesteri hivatal szociális osztályán beszerezhetõ);
– a szülõk személyazonossági igazolványának fénymásolata;
– házasságkötést igazoló irat fénymásolata;
– gyermekek keresztlevelének esetenként személyazonossági igazolványá-
nak fénymásolata;
– családi könyv fénymásolata;
– családösszetételt és a tulajdonban levõ földterületet igazoló okirat (másfél
vagy két hektárig);
– esetenként: bármilyen gépjármû papírjainak fénymásolata;
– nettó jövedelmet és az esetleges étkezési jegyek értékét tartalmazó iga-
zolás a munkahelyrõl;
– gyermekpénzre vonatkozó postai szelvény vagy bankszámla-kivonat;
– elvált szülõk esetében: gyermektartás összegét igazoló szelvény;
– esetenként bármilyen nyugdíjszelvény;
– esetenként: rokkantságot igazoló okirat és ezzel járó összegrõl kimutatást
nyújtó szelvény;
– iskolás gyermekeknek igazolás, amely tartalmazza az esetleges igazolatlan
hiányzásokat;
– elvált szülõk esetében válási végzés;
– igazolás a Bihar Megyei Pénzügyörségtõl, mind a két szülõ részére;
– amennyiben az igénylõ bankszámlára szeretné kapni ezt az összeget, a
kiválasztott kirendeltségtõl számlakivonatot csatol a kérelméhez.

Ez a juttatást minden hónap 20-a után folyósítják.
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Y Csodálatos és élményekben gazdag hetet tölthettünk
el mi, a Petõfi-líceum öt diákja és kísérõtanárunk, Boros
István a belgiumi Écaussiennes-ban, Székelyhíd testvér-
városában szervezett hagyományos francia nyelvtábor-
ban augusztusban. Cheregi Barbara, Filip Fruzsina,
Preznyák László, Székely Annabella és jómagam pályáza-
ton nyertük el a részvétel jogát. Panaszra pedig semmi
okunk nem volt. Ez alkalommal is megtapasztalhattuk a
kiváló belga vendégszeretetet, ugyanis mindannyiunkat
külön-külön egy-egy ottani családnál szállásoltak el, akik
gondoskodtak róla, hogy a lehetõ legnagyobb kényelem-
ben és legjobb ellátásban legyen részünk ottlétünk alatt.

Elsõ nap reggelén francia nyelvóránk volt, ami hatalmas
segítséget nyújtott a késõbbiekben a családjainkkal való
kommunikálást illetõen. Ezt követõen pedig Steffek István
úr – a tisztes korú nyugdíjazott lelkész és különféle érdem-
rendekkel kitüntetett tiszteletbeli székelyhídi polgár, aki-
nek a segítsége nélkül ez az egész testvér-városi kapcsolat
fenntartása nem mûködne, sõt létre sem jött volna – kísé-
retében bejártuk Écaussiennes városát, megismertük a
kultúráját, nevezetességeit és legendáit. Másnap, azaz ked-
den elvittek bennünket a Pairi daiza nevet viselõ hatalmas
állatparkba, ahol betekintést nyertünk a kontinensek nö-
vény- és állatvilágába, így láthattunk a kecskéktõl és tyú-
koktól kezdve a zsiráfokon, papagájokon, hiénákon, dene-
véreken, lepényhalakon keresztül a gyûrûsfarkú maki-
majmokig és krokodilokig mindenféle fajtájú, méretû és
élõhelyû állatokat, növényeket és épületeket. Azt hiszem
egy egész nap sem lett volna elég arra, hogy az egész par-
kot átjárhassuk és be tudjuk fogadni mindazt, ami elénk
tárul ott. De az biztos, hogy hihetetlenül érdekes és léleg-
zetelállítóan szép volt, még a kevésbé állatbarátok számá-

ra is. Szerdán is nagyszerû látványban és élményekben
volt részünk, ugyanis kiutaztunk az Északi-tenger partjára.
Szerencsénkre nem volt túl hûvös, így némi fürdõzésre is
alkalmunk nyílt, valamint nem maradtak el a röplabda-
meccsek, túrák a többkerekû biciklin, a fagylaltozások és
ajándékvásárlások sem. Csütörtökön ismét volt nyelv-
óránk, ahol az elmúlt napokban szerzett tudásunkat mu-
tathattuk be, majd ellátogattunk Brüsszel fõterére, Európa
legszebb s talán egyik legforgalmasabb pontjára. Pénte-
ken megtartottuk az utolsó francia óránkat, este pedig a
búcsúesten elénekeltünk az újonnan tanult vallon him-
nuszt, a helyiek nagy örömére, ezen felül grilleztünk és
társalogtunk új ismerõseinkkel. A szombati nap eltöltése a
fogadó családokra volt bízva. Így volt, aki vidámparkba lá-
togatott, aki megnézte milyen Franciaországban egy hippi
születésnapi parti, másvalaki a múzeumokat látogatta
vagy otthon sziesztázott, és próbálta kipihenni a hét
nagyszerû, de ugyanakkor fárasztó eseményeit. Vasárnap
délelõtt pedig eljött a hazautazás ideje, amikor is bebizo-
nyosodott, hogy mi, emberek milyen hamar meg tudjuk
szeretni egymást s mennyire képesek vagyunk kötõdni új
„családtagjainkhoz”, hisz sokan könnybe lábadt szemmel
vettünk búcsút egymástól.

