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A Dévai Szent Ferenc Alapítvány székelyhídi csoportjának mûsora a gyerekotthon udvarán

Csaba testvér az egymás iránti hitrõl, szeretetrõl beszélt köszöntõjében

Y A helyi erdészeti hivatal jelentõs
kiterjedésû területért felel, amely a
nyugati országhatártól Margittáig,
észak-déli irányban Piskolttól a Mar-
gitta–Bihar országútig terjed. Ezenkí-
vül még Szatmár megyében is van 100
hektár erdõ, ami hozzájuk tartozik. Je-
lenleg 5751 hektárt óvnak és gondoz-
nak, mely a következõképpen oszlik
meg: 3222 hektár állami, 1605 hektár
tanácsi, 542 hektár közbirtokossági,
44 hektár egyházi erdõ, valamint 338
hektár magánszemélyek tulajdoná-
ban van. Az erdõk közül a lombhulla-
tók 5467, a fenyvesek pedig 80 hek-
tárt foglalnak el. Székelyhíd, Szent-
jobb, Albirs környékére fõleg a tölgy-
félék (cser, kocsányos tölgy, kocsány-
talan tölgy) valamint a gyertyán jel-

lemzõk, míg az Érselénd, Piskolt,
Reszege, Érsemjén, Érmihályfalva, Ér-
körtvélyes részeken az akác van túl-
súlyban (80%). Az erdõs területek ki-
terjedt volta nem meglepõ, hiszen Szé-
kelyhíd környékén évszázados múltra
tekint vissza az erdõkultúra. A jelenle-
gi farengetegek „õsei” nagyrészt (de
nem csak) Stubenberg grófok államo-
sított erdõi. A kommunizmus után,
1990-ben még körülbelül 7000 hektár
volt az erdészet gondjaira bízva, az az-
óta eltelt idõben több mint 1300 hek-
tár erdõ adminisztrálását adták át ma-
gántulajdonosoknak.

Az erdészet munkatársai
A hatalmas terület ellenére a Székely-
hídi Erdészeti Hivatalnak összesen
negyven állandó alkalmazottja van:
egy-egy erdészeti vezetõ és fõkönyve-

lõ, négy erdõmérnök, három brigá-
dos (kerületvezetõ), tizennyolc er-
dész, a többi pedig kisegítõ személy-
zet. Mellettük szezonális munkára
napszámosokat is felvesznek, sõt a té-
li idõszakban, fakitermeléskor több,
nyolc-tízfõs csoportot is foglalkoztat-
nak. A szezonális munkák közül meg-
említhetjük a: talaj-elõkészítést, ülte-
tést, csemetekapálást, csemetekerti
állandó munkákat évi több ezer nap-
számban. Az intézmény mûködéshez
szükséges jogi keretet a 2008/46-os
erdõtörvény szabja meg, amit a
2010/171-es törvény egészít ki.
(Ezekben nem csak az erdõgazdálko-
dást szabályozzák, hanem a betartan-
dó szabályokat és büntetéseket is.)

A profit „termelése”
Ami a jelenlegi gazdasági helyzetben
szinte hihetetlenül hangzik: a 100%-os
állami tulajdonban levõ erdészet telje-
sen önellátó, önfenntartó, sõt a tava-
lyi évet 400 000 lejes profittal zárták.
Jövedelmüknek 60%-a a faeladásból
származik. Ez lehet tûzifa vagy ha-
szonfa, eladnak úgy belföldön, mint
külföldön is. A jövedelem másik 15%-
a a vadászatból származik. Szintén
van jövedelmük a nem állami erdõk
adminisztrálásából, az erdei gyümöl-
csök és magvak eladásából is. Külön
jövedelemforrás a csemetekert, amely
nem csak a székelyhídi körzetet látja
el teljesen, hanem emellett évi
200–300 ezer csemetét más erdé-
szeteknek ad el. Ez a fontos feladat 6,8
hektáron valósul meg.

Az erdei gyümölcsökbõl és magvak-
ból is „betakarítanak”: bodzavirágból
évi 15-20 tonnát, 3-5 tonna tölgyet,
10-15 tonna fekete diót, különbözõ
gyógynövényekbõl 30-35 tonnát.
Összegyûl még 5-10 tonna csipkebo-
gyó, 5 tonna kökény, 30-40 tonna
késõi fürtösmeggy (Prunus serotina)
is. Ez utóbbi különféle szeszesitalok
alapanyagaként ismerhetõ. A homoki
részeken akácmagot is gyûjtenek.

C Folytatás a 7. oldalon

Csaknem hatezer hektárnyi lombhullató és fenyves erdõt gondoz vidékün-
kön a Székelyhídi Erdészeti Hivatal negyven alkalmazottja. Az állami, kö-
zösségi, valamint magántulajdonú természeti területek felügyelete szerte-
ágazó, fõként gazdasági jellegû tevékenységével környékünk egyik sikere-
sen mûködõ intézménye. Az erdõgazdálkodás múltjáról, jelenlegi helyzeté-
rõl, problémáiról és kilátásairól Nicolae-Radu Iacob erdészeti vezetõt (ké-
pünkön) kérdeztük, aki készségesen válaszolt lapunk érdeklõdésére.

Számos rendezvényt szerveztek Székelyhídon a magyar kultúra napjának alkalmából január utolsó hétvégé-
jén. A három nap folyamán többek között dalesten, emléktábla-avatáson, jótékonysági bálon és ökumenikus
istentiszteleten vehettek részt az érdeklõdõk.

Y Felemelõ pillanatokat tartogatott
január 26-a azok számára, akik ré-
szesei lehettek Böjte Csaba ferences
rendi szerzetes látogatásának, a II.
Rákóczi Ferenc emlékére emelt re-
mekmû felavatásának és a magyar
kultúra napja alkalmából megtartott
ötödik jótékonysági bálnak váro-
sunkban. 

„Táruljatok fel
örök kapuk...”
Ezzel az énekkel kezdte a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány székelyhídi gyer-
mekcsoportja a szombat délutáni
szentmisét, melyet Csaba testvér és a
helyi katolikus egyházközösség veze-
tõje, Duma Ferenc plébános együtt ce-

lebrált. Böjte Csaba prédikációjában,
csakúgy mint minden egyes alkalom-
mal, amikor felszólal, pusztíthatatlan
hittel mesélte Jézus történeteit, me-
lyekkel arra hívta fel figyelmünket,
hogy nekünk embereknek kitartó-
nak, szerénynek kell lennünk, bátorí-
tanunk és szeretnünk kell egymást.

C Folytatás a 3. oldalon
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A nagyváradi Szigligeti
Színház februári

játékrendje
My Fair Lady
• február 2., szombat, 17 óra, Szigli-
geti Színház terme (Eliza Doolittle
szerepében Vindis Andrea, Tanay
Emil-bérlet)
• február 3., vasárnap, 17 óra, Szig-
ligeti Színház terme (Eliza Doolittle
szerepében Pitz Melinda, Bessenyei
György-bérlet)
• február 12., kedd 19 óra, Szigligeti
Színház terme (Eliza Doolittle szere-
pében Vindis Andrea)

9000 km – Táncos történelemóra
• február 4., hétfõ, 13.30, Nagyvá-
rad, Árkádia színpad
• február 22., péntek, 12 és 13 óra,
Nagyvárad, Lórántffy Zsuzsánna Re-
formátus Gimnázium
• február 25., hétfõ, 11.40 és 13
óra, Nagyvárad, Ady Endre Elméleti
Líceum

9000 km – Táncos földrajzóra
• február 5., kedd, 13 és 14 óra,
Nagyvárad, Mihai Eminescu Fõgim-
názium

Farsangi táncház 
• február 12., kedd, 19 óra,
Nagyvárad, Partiumi Keresztény
Egyetem

Bambuc ördög
• február 15., péntek, 11 óra, Zilah 

Fekete Sáfrán
• február 15., péntek, 19 óra, Zilah

A sevillai borbély
• február 16., szombat, 19 óra, Szig-
ligeti Színház terme 

Jelenetek egy kivégzésbõl
• február 20., szerda, 19 óra, Szigli-
geti Színház terme 

Tûzoltó
• február 21., csütörtök, 19 óra,
Szilágysomlyó

„Jövének boldog Napkeletrõl / Három királyok, híres mágusok,
Mert hírt hallottak a csodás Gyerekrõl, / Kirõl legenda és jóslás susog.”

