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CC Béres Csaba

Y Az aszályos nyár okozta károkat
felmérõ írásunk (Ér hangja, július–
augusztusi szám) után kíváncsiak
voltunk, mégis mennyire elégedet-
tek vagy mennyire nem Székelyhíd
és környezõ falvak gazdái az idei ter-
méssel. Megkérdeztünk városunk
két közismert, mezõgazdasággal fog-
lalkozó vállalkozóját, Béldi Lajost és
Nagy Attilát, hogy számukra milyen
termést hozott az idei õsz? Válaszaik
eltérõek voltak, két gazda, két külön
vélemény.

Béldi Lajos a tavalyihoz képest
gyenge termést tudott betakarítani,
Nagy Attila viszont elégedett volt a
terméshozammal, a száraz nyárhoz
képest. Abban mind a két gazda véle-
ménye megegyezett, hogy a kukori-
ca az idén nagyon gyengén sikerült,
viszont a napraforgó- és a búzater-
més kielégítõnek mondható.

A termények értékesítésérõl meg-
tudtuk, hogy bizony a termés egy ré-
szét eladták, hogy fedezni tudják az
õszi munkálatok költségeit. Elõrelátó
módon tartalékolnak jövõre is, bízva
a magasabb eladási árakban. A termé-
nyek árát tekintve Nagy Attila azt is
elmondta, hogy a búzának és kuko-
ricának 1 lej/kg, a napraforgónak
pedig 2,20 lej/kg volt az ára.

A betakarítással mindkét gazda
hamar végzett, viszont a szántással
nehezen haladnak, hisz várják az ál-
dott esõt, ami nagyban megkönnyí-
tené a talaj megmunkálását.

Arra a kérdésünkre vonatkozóan,
hogy igénybe vesznek-e pályázati le-
hetõségeket, mind a két gazdától azt
a választ kaptuk, hogy nem pályáz-
nak, nem szeretnék magukat lekötni
semmilyen formában.

Pályázati összegek

csak középtávon várhatók
Érdeklõdtünk Cservid Levente
pályázati szakértõnél, hogy milyen
pályázati lehetõségek állnak a gaz-
dák rendelkezésére ebben az idõ-
szakban? Mint megtudtuk, a 2007–
2013-as idõszakban a mezõgazdasá-
gi pályázatokra szánt alapok kiapa-

dóban vannak. Vidékünkön a fiatal
gazdák támogatása elnevezésû for-
rás, valamint a létminimum körüli
farmok támogatása elnevezésû pá-
lyázatok voltak a legkapósabbak. A
BECEBE Kft. több tucatnyi ilyen típu-
sú pályázatot készített nagyobb gaz-
dák számára. Fõként azok az alapok
voltak kedvezõek, melyek a beruhá-
zásokat és eszközbeszerzéseket segí-
tették elõ a mezõgazdaságban.

A szakértõ hozzátette: jelenleg csu-
pán néhány kis költségvetésû pályá-
zat hozzáférhetõ a mezõgazdaság te-
rületén, amelyek az agrártermékek
feldolgozását célozzák meg. Jelentõ-
sebb mezõgazdasági pályázati forrá-
sokat az Európai Unió következõ hét-
éves költségvetésének elfogadása
után, a 2014-2020-as idõszakban
várhatunk. 

Ezeket a támogatási lehetõségeket
mindenki várja, hiszen a legfõbb fog-
lalkoztatási ágazat térségünkben a
mezõgazdaság, és nagy szükség van
a segítségre. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint a falusi gazdák válaszai
feltett kérdéseinkre.

Jelentõs terméscsökkenés

a falvakban
Az idei terméssel kapcsolatban
hegyközszentmiklósi tudósítónk
érdeklõdött egy helyi gazdánál, aki
közel 8 hektár területet mûvel: „Az
idei termés gyenge volt. Ha százalék-
ban számolunk, akkor az idei kukor-
icatermés a tavalyi 25%-a, a búza kic-
sit jobban termett, olyan 50%-a a
2011-es termésnek, a kaszálók hoza-
ma pedig a nullával egyenlõ. Az
elvetett lucerna is kiszáradt, így ki
kellett szántani” – fejtegette a gon-
dokat a szentmiklósi agrárvállalko-
zó. Az eladással kapcsolatban elárul-
ta, hogy nem értékesítenek, mert in-
kább az állatállománnyal etetik meg
a maradék termést. Ami az õszi föld-
mûvelést illeti, már sikerült befe-
jeznie az õszi búza- és tritikálévetés
munkálatait, de félõ, hogy esõ hiá-
nyában minden kárba vész.

C Folytatás a 3. oldalon

Ismét körülnéztünk Székelyhídon és falvaiban (jobban mondva a termény-

tárolók háztáján) a betakarítások végeztével. Körképünkben megkérdez-

tünk kis és nagygazdákat, a társulás munkatársait, pályázati szakértõt,

hogy minél teljesebb képet adhassunk a termények hozamáról vagy épp az

értékesítési mutatókról.

Y Ismét útjára indultak a kalákák októberben Székely-
hídon és a hozzátartozó települések majdnem mindegyi-
kén. A szervezõk örülhettek, mert nagyon sok ember tet-
te félre otthoni szombati teendõjét és döntött úgy, hogy
segít temetõt takarítani vagy templomot felújítani.

Nagykágyán két szombaton is összegyûltek a falubeliek
több mint hetvenen, hogy a helyi temetõt kitakarítsák.
Székelyhídon is temetõtakarítás volt a kaláka program-
ja, az október harmadik hétvégéjén összegyûlt tizennégy

fõ a tavasszal elkezdett tisztogatást folyatatta. Érolaszi-
ban körülbelül harminc helybéli ment el két szombaton
is a templom-felújítási munkálatokban segíteni. Mindhá-
rom településen a munkálatok befejeztével a dolgozók-
nak szeretetvendégséggel kedveskedtek a helybéli ügyes
szakácsok. Borsi Lóránt, a Bihar megyei Tulipán Kaláka
Egyesület nagyváradi elnöke okleveleket osztott szét
azoknak, akik részt vettek a munkálatokban.

C Aszalós Tímea

Kevés lesz
az idei termés
G Érmelléki mezõgazdasági körkép

aszályos nyár után

Az érolaszi istenháza javításába segítettek be a kalákában összegyûlt emberek 

Szorgos nagykágyai emberek tisztítjak a falusi temetõ területét a bozóttól

Nemcsak az újság, hanem az Ér hangja Mikulása is házhoz megy az ajándékot váró érmelléki gyerekekhez! Várjuk minden

érdeklődő szülő, nagyszülő, keresztszülő jelentkezését a 0755-747643-as telefonszámon legkésőbb december 3-án 17 óráig.

Ingyenesen házhoz megy az Ér hangja Mikulás!
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Tûzoltó
november 3., szombat, 19 óra, Nagyvárad, Ár-
kádia színpad (bemutató)

Mágnás Miska
november 4., vasárnap, 19 óra, Nagyvárad,
Szigligeti színház (bérleten kívül)
november 6., kedd, 19 óra, Arad

Fekete Sáfrán
november 7., szerda, 19 óra, Érmihályfalva

november 9., péntek, 19 óra, Bors
november 10., szombat, 19 óra, Bihardiószeg
november 20., kedd, 19 óra, Nagyszalonta
november 24., szombat, Kolozsvár
november 26., hétfõ, 19 óra, Székelyhíd

A sevillai borbély
november 7., szerda, 19 óra, Nagyvárad,
Szigligeti színház (Ady Endre-bérlet)
november 10., szombat, 19 óra, Tiszaújváros

9000 km – Táncos történelem óra
november 15., csütörtök, 11 óra, Nagyvárad,
Szakszervezetek Mûvelõdési Háza

9000 km – Táncos földrajz óra
november 15., csütörtök, 12 óra, Nagyvárad,
Szakszervezetek Mûvelõdési Háza

Jelenetek egy kivégzésbõl
november 16., péntek, 19 óra, Nagyvárad,
Szigligeti színház (az IFESZT keretében)

9000 km – Adventi játék
november 18., vasárnap, 16 (bem.) és 20 óra
november 19., hétfõ, 16 és 20 óra
november 21., szerda, 16 és 20 óra
november 22., csütörtök, 16 és 20 óra
november 23., péntek, 16 és 20 óra

Bambuc ördög
november 24., szombat, Kolozsvár

A dzsungel könyve
november 25., vasárnap, 19 óra, Nagyváradi
Filharmónia (bemutató)

A nagyváradi Szigligeti színház 2012. novemberi játékrendje

Várok rád
Német Andrea

Várok rád egy peronon,
hol a síneken száguldanak
szilaj vasparipák.

Várok rád egy szobában,
hol a kályhában szikrát hánynak
a piros tûzkarikák.

Várok rád egy asztalnál,
hol a finom étkek s italok
étere jár át.

Várok rád egy ágyban,
hol a titkos vágy
veti a párnát.

Várok rád egy kórházban,
hol a születés kínja 
ordít.

S várok rád a temetõben,
hol a halál hûvös árnya
gyógyít.