Az biztos, hogy óriási dolog így elutazni egy-egy idegen
országba, új ismereteket szerezni, tanulni, tapasztalni, ba-
rátkozni, egyáltalán világot látni. Mindenképp meg kell
próbálnunk kihasználni az elénk táruló lehetõségeket, ad-
dig míg fiatalok vagyunk, hisz mindez a jövõnkre nézve is
igen hasznos tud lenni, sõt akár meg is alapozhatja azt. Te-
hát figyelmesnek kell lennünk, és nem szabad elszalaszta-
nunk a ránk váró élményeket, a hasonló alkalmakat.

C Major Zsuzsa

Belgiumi nyelvtábor
G Ismét Écaussiennes-ban tanulhattak diákjaink franciául

Bibliahét
Érolasziban

Minden nap rejtett új fog-
lalkozásokat az érolaszi

„Ezt látnod kell!” mottójú
bibliahéten, amelyeket a

részt vevõ 33 gyerek nagy
érdeklõdéssel fogadott.

A gyerekek történeteket
és énekeket tanultak, ké-

zimunkáztak, és az apró-
ságok nagy örömére ját-
szottak is. Az augusztus

végén megtartott rendez-
vényt a helyi tiszteletes

asszony, Futó Hajas Már-
ta szervezte. Az érolaszi
gyerekek évrõl évre vár-

ják az újdonságokkal
érkezõ bibliahetet.
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Y Alex és Szilvia, ahogyan mindenki ismeri õket, a
hegyközszentmiklósi pincesoron épített kisebb birtokukon
nyaralnak minden hazalátogatáskor. A kaliforniai Fres-
nóban élõ házaspár ilyenkor szokás szerint megvendégeli
itthoni barátaikat, nagyobb estélyeket is szerveznek. Az
idén Poór Pétert sikerült meghívniuk, hogy a pincesor po-
rát egy retroparti verje fel. Sikerült megtudnunk, hogy az
elõadómûvésszel nem új keletû a kapcsolat, hiszen Poór
Péter már számtalanszor látogatást tett Fresnóban és ha-
sonlóan jó hangulatot teremtett. Alex és családja az évek
során más magyar elõadókat is meghívott már kaliforniai
otthonába. Alex elmondása szerint Hegyközszentmiklósra
meghívta minden barátját, akiket az ötvenéves osztályta-
lálkozóján látott újra, de a meghívottak listáján szerepeltek

csokalyi, érkeserûi, székelyhídi, szentmiklósi, sõt bihar-
püspöki vendégek is, mivel a házigazda ott nõtt fel. (A bojti
születésû egykori focista és asztalos harminckilenc éve
hagyta el hazáját, de évente hazajár érkeserûi származású
feleségével, aki késõbb követte az Egyesült Államokba.)

Az este természetesen nem telhetett el nagyszerû
vendéglátás nélkül, az ízletes étkek elkészítésében szent-
miklósiak is segédkeztek. Mint ahogyan az már lassan
megszokott az Érmelléki Õszökön történt mennyasszonyi
színpadra lépések után, most sem maradhatott ki a szom-
bat estébõl egy ifjú pár koncertlátogatása, ami még színe-
sebbé tette a mulatozást. 

C Bíró Orsolya

Y Nagykágyán negyedszerre szer-
vezték meg a szüreti táncosok talál-
kozóját szeptember 9-én. A program
délután 14 órakor kezdõdött a
nagykágyai szüreti táncosok hívo-
gatójával, akik szekérrel, lóháton a
kisbíróval körbejárták a falut tánccal,
nótával hivogattak az esti bálra a falu
lakóit. A délutáni program a szüreti
táncosok találkozójával folytatódott
a kultúrházban este 18 órától, ahol
hegyközújlaki, paptamási, diószegi,

nagykágyai táncos lábú fiatalok mu-
tatták be tánctudásukat.