(Juhász Gyula: Vízkeresztre – részlet)

Y Vízkereszt, korábban Szentkereszt (latinul epiphania Domini, „az Úr meg-
jelenése”) a január 6-án tartott ünnep magyar neve. Vízkereszt a „karácsonyi
tizenketted” (tizenkét napos ünnep) zárónapja és a farsang kezdete. A Vízke-
reszt ünnepe elõször a III. században tûnt fel a keleti egyházban, mint Krisztus
születése napja. A nyugati kereszténység minden évben ekkor emlékezik meg
a napkeleti bölcsek látogatásáról a gyermek Jézusnál vagy a hagyomány
szerinti háromkirályokról: Gáspárról, Menyhértrõl és Boldizsárról. Ezeknek a
neveknek január 6-án van a névnapja. A keleti egyházakban Jézus Krisztusnak
a Jordán folyóban Keresztelõ János által való megkeresztelkedésének az ün-
nepe lett. Az utóbbi gondolatot késõbb a római egyház is átvette, sõt hozzácsa-
tolták Jézus elsõ csodáját (a víz borrá változtatásáról a kánai menyegzõn).

Jézus megkeresztelkedésének emlékére a római katolikus templomokban
vizet szentelnek, s ebbõl a hívek hazavihetnek valamennyit.

Bod Péter XVIII. századi irodalomtörténész így magyarázza ezt: „Ezen az
Vízkereszt Napján, még mikor legelsõben keresztyénekké lettenek a
’Magyarok ’s elegyesleg voltak a’ Pogányokkal, ugy rendelték az Magyar K.
Fejedelmek, hogy e’ Pap minden ember házához elmenyen a’ keresztel,
valamit áldást mondjon ’s akor ki-tanulja, ki a’ Keresztyén ’s ezért a
fáradságáért adjon minden valami alamisnát.” A magyar vízkereszt kifeje-
zés a víz megszentelésébõl, megkeresztelésébõl ered. A víz és a tömjén meg-
szentelésébõl alakult ki a házszentelés hagyománya is. A római katolikus plé-
bános kántor és egyházi képviselettel minden évben ellátogat a hívekhez,
megszenteli a vízzel a házakat. Régi szokás szerint a házajtókra felvési a há-
rom napkeleti bölcs kezdõbetûjét: G + M + B. A XVI. századtól kezdve a csil-
lagének éneklése is az ünnep részévé vált. Régebben otthon a szenteltvízzel
megitatták az állatokat, hogy ne legyenek az év folyamán betegek vagy az
emberek magukra locsolták, betegségek vagy rontás ellen. Egyes helyeken a
ház földjét is meglocsolták, hogy áldás legyen a házon.

C Ér hangja

Hazug szemlélet
Német Andrea

Nincsenek fények!
Csak szemed szórja néha villámait.
Nincsenek színek!
Csak te látod az élet virágait.
Nincsenek alakok és nincsenek formák!
Nincsenek szépek és nincsenek csúnyák!
Csak te látod néha másnak a világot.

Nincsenek hangok és nincsenek képek!
Nincsenek madarak és nincsen ének!
Csak te láthatod, csak te ezt is szépnek.
Nincsen az öröm és nincsen a fájdalom!
Nincsen a széthullás és nincsen a hatalom!
Egyformák vagyunk.
Simák és átlátszóak.
Hangtalanok és fénytelenek.
Érzés nélkül és végtelenek.

Y Az influenza (grippe) vírus által okozott fertõzõ be-
tegség, az ortomixovírusok (Orthomyxoviridae) család-
jába tartozó influenzavírus A, influenzavírus B és influ-
enzavírus C okozzák. Láz, orrfolyás, köhögés, fejfájás,
rossz közérzet, az orr és a légutak nyálkahártyájának
duzzanata jellemzi. Köhögéssel tüsszentéssel sok milli-
árd vírus kerül a betegbõl a külvilágba. Sok más beteg-
séghez hasonlóan az influenza cseppfertõzéssel terjed. A
zsúfoltság – tömegközlekedés, szórakozóhelyek, váró-
helységek – különösen kedvez a fertõzés átvitelének.

Klinikai szempontból fontos különbség az influenza és
egyéb légúti megbetegedések között, hogy az influenza
kezdeti tünetei közül a hurutos tünetek hiányoznak.
Hirtelen kezdet, magas láz, erõs levertség és izomfájdal-
mak a jellemzõk. A panaszok általában a fertõzõdést kö-
vetõen 24–48 órával, hirtelen kezdõdnek. A hidegrázás
vagy borzongás a betegség kezdeti tünete lehet. Az elsõ
egynéhány napban gyakori a láz, akár a 39–39,5
Celsius-fokot is elérheti.

Testszerte, leginkább a háttájon és az alsó végtagban
sajgó fájdalom jelentkezik. A fejfájás gyakran gyötrõ jel-
legû, szemkörüli és mögötti fájdalommal jár, erõs fény
hatására fokozódhat. A légúti tünetek kezdetben vi-
szonylag enyhék lehetnek, torokkaparással, torokfájás-
sal, mellkasi égõ érzéssel száraz köhögéssel és orrfolyás-
sal. Késõbb a köhögés súlyosbodhat, és köpetürítéssel
járhat. A száj és a garat kivörösödhet, a szemek könnyez-
nek, a kötõhártya enyhén begyulladhat. Legfontosabb az
influenza kezelésében, hogy a beteg maradjon ágyban,
pihenjen, sok folyadékot igyon, és kerülje az erõfeszíté-
seket. A súlyos tüneteket mutató, de szövõdménymentes
betegek paracetamolt, aszpirint, ibuprofent vagy
naproxent szedhetnek. A láz egy-öt nap alatt megszûnik,
majd napok–hetek múlva a többi tünet is elmúlik.

A beteg leggyakrabban magától meggyógyul; javasolt
az ágynyugalom és a lázcsillapítás, valamint fontos
a megfelelõ folyadékpótlás. A betegnek tanácsos kerül-
nie várandós nõk, csecsemõk, idõs és beteg emberek tár-
saságát.

Az influenza kezelhetõ neuraminidáz-bénítókkal
(oszeltamivir, zanamivir), valamint a csak influenzaví-
rus A ellen hatásos adamantán-származékokkal (aman-
tadin, rimantadin).

Megelõzés
Járványos idõszakban kerülni kell a zárt helyeket, töme-
geket. A beteg pár napig maradjon otthon, de legalábbis
védje környezetét azzal, hogy zsebkendõbe köhög, tüsz-
szent vagy maszkot hord. A megelõzés másik módja az
évente felvehetõ influenza elleni oltás.

Kutatások most is zajlanak
A vírus szerkezetében folyamatosan létrejövõ apró válto-
zások miatt, világszerte újra és újra járványokat okoz, és
egy korábban átvészelt fertõzés nem véd hatékonyan a kö-
vetkezõtõl, emiatt évente kell új oltóanyagot elõállítani.

„Tudjuk, hogy a vírusnak mintegy nyolc órája van a
sejtben arra, hogy elegendõ kópiát gyártson önmagából,
hogy folytathassa az átterjedést, mielõtt a sejt víruselle-
nes mechanizmusa életbe lépne. A vírusnak két napra
van szüksége ahhoz, hogy elegendõ sejtet fertõzzön
meg, hogy átterjedhessen más emberekre. Be akarunk
hatolni az influenza belsõ órájába, és megtalálni azt a
módot, hogy leszereljük, megakadályozzuk a vírus terje-
dését” – idézte a tanulmány vezetõ szerzõjét, Benjamin
R. tenOevert New York-i mikrobiológus professzort a
BBC hírszolgálata.

Jelenleg stabilan tartja magát az influenza Európában.
Január 14. és 20. között tizenhét európai ország számolt
be arról, hogy növekedett azoknak a száma, akik influen-
zaszerû tünetekkel mentek orvoshoz.

Amennyire csak lehet, vigyázzunk az egészségünkre, a C
vitamin pótlásáról pedig a téli idõkben sem szabad megfe-
ledkezni, hogy szervezetünk, immunrendszerünk, képes
legyen felvenni a harcot a „betolakodókkal” szemben.