... de te túl fiatal vagy.

Érdekes tehetségek vetélkedõje
G Ki mit tud? elõdöntõt szerveztek Székelyhídon

Huszonnégy versenyzõ jelentkezett a Bihar

megyei Ki mit tud? székelyhídi elõdöntõjére.

Az idén hetedszerre megszervezett tehetség-

kutató rendezvénysorozat helyi szakasza ok-

tóber elsõ vasárnapján zajlott a városi sport-

csarnokban.

Y Semmit sem vesztett népszerûségébõl a Ki
Mit Tud? verseny az elmúlt évek során. Szé-
kelyhídon idén is szép számban indultak a he-
lyi elõdöntõben szerencsét próbálni és össze-
mérni tudásukat. A huszonnégy versenyzõ hat
kategóriában nevezett be a tehetségkutatóra:
magyar irodalom, hagyományõrzés, könnyû-
zene, klasszikus és modern tánc, valamint
egyéb kategóriában. Ezek mindegyike gyerek-
és felnõttkorosztályra oszlott. Az elõadásokat

öttagú zsûri bírálta el: Béres Csaba, Székelyhíd
város polgármestere, Deák Judit pedagógus,
Német János, a Bihar Megyei Tanács képviselõ-
je, Tank György mûvészeti konzultáns és Var-
ga Friderika koreográfus.

A megmérettetésen többek között színpadra
lépett Sándor Ferenc, „a diószegi csókkirály”,
a szentjobbi Vadvirág Népdalkör, helyi és
környékbeli tánccsoportok, ifjú szavalók és
még sok-sok versenyzõ. A zsûrinek igen ne-

héz dolga volt a döntéshozatalnál, hiszen
minden elõadás egyedinek és érdekesnek bi-
zonyult. Amíg a zsûri „tanakodott”, Oláh Ka-
talin székelyhídi tánctanárnõ csapatai szóra-
koztatták a türelmetlenkedõ versenyzõket és
közönséget.

A nagyváradi középdöntõt november 24-én
rendezik és a továbbjutó csapatok reményei
szerint ott is sikerül majd dobogós helyet sze-
rezni.

Idén a székelyhídi elõdöntõ díszvendégeként
a helyi rendezvényen jelen volt a 2004-ben út-
jára indult Bihar megyei Ki mit tud? tehet-
ségkutató megálmodója és „szülõanyja”, Biró
Rozália, az RMDSZ Szövetségi Képviselõk
Tanácsának elnöke is.

C Ványa Blanka

Október 6-án istentisztelettel egybekötött emlékmû-

sorral emlékeztek az aradi vértanúkra a székelyhídi

református templomban. 

Y „Október 6-a gyásznap, fekete gyászkeretes ünnep a
naptárunkban. Gyásznap, mert ezen a napon a zsarnok-
ság gyõzött a szabadság és az igazság eszméi felett, mert
ártatlan emberek életét oltották ki. S mégis, minden csak
nézõpont kérdése, hiszen gyász helyett a bátorság napja
is lehetne. A bátorságé és igazságé, hisz az a bizonyos
aradi tizenhárom félelem nélkül nézett szembe a halállal
az igazság nevében. Igaz emberek maradtak egy
hazugságoktól mocskos világban” – így foglalta össze
Rákosi Jenõ székelyhídi református esperes ünnepi
beszédét. Feltette a kérdést, vajon mit mondunk el gyer-
mekeinknek errõl a napról, történelmünkrõl? Vajon tud-

ják-e, mi történt október 6-án? Sajnos, amint az évrõl év-
re apadó megemlékezõk számából kiderül, nem sokat,
hiszen már a szülõk generációja is kezdi elfelejteni ezt a
napot” – fogalmazott. Az istentiszteletet a templomkert-
ben folytatódó emlékmûsor követte. A mûsort Béres Csa-
ba polgármester ünnepi beszéde nyitotta meg, aki megem-
lékezett történelmi sebeinkrõl és hõsi múltunkról. A be-
szédet a Székelyhídi Férfikórus és Búzavirág Népdalkör
bús nótái követték, melyek közt két szavalat hangzott el
Kincses Balázs és Szabó József elõadásában. 

A  megemlékezést a szabadságharc hõsei tiszteletére ál-
lított kopjafa megkoszorúzása zárta, mely után az egybe-
gyûltek közösen énekelték el nemzeti imádságunkat, a
Himnuszt. A kopjafa alatt tizenhárom gyertya égett,
lángja azonban csak kevesek szívéhez jutott el. 

C Ványa Blanka

Y Vendégszerepelt Székelyhídon a Nagyváradi
Szigligeti Színház Lilliput Társulata picik és ki-
csik legnagyobb örömére október 17-én. A
csokalyi, érköbölkúti, nagykágyai és székelyhídi
óvodások, napközisek és kisiskolások pedagógu-
saik kíséretében hosszú, kígyózó sorokban igye-
keztek az elõadásnak helyet adó lakodalmas ház
felé. Noha a beharangozott Jancsi és Juliska tör-
ténetét minden gyerek ismerte, mégis izgatot-
tan, kíváncsian várták az elõadás kezdetét. És va-
lóban, az elõadás mindenki számára tartogatott
egy kis meglepetést, hiszen a két testvér meséje
akár napjainkban is megtörténhetne. A Lilliput
társulat mégsem akart modern köntöst szabni a
Grimm fivérek meséjére, hanem emberközelib-
bé, mozgalmasabbá, érthetõbbé tette a jelen kor
gyermekei számára. Jancsi és Juliska vidám, hun-
cut, nevetgélõ gyerekek, kiknek tetteiben, gon-
dolataiban ráismerünk gyermekeinkre vagy
akár önmagunkra. Az elõadás során maga a nézõ

is szereplõvé válhatott, hiszen a cselekmény, a
játékosságot magával vonzó történet, az impro-
vizációt engedélyezõ szöveg kiküszöbölte a
klasszikus történet unalmassá válását. 

A mesékre mindig szükség volt, van és lesz,
hiszen mindenki vágyik a varázslatra, a bor-
zongásra, a csodák átélésének élményére. A
mesék nem csak szórakoztatnak, hanem jelen-
tõs részben nevelnek is: az életrõl tanítanak,
érzelmi kapaszkodókat nyújtanak és segítik a
gyermek személyiségének fejlõdését. Ez a Lil-
liput társulat célja, ébren tartani a varázslatot,
szórakoztatni  és nevelni gyermekeinket.

A gyermekeken keresztül nekik, velük mesél-
ve újra átengedhetjük magunkat is a mesék va-
rázslatos hatásának, újra átélhetjük saját gyer-
mekkorunkat és újabb, eddig nem sejtett, mese-
beli rétegek tárulhatnak fel elõttünk is, boldo-
gabbá téve e rohanó világ szürke hétköznapjait.

C Fekete Katalin

Jancsi és Juliska Székelyhídon
G Nagyváradi bábosok örvendeztették meg a gyerekeket

„Kezdjük feledni, mi történt október 6-án”

A Lilliput mûvészei a Grimm-mese újszerû felfogásával közelítették meg a gyerekeket

A Ki mit tud? székelyhídi elõdöntõjének eredményei
Magyar irodalom: gyerekkategória: Farkas Lehel (I. hely), Kokovai Csongor (II.) és Koncz
Richárd (III.); felnõttkategória: Pop Richárd (posztmodern szavalat, Süveg Márk: EgyHáz).
Hagyományõrzés: gyerekek: Borozsnyai Kristóf (furulyaprodukció); felnõttek: Vadvirágok
Népdalkör (Szentjobb)
Könnyûzene: Sándor Ferenc (I.) és Czentye Kitty (II.)
Modern tánc: Free Steps (I.), Flying Stars (II.), Break Dance (Érkeserû) (III.)
Klasszikus tánc: gyerekek: Monster Dance (Bihardiószeg) és Kölyök Dance (Székelyhíd)
(megosztott I. hely); felnõttek: TDC és B612.
A közönség a mûsor elején közönségszavazó kártyákat kapott, s ezt felhasználva közönségdí-
jasként a székelyhídi Táncoló Talpak csapatát jutatta tovább a nagyváradi szakaszra.