A bemutatók után kezdetét vette a
hagyományos szüreti bál, ahol bál-
királynõt választottak, illetve szõlõ-
harangot bocsátottak árverésre.
A bál jó hangulatát mi sem bizonyí-
totta jobban, hogy a mulatság reg-
gelig tartott. A rendezvényt a Bihar
Megyei Tanács és a székelyhídi önko-
rmányzat támogatta.

C Aszalós Tímea
Y Egyedülálló a Petrogas csokalyi
munkapontja Romániában, hisz
csak itt folyik a természetben fellel-
hetõ szén-dioxid tisztítása és feldol-
gozása. A munkálatokat szakképzett
személyzet végzi, akik közül sok a
helyi és környékbeli fiatal, a cég ez-
úton pártfogolja a helyi munkaerõ-
piacot.

A szén-dioxid (CO2) egy olyan ter-
mészetes gáz, amely a minket körül-
vevõ levegõben is fellelhetõ. Az em-
berek  és állatok a légzés során oxi-
gént vesznek fel és szén-dioxidot bo-
csátanak ki, míg más élõlények, mint
például a növények ennek az ellenke-

zõjét teszik (fotoszintézis): szén-dio-
xidra van szükségük, hogy oxigént
termelhessenek. A CO2 túlzott felgyü-
lemlése a levegõben viszont súlyos
ökológiai problémát okoz, amit üveg-
házhatás vagy globális felmelegedés
néven ismerünk.

Azonban a szén-dioxid nem csak a
légkörben, hanem más helyeken, pél-
dául a talaj mély rétegeiben  is megta-
lálható és pozitív dolgokra is felhasz-
nálható. Ezt a természeti erõforrást
használja fel a Petrogas csokalyi
üzeme, ahol a talajból mélykutak
segítségével felszínre hozott szén-
dioxid kerül finomításra, hogy ebbõl

a hosszas munkafolyamatok során
élelmiszer-ipari tisztaságú CO2-ot
állítsanak elõ.

Az így nyert minimum 99,98% tisz-
taságú CO2-ot az élelmiszeriparban
szénsavas italok, ásványvizek, üdítõi-
talok gyártására, élelmiszerek szál-
lítására, valamint melegházi növé-
nyek termesztésére használják fel.

Amennyiben e rövidke tájékoztató
anyag nem elégítette ki kíváncsisá-
gukat, a cégrõl és CO2-kitermelésrõl,
a hivatalos www.petrogas.ro hon-
lapon további érdekes és részletes
információkkal gazdagodhatnak.

C Ér hangja

Július–augusztusi számunk keresztrejvényének megfejtõi közül könyvet nyert:
Szabó Erzsébet-Enikõ (Kiskágya), Szabó Sándor (Székelyhíd),

Tóth Ilona (Székelyhíd)

NNyyeerrjjeenn  kköönnyyvveett!!
Szerkesztõségünk értékes könyvnyereményeket sorsol ki a mel-
lékelt keresztrejtvény megfejtõi között. FIGYELEM! Egy megfejtõ

csak egy szelvénnyel játszhat!

A REJTVÉNY MEGFEJTÉSE:
__________________________________

Név: _______________________________
Telefonszám _________________________
Postacím: _______________________________________
_______________________________________________ 

Kérjük a kivágott szelvényt dobja be az Ér hangja dobozba
október 24-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.

A Petrogas cég
Csokalyon mûködõ
üzemébena mélybõl
felhozott szén-dioxi-
dot feldolgozás
és tisztítás után
az élelmiszeriparban
hasznosítják

Ismét találkoztak
a kágyai szüreti táncosok

Alex és Szilvia éves pincesori vendéglátása

Egyedülálló csokalyi
„szén-dioxidgyár”

CC
K

us
tá

n 
Lá

sz
ló

A méltán
közismert

Poór Péter
a házigazdáknak

(jobbra)
is énekelt 

CC A szerzõ felvétele

CC A szerzõ felvétele

KÉMIAI
ELEM

RÓMAI 101
KÉRDÕSZÓ

10 000
NÉGYZET-

MÉTER
LÓFEJ!

EGYFÉLE BA-
ROMFIKAT

MEGZAVART
HAL!

DÉLI
GYÜMÖLCS

D
KÁRTYA-

JÁTÉK
ASZALÓDNI

KEZD!