C Mészáros Klaudia

A Vízkereszt
megünneplése

Mindent az influenzáról

Nincs influenzajárvány az Érmelléken
Y Vidékünkön nem beszélhetünk
influenzajárványról  – mondták ér-
deklõdésünkre a környékünkön te-
vékenykedõ háziorvosok. Természe-
tesen felsõ léguti megbetegedések
vannak, de ez még messze nem ne-

vezhetõ járványnak. A védõoltások
tekintetében, voltak elégedett és ke-
vésbé elégedett orvosok. Volt köztük
olyan, aki a rendelkezésére bocsá-
tott oltóanyagot mind felhasználta,
van olyan, aki folyamatosan várja az

igénylõket. Sokaknak beadták a vé-
dõoltást és még mindig ki tudja szol-
gálni az igénylõket, viszont olyan há-
ziorvosi vélemény is van, hogy saj-
nos nagyon kevesen veszik igénybe
ezt a védekezési lehetõséget. Legin-
kább talán a krónikus megbetegedé-
sekben szenvedõknek lenne java-
solt, ellenben még õk sem igénylik
ezt kellõ számban.

Kérdésünkre még azt is elárulták
az egészség õrzõi, hogy nagyban
megkönnyítené úgy a páciensek,
mint a szakszemélyzet munkáját az,
ha az idõpont egyeztetést mindenki-
nek a rendelõben tudnák megolda-
ni, személyesen vagy telefonon.

Ezt megkönnyítendõ, itt tesszük
közzé a háziorvosok órarendjét és
esetenként rendelõik telefonszá-
mát, a gördülékenyebb munkavég-
zés és lakossági elégedettség remé-
nyében.

Természetesen minden háziorvos
igénynek megfelelõen kiszáll a beteg
hívására, sürgõsségi eseteknek min-
dig elsõbbsége van.

C B. J. R.

Érmelléki orvosok rendelõinek nyitvatartási ideje
dr. Borodan Ioana (Hegyközszentmiklós, 0259-352744)
hétfõ–csütörtök: 8–15, péntek 12–19

dr. Csordás Csaba-József:
Csokaly: hétfõ és péntek 8–13, szerda 13–18
Nagykágya: kedd 13–18, csütörtök 8–13

dr. Murgui Éva (Székelyhíd, 0259-352743)
hétfõ: 9–14 óra között, kedd 8–13, szerda 13–18, csütörtök (Érolaszi)
és péntek 8–13

dr. Murgui Zoltán (Székelyhíd, 0259-352743)
hétfõ: 8–13, kedd–péntek 8–14

dr. Negruþþ Anca (Székelyhíd, 0259-352748)
hétfõ 13–20, kedd–csütörtök: 8–15, péntek 8–14

dr. Roska Katalin (Érköbölkút)
hétfõ, szerda és péntek: 9–14, kedd és csütörtök 14–18
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Folytatás az 1. oldalról C
Mindig szem elõtt kell tartanunk,
hogy Isten mekkora áldozatot hozott
azzal, hogy a saját fiát földi kínoknak
vetette alá értünk, Jézus pedig szó nél-
kül teljesítette sorsát, hogy minket
megváltson. Minden cselekedetünket
ehhez mérjük, és soha ne felejtsük el:
Isten nélkül semmi sem lehetséges!
– hangoztatta a ferences szerzetes,
aki az elmondottakat az otthonában
nevelkedett gyermekek sikertörténe-
teivel példázta.

A misén nemcsak székelyhídiak je-
lentek meg a padsorokban, hanem az
alapítvány messzirõl érkezett barátai
is, akik jelen szerettek volna lenni
Csaba testvér szertartásán, õ ugyanis
nem véletlenül érkezett Székelyhíd-
ra. Öt kicsi gyermek várta izgalom-
mal, hogy az elesett gyermekek vé-
delmezõje megkeresztelje õket. Böjte
atya végtelen atyai szeretettel ma-
gyarázta a gyermekeknek a kereszte-
lés szertartásának jelentõségét, hogy
miért a szentelt olaj, s hogy nagyon
vigyázzanak a gyertya lángjára, amit
átad nekik, hiszen a láng melege és
fénye nagyon kellemes, ugyanakkor
nagyon illékony is, hamar kialudhat.
A szertartás végeztével az egybegyûl-
tek átvonulhattak a szomszédos kas-
tély udvarára, ahol újabb különleges
esemény következett. 

Rákóczi-emléktábla
a gyermekotthonban
A Stubenberg-kastély udvarán átad-
ták a II. Rákóczi Ferenc erdélyi és ma-
gyar fejedelem emléktábláját. A Dé-
vai Szent Ferenc Alapítványt Kádár
Ferenc budapesti képzõmûvész aján-
dékozta meg a XVIII. századi szabad-
ságharc vezetõje elõtt tisztelgõ pla-
kettel. Az alkalmat Béres Csaba szé-
kelyhídi polgármester köszöntõ be-
széde nyitotta, melyben az elöljáró ki-
fejezte csodálatát a fejedelem iránt, és
azokról az Érmelléken véghez vitt fej-
lesztésekrõl, építkezésekrõl mesélt,
melyeket vidékünk Rákóczinak kö-
szönhet. A szót ezután Bajtai Erzsébet
asszony, a bukaresti magyar nagykö-
vet felesége vette át, aki a nagyságos
fejedelem önfeláldozó nagyvonalú-
ságáról beszélt, arról, hogy „minden
vagyonát és lelkének minden rezdü-
lését a magyarok felemelésének
szentelte”. Fontosnak tartotta azt is
elmondani, hogy az emléktábla jobb
helyet nem is kaphatott volna, mint a

gyermekotthon udvara, hiszen a
rossz családi körülmények közül ki-
került gyermekek ahányszor az udva-
ron járnak, a magyar történelem egy
kiemelkedõ alakját láthatják nap
mint nap. Bajtai Erzsébet beszéde
alatt sokszor fordult az alapítvány
gyermekseregéhez, bátorítva õket,
hogy nézzenek fel elõdeikre, bárho-
vá is sodródnak, térjenek haza ma-
gyar földre és gyarapítsák azt.

Wilhelm Júlia Mária nyugalmazott
történelem szakos tanárnõ beszédé-
ben elõrebocsátotta: nem történe-
lemórát szándékozik tartani, hiszen
mindenki ismeri Rákóczi fõbb diplo-
máciai, politikai tevékenységeit, sok-
kal inkább arra törekszik, hogy a feje-
delem szellemiségét idézze fel. „Miért
van az, hogy Rákóczi halála után év-
századokkal is születtek kuruc nóták?
Miért van az, hogy mai napig a ma-
gyarok világszerte tisztelik és meg-
emlékeznek róla?” – tette fel a kérdé-
seket a tanárnõ, majd azt mondta: a
kastély méltó jelképe a fejedelem
szellemiségének. Kifejtette, mikép-
pen szól a nagyságos fejedelem üze-
nete a mai világ emberének, Rákóczi
több gondolatát, hazafias tettét is tag-
lalta, kiemelve a következõt, melyet
a fejedelem emlékirataiból idézett:
„Minden cselekedetem célja kizáró-
lag a szabadság szeretete volt, és a
vágy, hogy hazámat az idegen já-
rom alól felszabadítsam.”

A nyitóbeszédeket az alapítvány
gyermekeinek rövid elõadása követ-
te, a vajdai egyházi kórus összeállítá-
sa, a Székelyhídi Férfikórus és Szabó
József szavalata. Az avatás végén a
jelenlevõk koszorúkat helyeztek el
felavatott emléktáblánál.

Jótékony báli szórakozás
a múzeumban
Az ötödik Érmelléki Farsangi Bál zár-
ta a magyar kultúra napi programso-
rozat második napját. A városi múze-
umban megtartott rendezvényen az
elõzõekhez hasonló módon zenei kü-
lönlegességek, árverés, bálkirálynõ-
választás, tombolasorsolás várta a
vendégeket. Béres Csaba nyitóbeszé-
dében köszöntötte a politikai és köz-
életi személyiségeket, majd a magyar
kultúra egy kis darabkájáról, a ma-
gyar népmesékrõl és azok jelentõsé-
gérõl beszélt a közönségnek. Azután
Csák János, Magyarország Egyesült
Királyságba akkreditált nagykövete,
a bál fõvédnöke mesélte el, hogyan
beszél nap mint nap az angoloknak a
magyar néprõl, hogy milyen kép él a
magyarokról az angolhoniak elképze-
léseiben, aztán jó szórakozást kíván-
va megnyitotta a bált.