CC A szerzõ felvétele
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A fûtési támogatás

igénylésérõl
Az állam a fûtési szezonra – novembertõl márciusig –
támogatást nyújt a fûtõanyag beszerzéséhez
kisjövedelmû személyeknek, illetve családoknak. Az
igénylés feltétele, hogy az egy fõre esõ jövedelem nem
haladhatja meg a 615 lejt.
Azok a személyek/családok, akik szeretnék igénybe
venni ezt a támogatást, november 20-áig a következõ tar-
talmú iratcsomót kell benyújtaniuk a székelyhídi pol-
gármesteri hivatal szociális osztályához:
• a család összetételét és a tulajdonban levõ föld-
területet igazoló okirat (Székelyhídon 10 ár, a hozzá tar-
tozó falvakban 20 ár beltelek, 1,5 hektár vagy 2 hektár
kültelek);
• a család összes tagja személyazonossági igazolványá-
nak fénymásolata, a 14 év alatti gyerekek (akik még
nem rendelkeznek személyazonossági igazolvánnyal)
esetében a keresztlevél fénymásolata;
• házasságlevél fénymásolata;
• esetenként válási végzés fénymásolata;
• esetenként a halotti bizonyítvány fénymásolata;
• bármilyen jövedelmet igazoló irat:

– nettó fizetést és étkezési jegyek értékét kimutató
fizetés igazolás (ha nincs étkezési jegy, akkor a
munkáltató jelezze ezt az igazoláson),
– összes nyugdíjszelvény fénymásolata,
– az összes gyermeknevelési támogatásról szóló
szelvény fénymásolata,
– esetenként a családi pótlék szelvényének fénymáso-
lata,
– esetenként a munkanélküli járulék szelvényének
fénymásolata,
– esetenként a rokkantsági járulék összegét kimutató
szelvény fénymásolata,
– elvált személyek esetében a gyermektartási díjat
igazoló okmány fénymásolata;

• iskolai igazolás, iskolaköteles gyemekek számára;
• igazolás minden 18 évét betöltött személy számára a
margittai pénzügyõrségtõl;
• bármilyen hivatalos okirat, ami igazolja, hogy az
ingatlan, amire az igénylõ a támogatást kéri, milyen
módon jutott a birtokába (pl. közjegyzõnél megírt
adásvételi szerzõdés, közjegyzõnél lerendezett örö-
kösödési eljárás, telekkönyvi kivonat, birtoklap);
• típuskérvény;
• sínes dosszié.

Kevés lesz az idei termés
G Érmelléki mezõgazdasági körkép aszályos nyár után

Folytatás az 1. oldalról C

Egy másik, szintén falubeli nagygazda gyors
statisztikát készített számunkra. Megállapítot-
ta, hogy a 2011-es évhez viszonyítva a búzájuk
60, a tengerijük 25, míg a napraforgójuk 70%-a
termett meg idén. Jelenleg nincs eladásra szánt
terményük, mert a termés egy részét értékesí-
tették még aratáskor, a többit pedig a társulás-
ba beadott föld után kiosztották. Befejezõdött
az õszi vetés, a búza és a tritikálé el van vetve,
és már az õszi szántás felével is végeztek. 

Csuka József csokalyi vállalkozó érdeklõdé-
sünkre így számolt be az aszály utáni állapotok-
ról: „A szárazság miatt az idei év termése sokkal
gyengébb lett, mint az elmúlt években volt. Szá-
zalékosan összehasonlítva a 2011-es évvel a bú-
zatermés 50%-kal, a kukorica 70–80%-kal, a
napraforgó 20%-kal, míg az árpa körülbelül
40%-kal lett gyengébb.” Az értékesítési lehetõsé-

gekrõl sem tudott kecsegtetõbb választ adni, ami
leginkább az Európai Unió alapvetõ céljainak és
az állam segíteni akarásának hitelességét ingatja
meg a gazdákban: „Sajnos egyenlõre úgy néz ki,
hogy hiába tartozunk az Európai Unió tagálla-
mai közé, Romániában még nem léteznek
felvásárlóközpontok, amelyek a mindenkori

uniós árnak megfelelõen felvásárolnák a gazdál-
kodók terményeit. Így mindenki úgy boldogul,
ahogy tud. Többnyire áron alul vagyunk kényte-
lenek értékesíteni terményeinket” – vázolta a
helyzetet Székelyhíd alpolgármestere. Az õszi
munkálatokra vonatkozóan viszont reményked-
ve számolt be arról, hogy a betakarítással végez-
tek, a búzát elvetették, de az õszi szántáshoz csak
a várva várt esõt követõen tudnak nekilátni.

Így látják hát a mezõgazdasági vállalkozók a
helyzetet, amirõl talán mindenki elmondhatja,
hogy sajnos általános, nemcsak a mi régiónk-
ban, de az ország nagy részén is.

Aprópénzt kapnak terményeikért

az aszály sújtotta gazdák
A mezõgazdasági ügyekben közvetlenül érin-
tett társulás rendelkezésünkre bocsátott pon-

tos adataival, szintén az elõbbiekben leírt
helyzetet támasztotta alá. A tavalyi évhez vi-
szonyítva az idei termés úgy alakult, hogy a
kalászosok kétharmadát, a napraforgó 80%-át,
a tengeri 45%-át, míg a szója a 40%-át tudta
hozni a tavalyi teljesítményhez képest. Eladás
terén sem fényesebb a helyzet. A terményárak
a következõképpen állnak: búza 0,8–0,95
lej/kg, kukorica 0,95 lej/kg (csökkenõ ár), szó-
ja 1,90 lej/kg, napraforgó 2 lej/kg. Ezek az árak
természetesen a jó minõségû terményekre ér-
tendõk. (További termények árainak alakulá-
sát a mellékelt táblázatunk tartalmazza.)

Bizakodjunk és várjuk a gazdákkal együtt az
áldott esõt, hogy mindenki munkája eredmé-
nyes legyen. Minél bõvebb termést kívánunk!

C Összeállította: Béres Angéla,

Béres Judit, Bíró Orsolya,

Fekete Katalin, Ványa Blanka

Kórustalálkozó Székelyhídon

November 24-én 16 órai kezdettel IX. Érmelléki Kórusta-
lálkozót rendeznek a Székelyhídi Munkásklubban a helyi
önkormányzat és a Pro Székelyhíd Egyesület közös szer-
vezésében. A rendezvény egyben a Székelyhídi Férfi-
kórus megalakulásának 15. évfordulója is. A szervezõk
minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

Y Nagyszabású javítási munkálatok végé-
hez közeledik a hegyközszentmiklósi
református egyházközség. A helyi temp-
lom és parókia szorult komoly munkálato-
kat igénylõ tatarozásra. Árus Csongor
László helyi lelkész elmondta, a templo-
mon a következõ legszükségesebb javítási
munkákat végezték: a tetõzet felújítása ré-
szeként pótolták a szarufákat, lecserélték a
lécezést, valamint az összes cserepet is.
Ezenkívül kifúgázták a három éve levert
vakolatot, eltávolították 2–3,5m maga-
sságig a salétromos vakolatot, beperme-
tezték sógátló oldattal. A sérült falat
légáteresztõ, valamint egy simító vakolat
felhordásával renoválták.

A parókián is elvégeztek egy részleges
cserépcserét, melyet a templomról lek-
erült jó állapotú cserepekkel oldottak
meg. Ennek az épületnek a hõszigetelése
még folyamatban van.

A munkálatok költségei szempontjából a
templomtetõzet 15 ezer, a falak vakolása
35 ezer lejt emésztett fel. Bár a Bihar
Megyei Tanács kiutalt húszezer lejt a szent-
miklósi református templom rendbetéte-
lére, ez a támogatás még nem érkezett meg
a helyi egyházközséghez, így a javítás tel-
jes költségét saját alapból finanszírozták.

C Ér hangja

TERMÉNY ÁTLAGÁR (lej/kilogramm)

2011-ben 2012-ben

alma 2,50 ￂ 2,50
káposzta 0,80 ￃ 1,80
krumpli 1 ￂ 1
murok 2,50 ￃ 3
paprika 2,50 ￂ 2,50
petrezselyem 4 ￃ 5
szõlõ 4 ￂ 4,50
vinetta 0,80 ￃ 1,50

Templomfelújítás Hegyközszentmiklóson Programajánló

A renovált templomfal

A vakolattal kapcso-
latos munkálatokba

fektették a legtöbb
munkát és pénzt

a szentmiklósiak

CC Fotók: Árus Csongor László
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Y Nótaszó, jókedv, népviseletbe öltözött fiatalok
lepték el Székelyhíd utcáit október 13-án, szombat-
on, ugyanis szüreti bálba hívogattak kicsiket és na-
gyokat egyaránt. A mulatság szüreti felvonulással
indult, melyen mintegy félszáz fiatal vett részt.

A szüreti felvonulók elsõ megállója a helyi kultú-
rotthon elõtti tér volt, ahol a kisbíró rímekbe sze-
dett versikével figurázta ki a város vezetõségét. A
jelenlévõk nagyokat derülhettek a kicsit csípõsre
sikerült rigmusokon.

Miután a táncosok bejárták a város összes utcá-
ját, a mulatság a strandon folytatódott, ahol szé-
pen feldíszített terem várta a bálozókat.

Természetesen nem hiányozhatott a már hagyo-
mánnyá vált szõlõlugast idézõ dekoráció sem,
amelyet szebbnél szebb szõlõfürtök és almák díszí-
tettek. Viszont ez alkalommal is a szõlõ- és alma-
tolvajokat pénzbírsággal büntették. Az este folya-
mán árverésre bocsátották a fiatalok által készített
szõlõharangot, amelyet 40 lejért vett meg Erdei
Imre vállalkozó.

A bál különlegességének számított, hogy egy
menyasszony is megjelent az eseményen. A bál
végén bálkirálynõt választottak, ezt a címet Vígh
Larisa nyerte el, aki számára barátja vette meg a
legtöbb szépséglapot.