KÖTÕSZÓ
SZOMJÁT

OLTJA

ÁLLATHANG
FED

A JUHOKAT
IRÁNYÍTJA

NEMZETÜNK
NEVE

VÍZLELÕ-
HELYET

LÉTREHOZÓ
EMBER

ROMÁN
EMBER

INDÍTÉK

BÁTOR-
KODIK

CSELEKSZIK

EGYFÉLE
ROKON

NORVÉG
FÉRFINÉV

TONNA
... A SZÉKBE,

HELYET
FOGLALT

FÉLIG ÉL!
KISSÉ

LUSTA!

ANGOL
TÖLGY
Ü. Y. B.

GIGA-
FEJE

TETEJÉN
ÁLL!

KETTÕS--
BETÛ

EZ ..., AZ ...,
MINDEGYIK

MEGFEJTÉS
2.

ÁBRAHÁM
FIA

MEGFEJTÉS
1.

VALAMELY
TÁRGY
EGYIK

JELLEMZÕJE

BECÉZETT
NÕI NÉV

ORVOSNÁL
MONDJUK



K
a n a p é

Y 2012. szeptember88 Ér hang ja
G

Székelyhíd
Város
Polgármesteri
Hivatala

A kiadvány megjelenését támogatta:Székelyhíd és környéke havilapja. Kiadja és ingyenesen terjeszti a Pro Székelyhíd Egyesület.
Nyomás: Eden Productions, Nagyvárad.
Felelõs kiadó: Béres Csaba Y Felelõs szerkesztõ: Aszalós Tímea

Y Lapterv és tördelés: E. Y Munkatársak: Béres Angéla, Bíró Orsolya, Fazekas Evelin, Fekete Katalin,
Mészáros Klaudia, Pap Enikõ, Ványa Blanka

Szerkesztõség elérhetõsége: 417435 Sãcueni str. Kazinczy Ferenc nr. 5/B, e-mail: erhangja@gmail.com, honlap: www.erhangja.ro

Ér hang ja
G

– Hogyan kezdtek el méhészkedni? 
– Szûcs Lajos: Tulajdonképpen egy
véletlen folytán kerültem kapcsolat-
ba a méhekkel. Húszévesen súlyos
tüdõbeteg lettem, és az orvos egy
évre eltiltott minden fizikai munká-
tól. Ez idõ alatt sokat gondolkod-
tam, mi lesz velem ezután, mibõl fo-
gok megélni. És mint a bajban
mindig, megérkezett a megoldás egy
öreg köbölkúti méhész személyé-
ben. Ekkor szerettem bele a méhek-
be, és ez a szerelem azóta is tart.
– Medve Ferenc: Én iskolásként a
tornatanárom példáját láttam, aki
szabadidejében méhészkedett. Egy-
szer ki is vitt bennünket a méhesbe.
Elõször kicsit féltem a méhektõl, de
ez hamar elmúlt, utána pedig el-
kezdtem érdeklõdni irántuk. Ezért
továbbtanulás céljából a bukaresti
52-es méhészeti szaklíceumot vá-
lasztottam, ahol másfél év alatt na-
gyon sok elméleti dolgot megtanul-
tam. A gyakorlat azonban mindenki-
nek csak ezután következik. Mi itt
mindannyian Lajos bácsitól tanul-
tunk és tanulunk még a mai napig is
méhészkedni.
– Milyen múltja van Székelyhídon a
méhészetnek?
– Sz. L: Úttörõnek mondhatom ma-
gam, hisz elõttem nem sokan mé-
hészkedtek itt és a környéken. Elõ-
ször én is zöldfülû voltam, a tudás a
tapasztalattal jön meg. Volt olyan is,
hogy a méheim bent teleltek velem
a házban a szekrényen. Sok minde-
nen megy keresztül az ember az
évek során. Egy idõ után ezek a fiúk
itt mellettem elkezdtek átjárogatni,
kérdezgetni, figyelni a munkám. Jó
pár éve egy méhésziskolát is szer-
veztünk, ahol sokan szereztek képe-
sítést a méhészetben.
– Miben áll a méhészek munkája?
– Góz József: A méhésznek szolgálni
kell a méhek munkáját. Sajnos ma-

napság, azonban sokan elfelejtik
ezt. A rengeteg külföldi pénztámo-
gatás sokat ront a méhészkedés
színvonalán. Sok az úgynevezett ál-
méhész, aki csak a pénzkereseti le-
hetõséget látja a méhekben. Azon-
ban ezt a munkát szeretet és alázat
nélkül nem lehet jól végezni.
– M. F: Most, a nyári idõszak végén,
rengeteg munkája van egy méhész-
nek. Augusztus végén nekünk meg-
kezdõdik az új év. Ilyenkor fel kell
készítenünk a méhcsaládokat a tél-
re. Élelmiszer-utánpótlást kell bizto-
sítani, ha szükséges, hogy sikeresen
befejezhessék az utódnevelést és ki-
teleljenek. A tél nemcsak az embe-
reknek, a méheknek is egy nagyon
nehéz idõszak. Segítenünk kell õket,
hisz sokkal törékenyebbek, mint mi
vagyunk.
– Van-e különbség a hajdani és mai
méhészet között?
– G. J: Sajnos nagyon sok. Az em-
ber a sok vegyszerrel elkezdte pusz-
títani maga körül a környezetet és
ezzel tulajdonképpen magát is pusz-
tulásba sodorja. A vegyszerek kiölik