Ezután a debreceni Civis Tánc-
egyesület palotás tánca, illetve Szil-

ágyi Cynthia és Zamfir Roland tánc-
összeállítása hevítette a báli hangu-
latot, melynek végén Szilágyi Cynt-
hia Csák Jánost, Zamfir Roland pe-
dig a nagykövet úr feleségét kérte
fel egy keringõre, táncba szólítva

ezzel az addig csak szemlélõdõ bálo-
zókat. Majd mindenki helyet foglal-
hatott a gazdag elõétel elfogyasztá-
sának erejéig, melyet a mûvészeti
alkotások árverése követett. Érmel-
léki és székelyföldi alkotók festmé-
nyei és más technikákkal készült
munkái kerültek kalapács alá, pél-

dául bogzás, makramé, illetve az ár-
verés különlegessége, egy kerámia-
alkotás is. Az aukció során össze-
gyûlt 12 400 lejt a bál szervezõi a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány szé-
kelyhídi csoportjának adományoz-
ták. Az árverés izgalmait a bál kon-
feransziéjának szerepét is betöltõ
Vidovenyecz Edina vezette le. A szé-
kelyudvarhelyi Tomcsa Sándor
Színház mûvésznõje énektudását
megcsillogtatva bûvölte el a hallga-
tóságot, de az árverést és az egész
estét beragyogta kellemes hangja,
megjelenése. Jóval éjfél után követ-
kezett a bálkirálynõ és udvarhöl-

gyeinek megválasztása. A 2013-as
bálkirálynõ Erdei Csenge lett, ud-
varhölgyei pedig Cservid Beáta és
Csuka Tímea-Boglárka, akik a többi
vendéggel együtt ez évben is hajna-
lig koptatták a múzeum kõpadlóját
az élõzenés estélyen. 

C Bíró Orsolya

Sokszínû kultúraünneplés
G Bensõséges gondolatokkal övezett hétvégi programok Székelyhídon

Kocsmaszínház a cukrászdában
Vidovenyecz Edina színmûvész (portrénkon) Ma-dalok
címû elõadóestjének lehetett szem- és fültanúja a nagyér-
demû a cukrászdában a székelyhídi magyar kultúra napi
rendezvénysorozat nyitányaként. Érdeklõdõkben nem
volt hiány, a közönség soraiban szin-
te minden korosztály képviseltette
magát, a felcsendülõ magyar dalokat
lelkes kislányok és még lelkesebb
nagyfiúk együtt énekelték a széke-
lyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház
mûvésznõjével. A közönség, amely
hosszú tapssal hálálta meg a kitûnõ
elõadást, néhány bájos kis történet
segítségével bepillantást nyerhetett a
színésznõ mindennapjaiba is.

Vidovenyecz Edina elmondása sze-
rint most többnyire lírai dalok feldol-
gozásával érkezett hozzánk, amelyek

99,99 százalékban magyar tollból és torokból születtek,
egyetlen kivétellel (ami erõsíti a szabályt), egy Barbra
Streisand-dal magyar fordításával. „A színészet az egy
olyan szakma, ahol nem lehet szabadságot kérni” – han-
goztatta elõadónk ezt az akár ars poeticának is beillõ

mondatot, a szebbnél szebb magyar
dalok konferáló szövegei között.

A dalok meghitt hangulatot terem-
tettek a népes számú közönségtõl
zsúfolttá vált cukrászdában, kitûnõ
alapot adva az ezt követõ karao-
keestnek. A házigazda jóvoltából dí-
jat is ajánlottak a legjobban teljesítõ
bátor jelentkezõknek , akik akár du-
óban, akár szólóban kipróbálhatták
a hangjukat a színpadon, felbuzdul-
va az elõttük fellépõ mûvésznõ dal-
összeállításának sikerén.

C Mészáros Klaudia

Vasárnapi közös ima
és szeretetvendégség
A rendezvény utolsó napján, va-
sárnap, a székelyhídi római katoli-
kus templomban ökumenikus
imát tartott Duma Ferenc plébá-
nos, Erdõdi Endre csokalyi görög
katolikus plébános és Rákosi Jenõ
református lelkész, az Érmelléki
Egyházmegye esperese. A szertar-
tás követõen szeretetvendégség
várta a vendégeket a székelyhídi
plébánián.

C B. J. R.

A világranglista 18. helyen szereplõ táncos pár, Szilágyi Cynthia és Zamfir Roland megnyitották a bált

Rákóczi-emléktáblát avatott Béres Csaba polgármester

Böjte atya elhelyezi a keresztség szent jelét a gyerekhomlokokon

CC fotók: Horváth Tamás



Y 2013. január44 Ér hang ja
G

Személyazonossági igazolvány kibocsátása az elõzõ
személyazonossági igazolvány elvesztése, ellopása,
megsemmisülése vagy károsodása esetén
Szükséges dokumentumok:
• típuskérvény a személyazonossági igazolvány kibocsátá-
sához;
• személyazonossági igazolvány és szavazókártya, ha van ilyen;
• születési és házassági anyakönyvi kivonat, ha van, ere-
detiben és másolatban; 
• válás esetén jogerõs bírósági határozat a válásról, illetve
válási bizonylat, eredetiben és másolatban;
• túlélõ házastárs esetén az elhunyt férj/feleség halotti
bizonyítványa, eredetiben és másolatban;
• a 14 évnél fiatalabb gyermekek születési bizonyítványa,
eredetiben és másolatban;
• a lakcímet, illetve, ha szükséges, székhely címét bizonyító
dokumentum, eredetiben és másolatban;
• bizonylat azon rendõrörs részérõl, ahol a lopás be lett
jelentve, ha szükséges;
• egy, a közigazgatási intézmények által kibocsátott friss
fényképet tartalmazó dokumentum – útlevél, gépkocsivezetõi
jogosítvány, munkahelyi igazolvány, katonakönyv, egy tanügyi
intézmény által kibocsátott oklevél – eredetiben és másolatban;
• nyugta a személyazonossági igazolvány ellenértékérõl;
• okmánybélyeg vagy nyugta az okmánybélyeg ellenérték-
ének kifizetésérõl.

Az elsõ személyazonossági igazolvány kibocsátása
a 18. életév betöltése után
Szükséges dokumentumok:
• típuskérvény a személyazonossági igazolvány kibocsá-
tásához;
• születési anyakönyvi kivonat, eredetiben és másolatban;
• a lakhely címét igazoló dokumentum eredetije és másolata;
• nyilatkozat a szülõk egyike vagy egy harmadik személy
részérõl, amely igazolja, hogy a személyazonossági igazolványt
igénylõ kérvényben bejelentett személyazonosság, valamint a
felvett vagy csatolt fénykép a kérvényezõhöz tartozik;
• a kérvényezõ lakhelyéhez tartozó rendõrörs által a
kérvényezõ ujjlenyomatairól készített ûrlap;
• nyugta a személyazonossági igazolvány ellenértékérõl;
• okmánybélyeg vagy nyugta az okmánybélyeg ellenér-
tékének kifizetésérõl.

Személyazonossági igazolvány kibocsátása
a 14. életév betöltésekor
Szükséges dokumentumok:
• a személyazonossági igazolvány kibocsátását igénylõ
típuskérvény, aláírva mind a kiskorú, mind a szülõje/tör-
vényes képviselõje által;

• születési anyakönyvi kivonat, eredetiben és másolatban;
• az egyik szülõ vagy törvényes képviselõ személyazonossági
igazolványa;
• a szülõ/törvényes képviselõ lakhelycímét igazoló doku-
mentum eredetije és másolata;
• a szülõk házassági anyakönyvi kivonata, ill. a szülõk válása
esetén jogerõs bírósági határozat a válásról, vagy a közjegyzõ
által kiállított válási bizonylat csatolva a szülõi felügyeletet
igazoló dokumentummal, amely magába foglalja a kiskorú
lakcím meghatározását a szülõk válása után, eredetiben és
másolatban;
• nyugta a személyazonossági igazolvány ellenértékérõl;
• okmánybélyeg vagy nyugta az okmánybélyeg ellenértéké-
nek kifizetésérõl.