A bálozók hajnalig ropták a táncot a székelyhídi
Silver együttes zenéjére.

C Csorba Kinga

Y Hagyományos gólyabált rendeztek a Nagykágyai
Mezõgazdasági Iskolacsoportban október 26-án. A szo-
káshoz híven idén is nemcsak a IX. osztályos diákok
soraiból kerültek ki a gólyák, hanem a tanári karból
is. Az eseménydús napot a X. A és a X. B osztályközös-
sége szervezte meg osztályfõnökeik (Lázár Gabriella
és Kõrösi Erika tanárnõk) irányítása mellett.

Változatos, szines programok sora várt a
résztvevõkre és a közönségre is. A rendezvény elsõ
perceiben humoros, frappáns videolejátszásokat
tekinthettünk meg iskolánkról, a tanári karról és ter-
mészetesen minden kilencedikes gólyáról. Mindez
Szabó Péter tanár segítségével készült, akiben, bátran
állíthatjuk, egy számítógépzseni veszett el. Ezek a le-
játszások megragadták a szereplõik jellemzõ tulaj-
donságait, így közelebb hozták õket a nézõkhöz.

Gazdagította a mûsortervet a VI. osztály fellépése is,
akik osztályfõnökük felkeszítésével elõadták az
Agygyanta címû epizódot A Mézga család rajzfilm-
sorozatból, s teljesen megalapozták a délután jókedvét.

A XII. A és a XII. B osztályok részérõl óraparódiákat
élvezhettek a jelenlevõk, s a XIII. A osztályközössége
pedig elárverezte a Karancsi Béla igazgató és Ostro-
veanu Ágota igazgatóhelyettes székét. 

A tizedikes diákok is vidám jelenetekkel színesítették
a napot, humoros rádiómûsort adtak elõ, egy levélparó-
diát is megjelenítettek a színpadon, melyben arra hív-
ták fel a figyelmünket, hogy mi minden érhet egy em-
bert, és ahhoz képest a bukás mily apróságnak tûnik.

Ezután fellépett Lázár Emil tanár tánccsoportja két
nagyon frappáns tánccal, angol keringõvel és
csárdás-csacsacsa egyveleggel, utánuk néhány  X. A.
osztályos lány modern tánccal fûszerezte a napot.

Természetesen mit sem ért ez az egész nap a pró-
bák nélkül, s ehhez kisorsolták a gólyákat a IX. osz-
tályokból és a tanárok közül is, akik különbözõ frap-
páns, 1 perc és nyersz-jellegû megpróbáltatáson
mentek át. A versenyzõk számára több feladatot ta-
láltak ki a szervezõk, melyek között volt kreativitást
mérõ feladat, ügyességi próba, táncpróba és nem
maradhatott ki az általános mûveltségi teszt sem.
A gólyatanárok sem menekülhettek meg a meg-
mérettettéstõl, s õk is egy perc leforgása alatt külön-
bözõ próbákat kellett kiálljanak, ami többé-kevésbé
kötõdött szakmájukhoz is.

A próbák „örömébõl” a zsûri tagjai sem maradhat-
tak ki, õk meg kellett tanuljanak egy táncot, amelyet
a XII. A osztály diákjai, Kuti Tímea Katalin és Sas
Vanda mutattak meg.

Az idei gólyabál gyõztes párja Patka Annamária és
Gacsádi Sándor lett. Gratulálunk nekik, jövõre õk
már a zsûri tagjai között ülve pontozhatják a kisze-
melt áldozatok tevékenységét.

Visszatekintve elmondhatjuk, hogy felemelõ nap
volt ez az alkalom, s emlékezetes marad mindvégig
úgy a diákoknak mint a tanároknak, s ezt felülmúlni
nem lesz könnyû a jövõ generációjának.

C Sas Enikõ

Háromnyelvû testvériskolai megállapodást kötött egymással a

székelyhídi Petõfi Sándor Elméleti Líceum és a tatabányai

Árpád Gimnázium október 20-án a magyarországi városban.

Y Sóki Béla székelyhídi matematika szakos tanár és Kántor Pé-
ter tatabányai magyar szakos tanár barátsága indította el a két is-
kolát az egymás felé vezetõ úton. Az idei év áprilisában kisebb
küldöttség érkezett Tatabányáról Székelyhídra, majd a meleg fo-
gadtatásnak köszönhetõen augusztusban már népes számban
tértek vissza: igazgatóság, tanárok, diákok, hogy jobban megis-
merjék iskolánkat és vidékünket. A vendégek Hegyközszent-
miklóson voltak elszállásolva és számos programban vettek részt
itt-tartózkodásuk ideje alatt. Sóki Béla érmelléki körútat
szervezett nekik, eképp mutatva be tájunkat, hagyományainkat .

A visszaút sem váratott sokat magára. Idén õsszel iskolánk
sikeres pályázatot adott le és nyert a Rákóczy Szövetségnél, így

októberben egy 35 fõs székelyhídi küldöttség kerekedett fel és
indult el Tatabányára. A kirándulás október 19–21. között
zajlott, és megszervezésében az október 23-i nemzeti ünnep
szolgált alapul. Megérkezéskor az Árpád Gimnázium bemu-
tatása volt a fõ program, majd este kicsit lazíthattak a
megfáradt utazók és karaokeesten mérhették össze tudásukat.

A szombati program igen változatos és kimerítõ volt minden-
ki számára. Délelõtt a helyi diákok nagy átéléssel adták elõ egy
színházi elõadás keretein belül október 23-i mûsorukat. Az elõ-
adás alapjául két kisdiák naplójegyzete szolgált, akik az 1956-
os forradalom idején gyerekeskedtek Pesten. A mûsor után a je-
lenlevõk közösen megkoszorúzták a városközpontban az ’56-os
emlékmûvet és Árpád vezér szobrát.

Nemsokára a kikapcsolódásé lett a fõszerep, hisz a helyi és szé-
kelyhídi tanárok barátságos focimeccsen mérték össze tudásukat.
A meccsen 1-0-s eredménnyel oktatóink csapata diadalmaskodott.

A mérkõzés után a székelyhídiak rövid látogatást tettek Tatára, a
vizek városába, visszatéréskor megcsodálhatták Tatabánya tu-
rulszobrát, mely a város felett vigyázza a lakók nyugalmát. A mû-
alkotás 14 méteres szárnyhosszával Európa legszélesebb szobra.

A nap fénypontja a két iskola közötti háromnyelvû testvér-
iskolai megállapodás aláírása volt, mely az igazgatók, igaz-
gatóhelyettesek és a helyi alpolgármesterek jelenlétében kötöt-
tek meg. A hivatalos ceremónia után a diákokat kreatív foglal-
kozásokra, míg tanáraikat borkóstolóval egybekötött pincelá-
togatásra hívták meg.

Másnap délelõtt zsibvásári forgatagba vetette bele magát min-
denki, majd a helyi Jászai Mari Színházban gyönyörködtek.
Ezután sajnos búcsút kellett egymástól venni, de mindenki bí-
zik benne, hogy ez rövidtávú lesz, hiszen ezen a hétvégén egy
gyümölcsözõ kapcsolat alapjait sikerült közösen lefektetni.

C Ér hangja

Testvériskolai kapcsolat a Petõfi és a tatabányai Árpád Gimnázium között

Gólyabál NagykágyánGólyaavatás a Petõfi-liciben

Székelyhídi szüreti bál

Idén sem maradt ki a gólyabál a széke-

lyhídi Petõfi Sándor Elméleti Líceum

eseménylistájáról. A rendezvényt a

helyi sportcsarnokban szervezték meg

október 5-én.

Y Délután már izgatottan várták a ki-
lencedikes gólyaosztályok, hogy vajon
kik lesznek az áldozatok, akiket lehetet-
len próbáknak vetnek majd alá, hogy
túlessenek a „beavatási szertartáson”.
Az idei év rendhagyónak bizonyult, hisz
létszámhiány miatt idén sem indult ro-
mán tagozatos osztály. Így három vég-
zõs osztályra három ifjonc kilencedik
osztály jutott.  A végzõs osztályok és
osztályfõnökeik, Ovidiu Ostroveanu
(XII. A), Pap József (XII. B) és Egeresi
Ingrid (XII. C) „avatták be” a gólyákat
és osztályfõnökeiket, Máté Margitot (IX.
B), Török-Jakó Renátát (IX. C) és Boros
Zitát (IX. D).

A megmérettetésen minden osz-
tályból két-két gólyapár vett részt: Tatai
Gábor és Mikó Alexandra, Marcu Crist-
ian és Darabont Csenge (IX. B), Béldi
Valentin és Nagy Barby, Szecsánszky
Márk és Koncz Vivien (IX. C), valamint
Kiss Dávid és Istvándy Ivett,  Kaszonyi

Szilárd és Higyed Szandra (IX. D) voltak
a kiszemelt áldozatok.