a természetes viráglelõ helyeket,
a méhlegelõk egyre kisebbek lesz-
nek, a méhsûrûség pedig egyre nõ
az álméhészeknek köszönhetõen.
Tulajdonképpen kijelenthetjük,
hogy minden emberi tevékenység a
méhek ellen van, és az ember saj-
nos nem veszi észre, de saját maga
ellen is.
– Sz. L: Sokan tévednek azonban,
mivel azt gondolják, hogy ha
ennyire szennyezzük a környe-
zetünk, akkor már a méz sem lehet
egészséges, abba is belekerülnek a
vegyszerek. Viszont aki ismeri a
méheket, tudja, hogy ez mekkora
badarság. A méhek annyira érzé-
keny szervezettel rendelkeznek,
hogy ha véletlenül a begyûjtött
virágporra valamilyen gyomirtószer
kerül, azonnal elpusztulnak, mielõtt
még visszaérnének a kaptárhoz.
– Hogyan készül a méz?
– Sz.L: A nehéz munkát a méhek
végzik el. Megkeresik és begyûjtik a
virágport, majd hosszas munkafo-
lyamatok során, közös csapatmun-
kával készül el a méz. A méhész fel-
adata, hogy a méhészkeretet, amire
a lépet a fiatal méhek készítik, kive-
gye a kaptárból és betegye a perge-
tõbe, melyben a forgatás során ki-
csapódik a méz. Ez a munka köny-
nyebb része. 

– Mit tanulhatnak az emberek a
méhektõl?
– Sz. L: Szerintem az emberek min-
dent a méhektõl tanultak, például a
családalapítás ösztönét is. A méhek
társas lények, ahogy az ember is.
Egyedül nem képesek megélni, mert
elpusztulnának. Csak családban tud-
nak élni. Ha jobban megfigyeljük,
nagyon nagy a hasonlóság az embe-
rek és a méhek közt. Azonban sajnos
a különbségek is óriásiak. A méhek

társadalma egy tökéletes társada-
lom, amit az ember soha nem fog
tudni megvalósítani. Itt nincs lusta-
ság, nincs önzés, azonban annál na-
gyobb az összetartás, önfeláldozás
és rend.
– M. F: A háziméh (tudományos
nevén apis melifera carpatica)
ötvenmillió éves. Jóval megelõzte
tehát az embert, ezért igaznak vé-
lem Lajos bácsi kijelentését, hogy
az emberek sokmindent a méhek-
tõl, a természetbõl lestek el és ta-
nultak meg. 
– Ha egy szóval vagy kifejezéssel
jellemezhetnék a méheket, melyik
lenne az?
– Sz. L: Egy szó kevés lenne rá, de
felsorolom a legfontosabbakat:  Ön-
zetlenség. Szorgalom. Szeretet. Ösz-
szetartás.
– M. F: Erre mondok egy nagyon jó,
ideillõ példát. A méhek annyira sze-
retik egymást, hogy élelmiszerhiány
esetén is összetartanak. Az utolsó
csepp mézet is elosztják egymás
közt és egyszerre pusztul el az egész
család. Ilyen önzetlenségre az embe-
rek soha nem voltak és nem is lesz-
nek képesek.

C Ványa Blanka

A méhek tökéletes társadalma
G Beszélgetés székelyhídi méhészekkel a szakma szépségeirõl, a méhrajok csodálatos életérõl
Édes, mint a méz, jut eszembe a kifejezés, míg felfelé tartok a felsõvárosi
méhészekhez. Az édes életnek azonban ára van, rengeteg munka és önfel-
áldozás úgy a méhész, mint a méhcsaládjai részérõl. Mire megérkezek,
már sokan összegyûlünk (Szûcs Lajos bácsi, Tárkányi Barna, Medve Ferenc,
Góz József s majd késõbb Nagy Gyula is csatlakozik a társaságunkhoz) a kis
mûhelyszobában. Javában folyik a beszélgetés, amelybe bekapcsolódom.

CC A szerzõ felvételei
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