A 14. életéve betöltésekor a kiskorú jelentkezik a személyi
nyilvántartó osztály ügyfélfogadási irodájában az egyik szülõ
vagy a törvényes képviselõje, a szociális közszolgálat által ki-
nevezett személy kíséretében a személyazonossági igazolvány
kibocsátása kérvényezésének céljából.

Ideiglenes személyazonossági igazolvány kibocsátása
abban az esetben, ha a kérvényezõ nem rendelkezik
a személyazonossági igazolvány kibocsátásához
szükséges összes dokumentummal
Szükséges dokumentumok:
• típuskérvény a személyazonossági igazolvány kibocsá-
tásához;
• 3 darab 3×4 cm-es fénykép egy 7 mm-s fehér csíkkal az alsó
részükön;
• olyan iratok, amelyekkel a kérvényezõ a törvényes elõírá-
sok alapján igazolni tudja a család- és a keresztnevét,
születése idõpontját, családi állapotát, román állampol-
gárságát, lakhelyének/székhelyének címét eredetiben és
másolatban;
• nyugta az ideiglenes személyazonossági igazolvány
ellenértékérõl;
• okmánybélyeg vagy nyugta az okmánybélyeg ellenér-
tékének kifizetésérõl.

Személyazonossági igazolvány kibocsátása: az érvényességi
idõ lejárata, a családi állapot módosulása, a dokumentum
érvénytelenítése, a nem illetve ábrázat megváltoztatása
következtében
Szükséges dokumentumok:
• típuskérvény a személyazonossági igazolvány kibocsátá-
sához;
• személyazonossági igazolvány és szavazókártya, ha van;
• születési és házassági anyakönyvi kivonat, ha van, ere-
detiben és másolatban; 

• válás esetén jogerõs bírósági határozat a válásról, illetve
válási bizonylat, eredetiben és másolatban;
• túlélõ házastárs esetén az elhunyt férj/feleség halotti
bizonyítványa, eredetiben és másolatban;
• a 14 évnél fiatalabb gyermekek anyakönyvi kivonata, ere-
detiben és másolatban;
• a lakcímet, ill. ha szükséges székhely címét bizonyító doku-
mentum, eredetiben és másolatban;
• nyugta a személyazonossági igazolvány ellenértékérõl;
• okmánybélyeg vagy nyugta az okmánybélyeg ellenér-
tékének kifizetésérõl.
Megjegyzés: A tulajdonos család- és/vagy keresztneve, a szü-
lõk keresztneve, a születési idõpont és hely, valamint a nem
változtatásai esetében szükséges bemutatni a jogerõs bírósági
határozatot, illetve rendelkezést, amely alapján a családi
állapot adatait módosítják. 

Állandó lakhely címet a következõ iratok egyikével
lehet igazolni:
• a román törvények elõírásai szerint érvényes feltételek
között megkötött irat;
• a befogadó, magán-, illetve jogi személy által írt befogadási
nyilatkozata, csatolva az elõzõ pontban elõírt irattal;
c). azok a magánszemélyek, akik nem tudják felmutatni az
elõzõ két pontban szerint elõírt dokumentumokat, saját
felelõsségû nyilatkozatot kell benyújtaniuk a közrendvédelmi
rendõr ellenõrzési lapjával együtt, mellyel igazolják az ingat-
lan létezését és azt a tényt, hogy a kérvényezõ a tényleges
módon a bejelentett lakcímen lakik; a kiskorúak és a
jogvesztett magánszemélyek esetében a nyilatkozatot a
szülõk vagy a törvényes képviselõk adják és írják alá;
• igazolás a polgármesteri hivatal részérõl, amibõl kiderül,
hogy a kérvényezõ, illetve a házigazda szerepel a mezõgaz-
dasági nyilvántartóban.

Fontos!
Az ellenõrzést, a helyi biztonságért felelõs rendõr a személyi
nyilvántartó hivatal kérésére végzi.
A befogadási nyilatkozatot a házigazda a következõ személyek
jelenlétében adhatja: a személyi ügyfélfogadási osztály
munkatársa, a helyi biztonságért felelõs rendõr, közjegyzõ
jelenlétében, illetve a külföldi román diplomáciai képvise-
letek vagy konzulátusok székhelyén.

A személyazonossági igazolványok kibocsátásának költségei:
• személyazonossági kártya: ellenérték 7 lej, bélyegilleték 5
lej;
• ideiglenes személyazonossági igazolvány: ellenérték 1 lej,
bélyegilleték 5 lej;
• ideiglenes lakcím megállapítása: bélyegilleték 5 lej.

Menetelõ huszárok az Érmelléken
Menetelõ huszároknak lehettek tanúi a hegyközszentmiklósi lakosok Január 5-én délután. A ha-
gyomány szerint az új év elsõ szombatján huszárportyát szerveztek a szentjobbi huszárok meg-
hívott vendégeikkel. Huszárok vonultak fel Szabó Ödön parlamenti képviselõvel Bihardiószegrõl,
Debrecenbõl, Marossárpatakról, Marosvásárhelyrõl, Szovátáról, Havadról, Szentegyházáról,
Székelyudvarhelyrõl. Mocsár László helyi tanácsos elmondta, hogy vendégeket a hegyközszent-
miklósi pincesoron fogadták, ahol báránypörkölttel és finom borokkal kínálgatták a huszárokat.

Néhány ismertetõ a személyazonossági igazolványról

CC  Béres Angéla

Bimbi
Ritiu mérnök fõnökösködése idején példás
rend és fegyelem volt a székelyhídi erdészet-
nél. A földbõl serkent gazdag erdõk, a vadál-
lomány, a mellékgazdasági ágazatok: vad-
gyümölcsök, fekete ribizke termesztése, a
méhészet, sõt még a selyemhernyó tenyész-
tés is kamatosan jövedelmeztek.

Külön státusznak örvendtek az erdészek.
Irigylésre méltók voltak életük mindennap-
jai, mert a „fából palotát is lehetett építeni”
– mondogatták az emberek.

Mikor egy gyûlésen az egyik vezetõ beosz-
tású tisztviselõjük – tréfából, és hogy rájuk
ijesszen és lássa hogyan fogadják bejelenté-
sét –, közölte az erdészekkel, hogy néhány
hónapig nem tudják a fizetést biztosítani, s
ha valaki nem tudna megélni, beadhatja a
felmondását, bizony senki nem elégedet-
lenkedett, nem lázongott. Mindenki ma-
radt a helyén!

Az erdõ sok mindent adott. A Vadas erdõ
fõerdésze egy kondára való disznót nevelte-
tett az erdészház közelében, amit napszá-
mosokkal, vagy az összeszedett gallyért cse-
rében, a kiskútvölgyi cigányokkal gondoz-
tatott. 

De úgy járt, ahogy mondani szokás: „Jó
dolgában vész meg az ember!”, mert õ iszá-
kos lett! A cigányokkal hozatta a pálinkát
meg a bort, egyszer-másszor velük is iszoga-
tott. Ha kedve volt, megijesztette, megtréfál-
ta õket.

Így történt egyszer, hogy ittasan – szeren-
csére töltetlenül –, ráfogta a fegyverét Bim-
bire. A cigányok egykori vajdájának leszár-
mazottja ezt durva viccnek találta, ezért rá-
támadt az erdészre, elvette tõle a fegyvert, és
fegyverestõl eltûnt a hazafelé vezetõ erdei
úton. Az erdész hamar kijózanodott, bizony
megijedt, hogy mit csinálhat Bimbi a fegy-
verrel! Rohant a milíciára és bejelentette.
Nem tudta, hogy a fegyvert Bimbi hazavitte
az õ házához, és beszámolt a történtekrõl.

A milicek elfogták Bimbit, hozták is meg-
bilincselve a milíciára, majd be Váradra.
Bûnvádi eljárást indítottak ellene. Hiába
volt tanú, még az erdész felesége is, hogy a
cigányokat megfélemlítsék, a mûvelõdési
otthonban, nyílt tárgyaláson elítélték né-
hány évre! Türelemmel, jó magaviselettel
nem kellett letöltse a kiszabott büntetést.
Megõrizte emberi méltóságát, mindenki jó-
indulattal, megbecsüléssel tekintett rá. Még
az erdészek is tisztelték, mert tudták, hogy
nem volt igazságos az ítélet...