A próbákat sajnos egy kicsit sebtében
sikerült összeállítani a végzõsöknek,
így kimaradtak a szokásos verseny-
számok: tudáspróba, versírás. A zsûri
véleménye szerint a legnagyobb hiá-
nyosság az volt, hogy a versenyzõknek
nem kellett beszélni, valamit kitalálni,
elõadni vagy tudni. A legtöbb próba
igen elment a nemi szerepek hangsú-
lyozása felé. A szervezõk kicsit túlzásba
estek néhány feladat kitalálásánál, me-
lyek így sem a szereplõk, sem a közön-
ség tetszését nem igazán nyerték el. 

A versenyt öttagú zsûri bírálta el:
Cservid Levente igazgatóhelyettes
(zsûrielnök), Olimpia Gherman és
Sãlãjean Réka tanárnõk, illetve a tava-
lyi gyõztes gólyapár tagjai, Vadkerti
Nándor és Koncz Carmen. Hosszú tana-
kodás után megszületett a várva-várt
végeredmény: az idei nyertes pár Tatai
Gábor és Mikó Alexandra lett. A sok iz-
galom után a nyertesek, a megfáradt
versenyzõk és minden bulizni vágyó
birtokába vette a helyi strand táncpar-
kettjét. 

C Ér hangja

A csárdást táncolnak
a vidám fiatalok
a szüreti bálon
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Y Sok színes program várta a Petõfi
Sándor Elméleti Líceum diákjait a ne-
gyedszerre megrendezett, Petõfi-he-
tek nevet viselõ, október 24. és 31. kö-
zött lezajlott programsorozaton.
Nagyszerûen pörögtek a programok,
sok érdeklõdõ diák és tanár vett részt
a vetélkedõkön. Terítéken volt fiú-
lány focibajnokság, bicikliügyességi
verseny, pókerbajnokság (persze a
legfõbb tét, a nyeremény édességcso-
mag   volt,   semmi   anyagi  kockázta-
t     s), filmtúra, tekeverseny, turi túra,
asztalitenisz-bajnokság, sakkverseny,
illusztrációverseny.

A fiú-lány focira öt csapat jelentke-
zett, mind nagyon ügyesek és lelkesek

voltak, talán a lányok jobban is élvez-
ték kicsit, hisz megmutathatták, mit
tudnak, s valószínûleg ugyanezért vol-
tak a fiúk néha kissé feszültebbek és
ingerültebbek is. A bajnokság gyõzte-
se a X. C. osztály csapata lett. A másna-
pi ügyességi versenyen valóban na-
gyon tehetségesnek kellett lenni, hisz
egy keréken való haladás, szlalomo-
zás, ugratás, kapu alatti átbújás, bóják
megkerülése, libikókán való egyensú-
lyozás is szerepelt a kínálatban. Ezen-
kívül a merészebbeknek úgy is kere-
kezniük kellett, hogy az egyik kezük-
ben vizes poharakat tartottak. Persze
mindez nem riasztott el senkit, össze-
sen 35 jelentkezõ volt, négy kategóri-

ában szerepeltek, kor- és nem szerint
megkülönböztetve, a legügyesebbek-
nek Lakatos Barna, Milotai Kristóf,
Serbán Anikó, Szabó Roland bizonyul-
tak. Ahogyan azt Hevesi Zoltán ma-
gyar szakos tanár mondta: „Aznap lát-
szott, hogy lesz valami: a hûvös idõ el-
lenére még a megszokottnál is jobban
tele volt a suli biciklitárolója.”

Ezután következett a pókerbajnok-
ság, ahol hosszú órákon át kemény
küzdelmek folytak. Majd jött a teke-
verseny, melyen a Bolond Bowling
névre keresztelt csapat került ki gyõz-
tesen. Ezzel egy idõben zajlott az úgy-

nevezett filmtúra: az osztályok sorso-
lás útján kaptak egy-egy híres film-
címet, melyet ki-ki a maga módján be
kellett mutasson ezen a napon. Na-
gyon aranyos és kellemes jeleneteket
adtak elõ, minden, a versenyben részt
vett osztály kitett magáért, végül pe-
dig a VII. C. és a X. D. osztályok nyer-
ték el a pálmát.

Úgy vélem, gratuláció illeti mind a
versenyzõ diákokat, mind a szervezõ-
ket, akik ejtenek ugyan hibákat, nem
is keveset, de sokat küzdenek azért,
hogy színesebbé tegyék az iskolai hét-
köznapokat! A kitalált programok és

vetélkedõk sorozatán meglátszott,
hogy a kibõvült diáktanácsba számos
új, ötletekkel és kreativitással megál-
dott tag érkezett, ugyanis meglepõen
sok és leleményes javaslattal jelent-
keztek, s a programok lebonyolításá-
ban is remekül teljesítettek, aminek
mi, „öreg rókák” különösen örülünk,
hisz megnyugodhatunk abban, hogy
jó kezekben hagyjuk diákszervezetün-
ket, ha már nekünk tovább kell majd
mennünk. Köszönjük a szervezésben
segítõ néhány, „ifjú lelkû” tanár támo-
gatását is.

C Major Zsuzsa

Petõfi-hetek a Petõfiben
G Nagyszerû vetélkedõsorozatot szervezett a megújult diáktanács

Suliszínezés:

üvegfestegetõ gyerekek

Üvegfestéssel foglalkozhattak a
székelyhídi iskola ügyes kezû di-
ákjai október 25–26-án a Petõfi-
napokon. A környezetünkben
sokszor észre sem vett mezei vi-
rágokat és jellegzetes érmelléki
állatokat rajzolták a gyerekek a
tenyérnyi üveglapokra, majd át-
tetszõ üvegfestékkel színezték ki
ezeket. A szép munkák a földszin-
ti folyosó üvegfalát fogják díszíte-
ni, remélhetõen kiszínezve ezzel
a szürkébb iskolai napokat is.
A programot a Communitas Ala-
pítvány támogatta.

C Jagos HelénBicikliügyességi versenyen is kipróbálhattak magukat a diákok

A diákok híres filmszereplők bőrébe bújva mutathatták meg színészi tehetségüket az általuk készített díszletek között

CC Fotók: Mikó Alexandra, Nagy Ábel

Az elgondolkodtató társasjátékok és a pörgős sporttevékenységek sem hiányoztak  a Petőfi-hetek programjából 

á
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„Ezüstös” út Szandára
Y Hegyközszentmiklós labdarúgócsapata és a tanári kar
néhány tagja ellátogatott Szanda községbe (Nógrád
megye) Mocsár Lászlónak, a Toldy iskola igazgatójának
vezetésével. A látogatás elõzménye, hogy a testvértelepü-
lésünk által október 13-án szervezett Ezüst Õsz ren-
dezvényre meghívást kapott a hegyközszentmiklósi
focicsapat, és a fõzõversenyre is beneveztünk.

Az egésznapos rendezvény 10 órakor kezdõdött a fut-
ballpályán a testvértelepülések (Hegyközszentmiklós,
Leszenye, Szanda) barátságos mérkõzéseivel. Az Ezüst Ku-
pát a házigazdák szerezték meg, a szentmiklósi csapat a
második lett. A helyi polgármesteri hivatal minden lab-
darúgónak mezt ajándékozott.

Az Ezüst Üst Fõzõverseny délben kezdõdött a mûvelõdé-
si ház udvarán, az elõzetesen benevezett csapatoknak füs-
tölt csülök felhasználásával készült ételt kellett készíteni.
Kóstolni jegy ellenében lehetett, a bevételt a helyi Pity-
pang óvoda felújítására szánták. Csapatunk a fõ-
zõversenyen Ételcsiholók néven szentmiklósi bográcsost
fõzött. A verseny mellett a mûvelõdési ház udvarán bol-
hapiac és sütivásár fogadta az érdeklõdõket, a gyerekeket
pedig trambulin, arcfestés vagy kézmûves-foglalkozások
várták. Az eredményhirdetések után kezdõdtek a kulturá-
lis mûsorok, amelyben felléptek a Pitypang óvodásai, a
piliscsabai néptáncosok, a CSH Ladies és a Szanda Singers
együttesek. A rendezvény tombolahúzással és az esti Ezüst
Õsz-bállal zárult.

C Béres Angéla

Guba József világbajnoki ezüstér-

mes lett, a székelyhídi Phoenix

Sportegyesület többi sportolója is

eredményesen szerepelt az olaszor-

szági Milánóban október 13–14. kö-

zött megrendezett karate-vb-n a ro-

mániai válogatott színeiben.

Y Nagyon erõs mezõny jellemezte a
XX. alkalommal megrendezett karate-
világbajnokságot, amelynek a máso-
dik napján Guba József (képünkön) a
veterán, férfi (–)75 kg-os súlycsoport
kumite (küzdelem) versenyszámában
ezüstérmet szerzett. A székelyhídi
sportoló eredményének kiváló voltát
az is mutatja, hogy többek között le-
gyõzte a 2011-es világbajnokot, a spa-
nyol Alexander Calderont is.

A Phoenix Sportegyesület fiatal
sportolói is jól teljesítettek. Az elsõ na-
pon Deák Gergõ a VI. helyen zárt for-
magyakorlatban (kata), a többi kara-
tékánk (Bokor Boldizsár, Flóra Beat-
rix, Flóra Fruzsina, Kriszte Tamás Hu-
nor és Tóth Gardó Sarolta) is büszkén
mondhatja, hogy kategóriájában a
világ elsõ tíz sportolója között van.

A phoenixesek a világbajnokság
után sem tétlenkednek, hiszen az
elkövetkezõ idõszakban számtalan
megmérettetés vár rájuk, amihez a
szorgalom, lelkesedés mellett a sport-
kedvelõ vállalkozók támogatására is
szükség lesz.

C Bede Mária

Vb-ezüstérem

Székelyhídnak
G Jól szerepeltek a Phoenix

válogatott karatésai Milánóban

Hiánypótló jellegû a szerzõtrió pedagógusoknak szánt könyve

Újságíró a kérdések másik oldalán

Kézikönyv az összevont

osztályok tanítóinak

Y A hûvös õszi délután eseményé-
nek számos közremûködõje volt. A
középiskolás diákok gitárjátéka ol-
dotta a kezdetben kissé hivatalos
hangulatot a könyvbemutatóra gyü-
lekezõk örömére. A nagyérdemû a
megszokottnál is alacsonyabb szám-
ban képviseltette magát, de akik je-
len voltak, egy kellemes egyveleg ré-
szesei lehettek. A bemutatót Kerekes
Terézia könyvtárvezetõ nyitotta, aki-
tõl a szót a szerzõ régi barátja, Sóki
Béla matematika szakos tanár vette
át, betöltve ezzel a könyv méltatójá-
nak szerepét. Beszédében kiemelte
Rencz glosszáinak fontosságát az
egyre szürkülõ napilapgyártásban,
illetve az írások idõtálló igazságérté-

két is, amely minden klasszikussá
vált mû alapvetõ tulajdonsága.

Ezután következett az Illyés Ilona
helyi magyar szakos tanárnõ irányí-
totta rövidke színfolt. A tanárnõ el-
mesélt publicisztikai élményeit, ész-
revételeit diákjai egy-egy glossza fel-
olvasásával példázták. A felolvasá-
sok után szabadon kérdezhettek a je-
len lévõk a szerzõtõl, így az eddig jól
megszokott kérdezõ szerepbõl
Rencz Csaba a számára szokatlan
kérdezett szerepébe bújt egy rövid
idõre. A helyzet furaságának ellené-
re mindig õszinte, gyakran frappáns,
olykor csipetnyi öniróniától fûszeres
stílusú válaszokat kaphattunk kérdé-
seinkre, amiket a glosszákból már is-

merhetünk s megszokhattunk. Meg-
tudhattuk például, hogyan lett a
„normális szakmával” rendelkezõ
érmihályfalvi emberbõl – aki eleinte
csak olvasói leveleket küldött a Bi-
hari Naplónak – vidéki tudósító,
majd belsõ munkatárs és végül osz-
lopos szerkesztõségi tag. A kötet 217
cikket tartalmaz a 2007-es uniós
csatlakozás dátumától 2011 májusá-
ig, válogatás nélkül. Azok a szeren-
csések, akik helyben megvásárolták
a könyvet, dedikált példányt vehet-
tek kézbe, akik pedig lemaradtak az
eseményrõl, a városi könyvtárban
kereshetik a kötetet korlátozott
példányszámban.

C Bíró Orsolya

Y Bár csak egy igen szûk olvasói ré-
tegnek szól a Tanítói kézikönyv az
összevont osztályok tanítóinak cí-
mû könyv, ennek ellenére igazi
könyvcsemege. A Székelyhídi Múze-
um nagytermében szeptember vé-
gén bemutatott kötet szerzõi között
olyan elismert neveket fedezhetünk
fel mint Schneider N. Antal, Erdei
Ferenc, valamint Szász Dezsõ. A ran-
gos szerzõk „garanciát jelentenek
arra, hogy a könyv nem egy puszta
elméletekkel telezsúfolt »porfogó«
lesz a polcokon, hanem egy a min-
dennapi, gyakorlati  tanításban is
tanácsokat adó iránytû lesz a
pedagógusok kezében” – hangzott el
a könyvbemutatón.

Az összejövetel végén szinte min-
den jelenlevõ tanítónõ megvette a
könyvet, melyet helyben dedikál-
tathatott is. A könyvbemutatón
megjelent Petõ Csilla Bihar megyei
RMDSZ-es parlamenti képviselõ, va-
lamint Farkas Tünde tanfelügyelõ-
nõ is. Elismeréssel mutatták be a
szerzõtrió mûvének második, átdol-
gozott kiadását, amely már csak
azért is idõszerû volt, mert a mai ok-
tatási rendszernek köszönhetõen
egyre több kistelepülés iskolá-
ja kényszerül – szükségbõl – össze-
vont  osztályokban  tanítani  a  ma-
gyarságukat  felvállaló szülõk gyer-
mekeit.

C Ér hangja

Rencz Csaba újságíró, a Bihari Napló munkatársa Közeli történelem címû elsõ könyvének bemutatójára láto-

gathattak el az érdeklõdõk a székelyhídi múzeumba október 26-án.

Kellemes kultúregyveleg kísérte Rencz Csaba újságíró (az asztalnál középen) könyvbemutatóját

CC Fekete Katalin

Vandálok rongálták
meg az ifjúsági
központ ajtaját

Lila színû festéket szórtak
ismeretlen vandálok a kö-

zelmúltban a székelyhídi
református ifjúsági köz-

pont hátsó bejárati ajtójá-
ra és falára. A létesítmény
mûködtetõi értetlenül áll-

nak a történtek elõtt, min-
den jóérzésû ember felte-

heti a kérdést, hogy kinek
szúrta a szemét az óvódá-
soknak is helyt adó intéz-

mény bejárata?...

C Fekete Katalin
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CC Zelizi Pál

„Azt hiszed, véletlen?” – ez volt a mottója a székelyhídi

baptista közösség I    . Ifjúsági Zenenapjának, amely et

október 7-én tartottak az imaházban s annak udvarán.

Y Valóban nem lehetett véletlen, hogy az egynapos ren-
dezvényen háromszázhatvanan gyûltek össze Isten di-
csõségére és dicsõítésére, hat településrõl, határon in-
nen és túl. Kérdésünkre Balla Frigyes, a székelyhídi gyü-
lekezet vezetõje elmondta, hogy a zenenap megszervezé-
sében a gyülekezet egy emberként áll a teendõk elé, és
mindenki kiveszi a részét a feladatokból. A rendkívül vál-
tozatos vasárnapi program résztvevõi mindvégig együtt
lehettek ugyanazon a helyszínen, így még inkább erõsö-
dött a családi hangulat, ami már reggeli érkezésemkor is
egybõl érezhetõ volt. Az udvaron mindjárt regisztrációs
fiatalok fogadtak, minden érkezõ kapott névkártyát. Bel-
jebb már fiatalok és idõsek örvendeztek egymásnak ki-
sebb csoportokban, mesélve vagy ismerkedve, nagyokat
nevetve. A kezdéskor mindenki helyet foglalt az Úr házá-
ban, illetve – mivel nem fért be mindenki az imaházba –,
a mellette lévõ kisebb házikóban, ahol a hívek kivetítõn,

élõ közvetítésben követhették Balla Frigyes köszöntõjét
és az érszõllõsi Shina együttes zenés dicsõítéseivel szí-
nesített igehirdetést. Köszöntõjében a lelkipásztor fel-
hívta a jelenlévõk  figyelmét, hogy bátran mutassanak az
égre, ahol az õ szeretõ Istenük lakik, szólítsák meg biza-
lommal, gyülekezetként pedig teremtsenek helyet annak
a változásnak, érintésnek, ami a zenén keresztül meg
kell történjen az emberekben. A délelõtt folyamán és kö-
zös ebéd után sok meglepetést tartogattak a szervezõk a
vendégeknek, hiszen vetélkedõkkel és a székelyhídi bap-
tista ifjúság kis jeleneteivel, énekléseivel tarkították a ta-
lálkozó napját. A délutáni órákban a folytatást a nagyvá-
radi Tálentum együttes nyitotta. Késõbb Szabó András
körzeti baptista lelkipásztor és Mike Pál magyarkéci re-
formátus lelkész igehirdetését hallhatták a hívek.

Az estébe nyúló éneklésben közremûködött az Élõ
Kövek ökumenikus együttes, a Mihályfalva-Ágya vegyes
csoport és paptamási csoport is. A nap végén mindenki
nyugodt, hittel és Istennel megtelt szívvel térhetett haza
a következõ évi viszontlátás reményében. 

C Bíró Orsolya

Y Az isteni gondviselés kíséretében
ragyogó szép napsütéses idõben zaj-
lott az regionális találkozó október
13-án, ami összegyûjtötte Kõröstar-
ján, Margitta, Nagykároly, Nagyvá-
rad, Székelyhíd, Tasnád, Tasnád-
szántó és Újtasnád légiós imacso-
portjait.