A fõerdésznek ellenben volt egy pár
nyugtalan éjszakája Bimbi szabadulása-
kor! De nem volt mit tartania tõle, mert õ
nem volt bosszúálló. Becsületesen dolgo-
zott, hogy eltartsa sok gyermeket számláló
családját, nem panaszkodott, egyik-másik
gyermekét taníttatta, köztiszteletet élvez-
nek a községben.

C Forrás: Nánási Zoltán: Egykori
székelyhídi történetek, mindennapi

apró villanások, anekdoták
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Y Elõadást tartott a Székelyhídi
Baba-Mama Körben a védõnõi szol-
gálatról Jávorné Erdei Renáta, a
Debreceni Egyetem Védõnõi Mód-
szertani és Népegészségtani Tanszé-
kének oktatója január 19-én, szom-
baton. Szép számmal jelentek meg
székelyhídi és Székelyhíd vonzás-
körzetében élõ várandós kismamák,
kisgyermekes édesanyák gyermeke-
ikkel a baba-mama kör által szerve-
zett elõadáson, amelyen helyben
rendelõ háziorvos is részt vett.

A védõnõ a gyermekeket,
anyákat, családokat védi
Jávorné Erdei Renáta elõadásából
megtudhattuk, hogy a védõnõi szol-
gálat orvosi ellátást kiegészítõ rend-
szerként mûködik Magyarországon.
Kezdetei az 1910-es évekre nyúlnak
vissza. Európában egyedülállóan
csak Magyarországon mûködik ilyen
jellegû átfogó egészségügyi és szoci-
ális szolgáltatás. 

A védõnõk figyelemmel kísérik a
várandós anyukák egészségi állapo-
tát, a terhességük folyamatát, figyel-
meztetik õket a soron következõ ter-
hességi szûrésekre, tanácsokkal lát-
ják el az anyát a gyermekágyas idõ-
szakban, segítik a hatévesnél fiata-
labb gyermekek gondozását. Ebbe
beletartozik az egészségügyi tanács-
adás, szûrések, csecsemõ- és gyer-
mekgondozási, csecsemõ- és gyer-
mektáplálási tanácsadás, kötelezõ
védõoltások és a gyermekekkel kap-
csolatos adatok nyilvántartása, stb.
Az iskolás korú gyermekek ellátásá-
ról iskolavédõnõk gondoskodnak a
gyermekek 16 éves koráig. 

A védõnõk munkája az egész ma-
gyarországi társadalmat átfogja, ami
azt jelenti, hogy minden terhesség-
rõl, szülésrõl, gyermekgondozásról,
védõoltásról tudnak, szoros kapcso-
latban állnak a háziorvosi hálózattal,
szakorvosokkal. A védõnõk, munká-
jához hozzátartozik a nõvédelem is,
amely segít az anyáknak, nagyma-
máknak egészségük megõrzésében. 

Magyarországon a védõnõ a kór-
házból hazaérkezõ újszülöttet már
az elsõ héten meglátogatja az ottho-
nában, ahová törvényi szabályoknak
megfelelõen a gyermek hatéves ko-
ráig rendszeresen visszajár és ezen-
kívül tanácsadó helyiségben is fo-
gadja az anyukát a gyermekkel súly-
mérésre és egyéb, otthon el nem vé-

gezhetõ vizsgálatokra. A tanácsadó
helyiség az orvosi rendelõkben van. 

A szûrések alkalmával megvizsgál-
ja a gyermeket, kikérdezi az édes-
anyát, a vizsgálatok eredményét ki-
értékeli és elmondja a javasolt teen-
dõket. Bizonyos meghatározott élet-
korokban felméri a gyermek fejlett-
ségi szintjét, egészségi állapotát,
mint a látás, hallás, súlyfejlõdés,
idegrendszeri érés, képességfejlõ-
dés, beszédfejlõdés szintje, stb.

Munkájának nagy jelentõsége van
a gyermekek egészségének megõrzé-
sében, betegségek kialakulásának
megelõzésében.

Itt is beindul
a védõnõi tanácsadás
Nálunk arra egyelõre nincs lehetõség,
hogy a magyarországival megegyezõ
átfogó és mindenkire kiterjedõ védõ-
nõi szolgálat alakuljon ki, illetve hogy
a családokat az otthonukban látogas-
sa a védõnõ Székelyhídon, mivel eh-
hez hiányoznak a jogi keretek, sok
képzett védõnõre és mindezek anyagi
fedezetére volna szükség. Jávorné Er-
dei Renáta, a helyi együttmûködõ há-
ziorvosok és a baba-mama kör

jóvoltából azonban Székelyhídon és a
város vonzáskörzetében élõ, a szol-
gáltatásra igényt tartó anyukáknak le-
hetõségük nyílhat arra, hogy havonta
egy alkalommal védõnõi tanácsadá-
son vegyenek részt.

A tanácsadásnak a Székelyhídi Ba--
ba-Mama Kör ad helyet, amely szom-
batonként 10 órától mûködik a szé-
kelyhídi múzeum épületében. Aki
szeretne a tanácsadáson részt venni,
elérhetõségével, (saját és gyermeke)

pontos adatainak megadásával a
palczertjudit@yahoo.com e-mail cí-
men jelentkezhet. A tanácsadások
pontos idejérõl a megadott címen ér-
tesítést kap.

C Palczert Judit

Sikeres rendõrségi
akció Szentmiklóson
Y Tetten értek öt egyént a székelyhídi rendõrség és a
diószegi határrendészet munkatársai a január 27-áról 28-
ára virradó éjszakán, miközben azok jogtalanul behatol-
tak és tönkretették hat pince bejáratát Hegyközszent-
miklós körzetében. Az elkövetõk székelyhídi és egyéb kör-
nyezõ települések roma származású lakosai. Az azonosítá-
sukhoz és az elfogásukhoz a rendõröknek használniuk
kellett a szolgálati fegyverüket, leadva egy figyelmeztetõ
lövést függõleges irányba. Az ügy fejleményeire késõbb
visszatérünk.

C Ér hangja

Kiadó iroda, mûhely, raktár
A Székelyhídi Inkubátorház igénybe vehetõ szolgáltatásai:
• õrzésvédelem;
• recepciós szolgáltatás (telefon, fax, posta, levélírás,
vendégek fogadása, szervezés stb.);
• technikai háttér biztosítása (fénymásolás);
• informatikai háttérszolgáltatások (szerverszolgáltatás, kar-
bantartás);
• hat hónapon keresztül ingyenes tanácsadás;
• területgondozás (hóeltakarítás, zöld felület gondozása);
• iroda, mûhely, raktár takarítása, karbantartása;
• felszerelt, bebútorozott irodák, konyha, internetelérhetõség,
két konferenciaterem, fordítógép, számítógép, vetítõgép,
flipchart.

Az inkubátorház Székelyhídon a Nagy Léta u. 32. szám alatt
található, a határátkelõhöz vezetõ úton.

Az épület alapterülete 866 m2, melybõl 366 m2 iroda, konfer-
enciaterem, 500 m2 raktár.

Jelenleg bérbe adható szabad irodák a fõépületben: 12 iroda,
melyek területe 10-25 m2 között változik. Itt a bérleti díj tartal-
mazza a közüzemi költségeket is.

Jelenleg bérbe adható szabad raktár: 5 raktár, melyek területe
100 m2/raktár. Itt a közüzemi költségeket, önálló villany-,
fûtés- és vízóra alapján a cégek saját maguk fizetik.

Telefonszám: +40-766-776514
Bármilyen kérdésre szívesen válaszolunk.

Védõnõi tanácsadás Székelyhídon
G Nagy érdeklõdés kísérte a debreceni szakember elõadását az orvosi ellátást kiegészítõ rendszerrõl

A fõszereplõk: a népes gyereksereg kitûnõen érezte és foglalta le magát, ameddig a szülõk, nagyszülõk az elõadást hallgatták

Nagyamák, anyukák , várandos kismamák is érkeztek a múzeumban megtartott rendezvényre
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D i á k s a r o kY Élõkoncertet adott a Malaga
Quintett elnevezésû debreceni rock-
sulis zenekar a székelyhídi Petõfi
Sándor Elméleti Líceumban január
25-én, pénteken, a magyar kultúra
napja alkalmából.