A megjelenteket Ozsváth József (Jó-
zsi atya) helyi plébános köszöntötte,
majd a nap közös imádkozással foly-
tatódott, ezt követõen pedig a jelen-

levõ települések prezídiumai mutat-
koztak be.

A nap folytatásaként Német László
atya tartott elõadást a Mária-jelené-
sekrõl, kiemelve azokat a helyeket,
ahol Szûz Mária megmutatta önma-
gát, valamint az anyák fontosságát,
hiszen Mária is anya volt, elsõsor-
ban Jézusé, aztán az egyházé és nem
utolsó sorban az embereké. Mária
az, aki figyelmezteti gyermekeit a
magán-kinyilatkoztatásokon keresz-

tül a helyes útra való visszafordulás-
ra és az ima fontosságára.

Német atya elmélkedései után Bãr-
bu Péter kõröstarjáni plébános bon-
colgatta ember és hit egymáshoz való
viszonyát, példaként említve meg a
saját életében lezajló eseményeket.
Kiemelte az angyali üdvözlet mai
napra is érvényes fontosságát.
„Legyen nekem a Te igéd szerint”,
tudjunk minden nap igent mondani
Isten akaratára a Szûzanya segít-
ségével, hiszen rajta keresztül vezet
az út a menyországba.

Az elõadások után Gyenge Béla
nagyvárad-õsi plébános mutatott be
ünnepi szentmisét. Prédikációjában
kiemelte Mária fontosságát, Mária se-
gítségével harcolni a gonosz ellen,
egymásba karolva, kéz a kézben
imádkozva, mert a világnak nagyon
nagy szüksége van az imára. A papi ál-
dást megelõzendõ, a fõcelebráns el-
mondta, hogy a mai egyház már nem
azonos a középkorival, ez már az em-
berek felé nyitó egyház.

A szentmisét záró papi áldás után,
hitben növekedve és megerõsödve
távozhattak Tasnádszántóról az egy-
begyûltek, ahol ezen a napon a hit, a
remény, a szeretet és a mosoly aján-
dékát kapta mindenki útravalóul a
Szûzanyától.

C B. J. R.

Y A mindenszentek a kelta kultúra
õszre (november 1-jére) esõ újév
Samhain ünnepébõl ered. A halottak
napját elõzi meg. Estéjét a halottak
estéjének (halottak vigíliájának) is
nevezik, ilyenkor sok helyen hosszan,
akár egy-két órán át szólnak a haran-
gok a halottak emlékezetére. A min-
denszentekhez és a halottak napjá-
hoz kötõdõ szokásokat nem csak a
hithû keresztények gyakorolják.

Ezen az éjszakán, úgy hitték, hogy az
elmúlt évben meghaltak lelkei össze-
zavarhatják az élõk életét, mivel a lel-
kek ezen az éjjelen vándorolnak a hol-
tak birodalmába. Az emberek a szelle-
meknek ételt és állatot áldoztak, hogy
megkönnyítsék a vándorlásukat. A ke-
reszténység elterjedésével a hittérítõk
nem törölték el a pogány ünnepeket,
hanem azokhoz igazították keresz-
tény ünnepeiket. Mindenszentek nap-
ja igen eltérõ dátumokra esik a külön-
bözõ vallásokban. A római katoliku-
soknál november 1-jén tartott fõün-
nep. A keleti katolikus egyházakban
Szíriában május 13-án, Antiochiában a
pünkösdöt követõ elsõ vasárnapon,
az örmény egyházban a Szent Kereszt
felmagasztalását követõ tizedik vasár-
nap utáni szombaton, a koptoknál pe-
dig október 23-án tartják. Az ortodox
kereszténységben a régi hagyományt
követve a szentekre megemlékezõ
mindenszentek vasárnap a pünkös-
döt követõ elsõ vasárnap. A reformá-
tusoknál római katolikus hatásra el-
terjedt, nem hivatalos ünnep, az
evangélikusok is ünneplik.

Nemcsak az idõpontban van azon-
ban nagy eltérés a különbözõ kultúr-
körökben, hanem az ünneplés mód-
jában is. Sok európai országban szo-
kás, hogy az emberek meglátogatják
elhunyt hozzátartozóik sírját, virá-
got visznek és gyertyákat, mécsese-
ket gyújtanak mindenszentek nap-
ján, illetve a halottak napján. Portu-
gáliában, Spanyolországban és Mexi-
kóban szokás, hogy ezen a napon fel-
ajánlásokat (ofrendas) tesznek. Az
angol nyelvû országokban hagyomá-
nyosan elhangzik William Walsham
How For All the Saints (Minden
szenteknek) címû himnusza. A
mindenszenteket megelõzõ naphoz
kapcsolódik az angolszász eredetû
Halloween-ünnep is. Elnevezése, az
angol ’All Hallows’ magyarul azt je-
lenti: mindenszentek. A nap elõest-
éje (angolul All Hallows Eve, rövidít-
ve: halloween) a kóbor lelkek, a kel-
ták halotti istenének éjszakája. Fõ
jelképe az idõk során a töklámpás
lett, amit Jack O’lanternnek is nevez-
nek   (ez  egy   legenda  szerint egy
Jack nevû részegesrõl kapta a nevét).

Vidékünkön bevett szokás, hogy
gyertyákat, mécseseket gyújtunk el-
hunyt szeretteink emlékére. A szo-
káshoz kapcsolódó némely népi hie-
delem szerint ennek az a célja, hogy
a világosban a „véletlenül kiszaba-
dult lelkek” újra visszataláljanak a
maguk sírjába, ne kísértsenek, ne
nyugtalanítsák az élõket. Azért kell
megszépíteni ilyenkor a sírokat,
hogy a halottak szívesen maradja-
nak lakhelyükön. Egyes vidékeken
még ennivalót is visznek a temetõbe.
Aki ezeken a napokon nem tud ki-
menni a temetõbe, az otthon gyújt
gyertyát. Néhol úgy tartják, hogy
akié a családban a legelõször leég, az
hal meg leghamarabb.

C Ér hangja

Családi hangulatú baptista zenenap

A zenei elõadások meghitt közösségi élményt teremtettek

A légiósok ünnepi szentmiséjén kiemelték Mária üdvtörténeti fontosságát

Tasnádszántói ajándék
G Regionális Mária-légiós találkozó

Mindenszentekkor

a gyertyák csonkig égnek

A Mária Légió

A Mária Légiót Frunk Duff írországi, Páli Szent Vince rend-
jéhez tartozó szerzetes alapította az 1920-as évek elején
katolikus asszonyok egy csoportjával és fr. Michael Toher
dublini érsekkel. Célja „Isten dicsõítése a tagok megszen-
telõdése által, melyet imádsággal és Mária és az egyház
feladatában való aktív közremûködéssel érhetik el. […]
Az ilyen szervezetek közvetlen célja azonos az egyház
apostoli céljával: tehát megszentelni az embereket, és ki-
alakítani bennük a keresztény lelkiismeretet, hogy képe-
sek legyenek az evangélium szellemével átitatni a külön-
bözõ szociális rétegeket s környezetüket.
A világi hívõk sajátos módszereikkel együttmûködnek az
egyház vezetõivel, felajánlják a maguk tapasztalatait, fele-
lõsséget vállalnak e szervezetek irányításában, azoknak a
feltételeknek a mérlegelésében, amelyek meghatározzák
az egyház lelkipásztori tevékenységét, továbbá a munka-
terv kidolgozásában és végrehajtásában. A világiak az élõ
szervezetek egységének megfelelõen cselekszenek, ezál-

tal jobban kifejezésre jut az egyház közösségi jellege, ha-
tékonyabbá válik az apostoli munka. A hívek akár maguk
jelentkezhetnek, akár úgy hívják meg õket a munkára, a
hierarchikus apostolsággal való közvetlen együttmûkö-
désre, a hierarchia irányítása alatt cselekszenek, és ez ki-
fejezett megbízással is szentesítheti az együttmûködést.
A Mária Légió azoknak a katolikusoknak a közössége,
akik az egyház jóváhagyásával és a szeplõtelenül fogan-
tatott Szûz hatalmas vezetése alatt harci csoportba tömö-
rültek, mert részt akarnak vállalni abban a harcban, ame-
lyet az egyház minden idõkben folytat e világ gonosz erõ-
ivel szemben. Mária, minden kegyelem közvetítõje szép,
mint a Hold, ragyogó, mint a Nap, és – a Sátán hatalma
alatt állóknak – félelmetes, mint egy harcra kész sereg.
[…] A légiósok azt remélik, hogy hûségük, erényeik és bá-
torságuk révén méltónak bizonyulnak mennyei király-
nõjükhöz. A légiót ezért egy hadsereg mintájára szervez-
ték meg, példaképe az õsi Róma hadserege; innét vannak
az elnevezések is. A Mária Légió serege és fegyverei azon-
ban nem e világból valók.” (A Mária Légió kézikönyve)
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Októberi házasságkötések – Szeretettel gratulál az Ér hangja!
Balog Rémusz-Nistor és Varga Malvina

Dan Alexandru Petrescu és Oláh Renáta Noémi
Kiss Attila és Nan Tamara Renáta

Herman István és Nagy Melinda Mónika
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Elõzõ számunk keresztrejvényének megfejtõi közül könyvet nyert:
Csiszáb Ilona (Székelyhíd), Egeresi Irén (Érköbölkút), Szakál Enikõ (Székelyhíd)

Szerkesztõségünk értékes könyvnyereményeket sorsol ki a mellékelt 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 november 26-ig, melyeket

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.

�

– Hogyan került kapcsolatba a fény-

képészettel?

– A fotózás egy hobbiból indult, mint
számos fontos dolog az életemben.
Kezdetben nekem is ugyanolyan
Smena 8-as gépem volt, mint abban
az idõben szinte mindenkinek. Ezzel
kísérletezgettem, tanulgattam a bará-
taimtól, akik közül sokan már akkor
komoly szinten foglalkoztak ezzel a
szakmával. Hamarosan rátaláltam a
nagyváradi Tavirózsa Fotóklub tanfo-
lyamára, ahol elvégeztem egy kur-
zust, melyrõl szakképesítést is kap-
tam. A tanfolyam vezetõje az a Tóth
István volt, aki ma is az Országos Fo-
tószövetség elnöke. Ezután munkába
álltam kisiparos fényképészként, és
idõközben vettem egy komolyabb gé-
pet is, egy Zenitet.
– Emlékeimben csak az ön képe él,

mint székelyhídi fényképész. Milyen

múltja volt akkoriban Székelyhídon

a fotómûvészetnek?

– A székelyhídi fényképészet már
akkor is komoly múltra tekintett
vissza. 1921-tõl Bíró Ferenc kezdett
el komolyan foglalkozni a fotómûvé-
szettel. majd utódja, Erdõháti Géza
lett a Székelyhídi Fotómûhely elnö-
ke. Õ komoly gárdát alakított ki, szá-
mos tanítvány szervezõdött köre. Be-
lõlük alakult ki az akkori szövetkezet
fotómûhelyének csapata. Õk mind-
ketten a székelyhídi fotótörténelem
nagy alakjai, akik hobbiként festé-
szettel is foglalkoztak. Ennek a hob-
binak köszönhetõen Erdõháti Géza
fekete-fehér képekbõl színeseket ké-
szített, olyan módon, hogy a felnagyí-
tott képeket kiszínezte. Ez egyéni
módszer volt, ami nagyon érdekes a
mai ember számára, amikor már ne-
hezen tudjuk elképzelni azt is, hogy
valaha ilyesmi létezett.
– Milyen átalakuláson ment át az

idõk során a fényképészet?

– A változás hatalmas és szemmel lát-
ható. Ma már mindenki modernebb-
nél-modernebb gépeket vásárol és
fényképez. Nem kell hozzá komolyabb
tudás, hogy az ember elkészítsen vagy
kinyomtasson egy képet. Kezdetben
üveglapos, fémlemezes technikát al-
kalmaztak. Megjelentek a filmek, ami-
ket sötétkamrában kellett elõhívni,
melynek számos lépése volt. Komoly
vegyszerekkel kellett dolgozni és szak-
értelem szükségeltetett a használatuk-
hoz, mivel sok közülük igen mérgezõ
volt. A fényképezõgéppel sem bántak
olyan hanyagul mint manapság, hisz
most állandóan kattogtatunk és legfel-
jebb ha nem lesz jó, majd kitöröljük.
Azonban akkor minden a megfelelõ
helyen kellett legyen, hisz a filmrõl
nem lehetett törölni, nem engedhette
meg magának az ember a hiba lehetõ-
ségét. Nem volt Photoshop (számító-
gépes képszerkesztõ program – szerk.
megj.), a filmen a képeket retusálták
nagyításos technikával. Természete-
sen erre a szélesebb filmeknél volt na-
gyobb lehetõség, egy kisebb filmet
nem lehetett túlzottan felnagyítani.

– Mi történt  a modern technikák

megjelenésével?

– A ’90-es évek vége felé már csök-
kent az igény a fotómûhelyek iránt.
Már mindenki otthon készített képe-
ket, legfennebb csak elõhívatni hoz-
ták be a képeket hozzám, amiket ek-
kor már Nagyváradra vittem be.
Megváltozott a világ, megváltoztak
az igények. A hagyományos fotózás
költségesebb lett, már nem volt meg
rá az a széleskörû igény, mint az-
elõtt. Az életem ekkor fordulópont-
hoz érkezett.
– Mi volt ez a fordulópont?

– Mindig nagyon szerettem a kézmû-
ves dolgokat. Megjelent egy új hob-

bi, új szerelem, a fafaragás, ami
ugyanolyan hévvel ragadott magá-
val, mint annak idején a fényképe-
zés szenvedélye. Belevetettem ma-
gam a tanulmányozásába, a techni-
kák kitanulásába. Sok ismerõsöm
volt már ekkor is. Közülük az egyik
legtehetségesebb Érsemjénben Lá-
posi Ferenc, aki nagyon komoly
szinten ûzi a fafaragó szakmát. Tõle
nagyon sokat tanultam, és hálás va-
gyok mindenért. A másik ismerõs,
az erdész Cernuta bácsi volt, aki
hobbiként fafaragással foglalkozott
szabadidejében. És ott volt Szilágyi
Mihály is, aki gyönyörû faragott dol-

óta már nincsenek köztünk. Azóta
hobbiként a régi kis fotómûhelyben
szabadidõmben faragok. Idõközben
tanítványok is jöttek, akiknek próbá-
lom megmutatni, amit másoktól elles-
tem. Néha eljönnek a gyerekek a mû-
hely körüli tömbházakból. Ennek na-
gyon örülök, próbálom felkelteni az
érdeklõdésük a faragás iránt.
– Milyen jövõképe van?

– Nagyon szeretnék gyerekeket oktat-
ni. Egyik legnagyobb álmom, ha a régi
kastély helyén elkészül majd a Szent
Ferenc-gyerekotthon, hogy ott gyere-
keket taníthassak fafaragásra. Vagy
egy kis mûhely is megtenné, ahol meg-
van a megfelelõ körülmény és tér
ahhoz, hogy ez megvalósulhasson.
A fafaragás régi hagyomány vidékün-
kön, de ahogy sok más népi tevékeny-
ség, sajnos ez is kihalófélben van. Na-
gyon sok problémás gyerek van ma-
napság, akiknek, én úgy hiszem, egy
hasonló jellegû tevékenység sokat se-
gíthetne a beilleszkedésben. És nem
csak nekik jelenthet jó elfoglaltságot
a fafaragás, hanem minden gyerek-
nek megtanítja az alkotás örömét.
Azt, hogy valamit én a saját két ke-
zemmel, munkámmal állítok elõ.
Megtanítja a gyerekeket értékelni a
dolgokat egy értékvesztett modern
világban!

C Ványa Blanka

Megáll az idõ
G Beszélgetés Szabó Ferencz székelyhídi fényképésszel, fafaragóval

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, Béres Imre, Béres Jutka Renáta, Bede Mária, Bíró Orsolya, Csorba Kinga, 
Fazekas Evelin, Fekete Katalin, Major Zsuzsa, 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
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CSENDES-
ÓCEÁNI
SZIGET-
ÁLLAM

VÉGTELEN
ÁTLÓ!

ÉBRESZTÕ-
ÓRA

GÖRÖG–
TÖRÖK
TENGER

TAGADÁS

VILLANY-
KÖRTÉK

KEVERT SAV!
GONDOLATA KÍGYÓZÓ

BETÛ

ÉSZAK-
EURÓPAI

ÁLLAM
LAKÓJA

MEG-

FEJTÉS 1. I
DOKUMEN-

TUMBAN
VAN!

ÁTENGED
PARIPA

ROMÁN BIKA

TELEVÍZIÓ
(RÖV.)

NÉMA KÉM!
PÁRATLAN

KAPUJA!

..., VANNAK,
LESZNEK
A NEON

VEGYJELE

KUTYA-
HANGOT
HALLAT

... REEVES
(SZÍNÉSZ)

SZEBEN
SZÉLEI!

BÍRÓSÁG
ELÉ

ÁLLÍTOTT
SZEMÉLY

OKOS
IGÉJE

IPSZILON

VONALZÓ-
FÉLE

N LÓ TEHETI

Amikor a régi fekete-fehér fenyképeim nézegetem, mindig az õ arca jut

eszembe. Õ volt gyerekkorom fényképész bácsija, s kicsit nosztalgikus ér-

zéssel gondolok vissza azokra a régi szép idõkre. A fényképészmûhely már

évek óta bezárt, de egy ideje zajokat hallok kiszûrõdni a régi helyrõl. Így hát

felkerekedem, és elmegyek kideríteni mi is történik a zárt ajtók mögött. Mi

történt a hosszú évek során azzal a Szabó Ferenczcel, aki nekem még min-

dig olyan, mint az emlékeimben. 

CC A szerzõ felvételei

,

gokat tudott készíteni. Sajnos õk az-
C

Nyerjen könyvet!
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