Az elõadás mondhatni családias han-
gulatban, szûk körben zajlott, de ez
senkinek sem szegte kedvét, ugyanis a
hangulat fergeteges volt, az érdeklõ-
dõk pedig csak nehezen állták meg,

hogy nyugodt fegyelemmel üljék vé-
gig a felzendülõ dallamok ritmusos
kavalkádját. Bár abban biztos vagyok,
egyetlen láb vagy kéz sem maradt tel-
jesen nyugton, hogy legalább finoman
ne verje a taktust. Ebbõl tehát tanul-
tunk, így a következõ alkalommal álló
koncertre rendezkedünk be, és kifé-
nyesítjük a táncparkettet a spanyolos
nótákra lejtett táncainkkal, remél-
hetõleg szélesebb körben.

A koncertet követõen pedig a szer-
vezõ diáktanácsosok, tanárok ven-
dégeik társaságában eltöltöttek még
néhány órát beszélgetéssel, ismer-
kedéssel, némi falatozással. Közben
pedig megnézték a nemrégiben el-
készült Székelyhíd városát ismerte-
tõ kisfilmet, illetve a Griffiti Dráma-
és Filmmûhely által készített, Sóhaj-
tásnak beillõ szózat… címû rö-
vidfilmet.

Remélhetõleg nem ez volt az utolsó
alkalom, hogy vendégül láttuk õket,
lelkesen szövögetjük jövõbeni terve-
inket, a közös programokat. A mos-
tani találkozást megelõzte néhány
héttel ezelõtti náluk tett látogatá-
sunk, mely Palczer Judit, a baba-ma-
ma kör vezetõje révén jött létre. Õál-
tala ismertük meg Vincze Bélát, a
Rocksulit létrehozó Más-Mozaik
Egyesület elnökét. A Rocksuli lehetõ-
séget nyújt a muzikális hajlamú ifjak-
nak, hogy fejlesszék és kiéljék tehet-
ségüket, ezen kívül más ifjúsági
programokat is szervez a fiatalság
számára, most pedig a mi iskolánkat
szeretné kicsit bevonni a zenei élet-

be, felkarolni a mûvészi hajlamú diá-
kokat. Az ottani fogadtatás igen szí-
vélyes és szeretetteljes volt, így
könnyedén születtek új ismeretsé-
gek és barátságok. Meghívtak ben-
nünket a Rocksuli félévzáró koncert-
jére, amikor akár több száz tehetsé-
ges elõadó lép színpadra, s két na-
pon át bûvöli a közönséget, február
8–9-én. Reméljük, ezen a hétvégén
újabb nagyszerû ötletek, közös prog-
ramok tervei születnek majd, ez a ba-
rátságos kapcsolat tovább virágzik, s
a jövendõ években még számos
ilyen kellemes alkalomban lesz ré-
szünk.

C Major Zsuzsa

Y Az elõadás címének hallatán ne-
kem legelõször az anyósviccek jutot-
tak eszembe, melyek szép számban
jelen vannak az életünkben. Szere-
tünk sztereotípiákat felállítani, hisz
mindig könnyebb másból gúnyt ûz-
ni, más kárán örülni, mint a dolgok
mélyére nézni. Az is eszembe jutott a
viccek kapcsán, hogy egy igen ké-
nyes és nagyon is valós problémára
hívják fel a figyelmünk: a családon
belüli egyet nem értésre. Wéber Csil-
la ezt az egyet nem értést boncolgat-
ta, próbálva a problémák gyökerét,
vagyis a rossz családi kapcsolatok
okát megtalálni. Melyek is ezek az
okok? Ha igazán a lelke mélyére néz
az ember, magától is rájön sokszor,
csak sajnos nem merünk még önma-
gunkkal sem õszinték lenni, nem-
hogy másokkal tegyük meg ezt.

Az elsõ és talán a legfontosabb ok a
kommunikáció hiánya, amikor nem
mondjuk meg azt, ami a szívünket
nyomja, nem beszéljük meg az adott
problémát, ezzel hagyva elmérge-
sedni és tönkremenni emberi kap-
csolatainkat. Ami egyszer eltörik, azt
már hiába ragasztgatjuk össze dara-
bonként, soha nem lesz olyan, mint
a régi. A szülõk hatalmas feladatot és

felelõséget vállalnak egy gyerek ér-
kezésével a családban. A legtöbbször
a nem megfelelõ anyós-meny kap-
csolat hátterében a túlzott elvárások
állnak, az hogy az édesanya egy
olyan tökéletes társat képzel el a
gyermeke mellé, aki valószínûleg
még meg sem született. Ebbõl követ-
kezik, hogy bármit is fog a menye
tenni, az soha nem lesz elég jó a szá-
mára. Erre a problémára a pszicholó-
gusnõ egy egyszerû tanácsot adott az
anyósoknak. A következõ mondatot
kell megtanulniuk: azt a személyt,
aki szereti, elfogadja és tiszteli a gye-
rekem, azt én is szeretem. Milyen

egyszerû mondat és mégis milyen
nehéz megtartani sokak számára.

A másik nagyon is valós ok a túlzott
féltés, óvás, az hogy sok szülõ nem
engedi magáról leválni a gyermekét,
még felnõtt korában is kisgyerek-
ként bánik vele. Az az ember azon-
ban, aki nem válik le idõben a szüle-
irõl, nem tud majd saját önálló csalá-
di életet kialakítani, mert nem fogja
tudni, valójában hová is tartozik, ki-

hez is kötõdik igazán. Ehhez a prob-
lémakörhöz kötõdik az is, amikor a
szülõ a saját álmait, esetleges kudar-
cait vetíti ki a gyermeke életére, és
azt akarja, hogy az helyette valósítsa
meg, esetleg javítsa ki azokat. 

Számos feszültségkeltõ tényezõ lé-
tezik a családokon belül és ezeknek a
legegyszerûbb megoldása a kommu-
nikáció. Vagyis beszéljünk az érzése-
inkrõl, gondjainkról, sértõdöttsé-

günkrõl, hisz a legtöbb esetben a
problémák hátterében a félreértések
állnak. Nem szabad hagynunk, hogy
ezek a félreértések megmérgezzék
családjaink életét! Hiszen a család az
az intézmény, melynél évezredek
óta nem tudnak jobbat kitalálni an-
nak a célnak az érdekében, hogy
egészséges lelkületû embereket ne-
veljenek a társadalom számára.

C Ványa Blanka

Rocksulis koncertek a Petõfiben
G Városunkba látogatott a Malaga Quintett debreceni diákzenekar

Anyós kontra/pro meny – egyáltalán nem viccesen
G Wéber Csilla pszichológus elõadása Szentjobbon a családban fellépõ feszültségekrõl és ezek megoldásáról

Az anyós kontra/pro meny témakörben hallgathatták meg az érdeklõdõk
Wéber Csilla pszichológus (portrénkon) elõadását Szentjobbon január 5-én
a falu református templomában a helyi lelkészpár, a nõszövetség és kisma-
makör szervezésében. Számos érdeklõdõ jelent meg, minden korosztály
képviseltette magát az eseményen.

Anyósok, menyek és további személyek is kíváncsiak voltak a konfliktuskezelés módszereire
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Y Csapatvetélkedõ részesei voltak, majd a
mártogatásos technikával történõ gyertyaké-
szítést próbálták elsajátítani a magyar nyelv
napja alkalmából a hegyközszentmiklósi és
érköbölkúti diákok a Vasárnapi Iskola Alapít-
vány munkatársai segítségével. Az alapítvány

önkéntesei, Szabó Edit pedagógus és Hutzler
Vilmos nyugalmazott pedagógus 2010 novem-
bere óta tevékenykednek az érmelléki falvak-
ban. Edit és Vimos havonta eljönnek az iskolá-
ba járó gyerekekhez, munkájukat önkéntes
alapon, önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül

végzik. Minden foglalkozás örömteli számuk-
ra, látva a foglalkozásra érkezõ gyerekek sze-
mének csillogását. Az eddigi foglalkozásokon
kézmûveskedtek, éneket tanultak, üveget fes-
tettek, farsangi álarcot vagy nemzeti csákót és
kokárdát készítettek a gyerekek, de volt már

filmvetítés is. Az önkéntesek odafigyelnek arra
is, hogy a gyermeksereg apraja és nagyja egy-
aránt feltalálja magát. Iskolaújság szerkesz-
tésével is próbálkoznak ÉN-Te-Mi címmel,
amelyben a tanulók írásait, rajzait teszik közé.

C Béres Angéla

Folytatás az 1. oldalról C
Ezt belföldön és külföldön is értékesítik, kö-
szönhetõen annak, hogy õk az egyetlen olyan
akácmag-forgalmazók, akik származási
bizonyítvánnyal is rendelkeznek.

Az erdõgazdálkodás és vadászat
A tulajdonképpeni erdõgazdálkodás egy úgy-
nevezett üzemterv alapján valósul meg. Ebben
szerepel minden parcella, a parcellákban el-
végzendõ munkálatok tíz évre, a kitermelési
évek, az újratelepíthetõ fajok, a területek tér-
képe. Minden évtizedben ezt az üzemtervet új-
ra el kell készíteni. Természetesen a fakiterme-
lés sem ész nélkül történik, hanem jól megha-
tározott évi kvóták alapján. Ennek megfelelõ-
en a Székelyhídi Erdészeti Hivatal az általa ad-
minisztrált területen évi 13 100 köbméter fát
termelhet ki. Ezt a maximumot nem szabad túl-
lépni, sõt bizonyos erdészeti szempontok sze-
rint nem is mennek 11 ezer köbméter fölé.

Ha a vadászat és vadgazdálkodás szemszögé-
bõl vizsgáljuk meg az erdészeti hivatalt, elmond-
hatjuk, hogy 1990-tõl 2002-ig hét, 2002-tõl
2011-ig négy vadászterület volt. Jelenleg csak
két vadászterületen (17 ezer hektáron) hódol-
hatnak szenvedélyüknek a sportvadászat belföl-
di és külföldi szerelmesei, akik vaddisznót, õzba-
kot, fácánt, fürjet vagy nyulat vehetnek itt célba.

Gondok a fatolvajokkal
Az erdészeti vezetõ negatívumként szólt a
falopás jelenségérõl. Ennek fõbb okai szerinte
a szegénység, az erdõhiány, a települések er-
dõhöz közeli elhelyezkedése. A legnagyobb ir-
tás 1990–1991-ben volt, amikor is húszhektár-
nyi erdõt vágtak le illegálisan.

A lefülelt „favágók” a büntetésen felül ki kel-
lett fizessék a kivágott fa értékét is. Annak el-
lenére, hogy az erdészet munkatársai
70–80%-ban be tudják azonosítani a tolvajo-
kat, még mindig sok az elkövetõ, sõt ezek sok-
szor veszélyeztetik a hivatalosan eljárók testi
épségét is. A tavalyi évben 72 ezer lej bünte-

tést róttak ki a tolvajokra, ám nem minden
büntetést sikerült behajtani.

Tessék, itt a jó tûzifa!
Az erdészek felhívják a figyelmünket: tûzifát
hivatalosan vásárolhatunk a diószegi és az
érmihályfalvi lerakatból. Az itteni ár köbméte-
renként 220 lej. Lehet vásárolni közvetlenül az
erdészeti hivataltól is elõzetes feliratkozás
alapján. Az ár szintén köbméterenként 220 lej,

de ebben benne van a hazaszállítás is. Ezt a
szolgáltatást szeretnék kiterjeszteni azokra a
falvakra is, ahol kereslet mutatkozik rá.

Nyárfák a sportfavágóknak
Az erdészeti hivatal szoros kapcsolatban áll a
Stihl Timbersports sportfavágó csapattal is.
Ennek köszönhetõen edzési célokra évi 50
köbméter nyárfát juttatnak nekik. A külföldi
szakértõk és bajnokok által is kipróbált fa-

anyag az egyik legjobbnak bizonyult a verse-
nyeken is, melyek fõleg az Italica 210- és az
R16-klónokból származnak.

Sikertörténetként könyvelhetjük el a helyi
erdészeti hivatal mûködését. Reméljük, ezeket
a feladatokat ugyanilyen hozzáértéssel és pro-
fesszionalizmussal ellátják ezentúl is, települé-
sünk és vidékünk hírnevét példamutatóan
öregbítve.

C Béres Imre

A Vasárnapi Iskola Alapítvány munkatársai az Érmelléken

Gazdagság a farengetegekbõl
G Sikertörténet a Székelyhídi Erdészeti Hivatal tevékenysége

Természeti érdekességek
Székelyhíd és Hegyközszentmiklós között létezik egy vörösfenyõkbõl
(Larix decidua) álló ültetvény, amelynek legfontosabb feladata a
vörösfenyõmag termelése. Kizárólag ebbõl a célból telepítették
1972–76-ban. Ez orszá-
gos szinten is a legna-
gyobb ilyen létesítmény,
melynek tobozait min-
den évben begyûjtik, a
tobozokat egy speciális
szárítóban kiszárítják,
hogy ki tudják nyerni a
fenyõmagot. Ezt általá-
ban hegyi erdészetek vá-
sárolják meg. Ebben a
fenyvesben minden fa
számozva van, mind-
egyiket külön jelölik a
térképen, mindegyiknek
ismerik az eredetét is. Ez
teszi Romániában is
egyedülállóvá, valamint
a felbecsülhetetlen gene-
tikai értéke.

A legöregebb erdõnk
körülbelül 130 éves, de
ne felejtsük el a 110 éves
feketedió-magrezervátu-
munkat sem.

Ugyanolyan fontos tud-
nunk két természetvédel-
mi területünkrõl is. Eb-
bõl az egyik a Csíkos-tavi

szürkegémtelep (30-50 fészek található itt). Ugyanitt egy 120 éves tölgy-
fa-magrezervátum is található. Aki többet szeretne errõl a ritka helyrõl
megtudni, annak figyelmébe ajánljuk a http://www.termeszetvilaga.hu/
szamok/tv2004/tv0411/csikos.html honlapot.

A gyerekek érdeklõdve figyelték az érdekesebbnél érdekesebb feladatok kellékeit, amelyeket Szabó Edit és Hutzler VIlmost pedagógusok (bal oldali képen) mutatott be

Féltett természeti kincsünk a Csíkos-tavi szürkegémtelep területe

CC szekelyhid.wordpress.com

CC A szerzõ felvételei
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– Hogyan lesz valakibõl Magyaror-
szág londoni nagykövete?
– Minden ország legfõbb célja az,
hogy kiterjedt kapcsolatrendszert
alakítson ki külfölddel, hogy megis-
merjék értékeit, potenciáljait. Egy
nagykövet olyan ember kell legyen,
aki hûen tudja képviselni, megismer-
tetni, érvényesíteni ezeket az értéke-
ket, érdekeket. Olyan emberre van
szükség, aki kiterjedt kapcsolatrend-
szerrel rendelkezik, hisz a kapcsolat-
építés a siker legelsõ záloga. A vá-
lasztás talán azért esett rám, hisz az
üzleti életben nekem már jelentõs
kapcsolathálót sikerült kiépítenem,
többek közt Európa- és világszinten
(Amerika) is.

– Miben áll a nagyköveti munka lé-
nyege?
– A nagykövet legfõbb feladata,
hogy megteremtse országa számára
a kedvezõ politikai, gazdasági,
kulturális feltételeket külföldön.
Kapcsolatokat épít, megismerteti és
képviseli országa, régiója értékeit.
Az elsõ és legfontosabb lépés az,
hogy megteremtsen egy úgyneve-
zett beágyazottságot országával
kapcsolatban, hogy külföldön job-
ban megismerhessék az adott terü-
letet, régiót. Ebben áll a munka kö-
rülbelül 50 százaléka. A másik ötve-
net a kapcsolatépítés, érdekérvé-
nyesítés teszi ki.
– Mit tekint eddigi nagyköveti pá-
lyafutása legszebb pillanatának?
– Én igazán nagyon szép és gazdag
két évet tudhatok a magaménak:
2011-ben részt vettem a brit hercegi
pár, Vilmos és Katalin esküvõjén, ta-
valy a királynõ uralkodásának 60.
évfordulójára rendezett ünnepség-
sorozaton és a nyári olimpián is, me-
lyet Londonban rendeztek. Így

mondhatom, hogy a bõség zavarával
küzdök. Ha mégis ki kellene egyet
emelnem, akkor talán ez az esküvõ
lenne, azon belül is az esküvõi szer-
tartás. Az anglikán püspök gyönyörû
beszédet mondott az összetartozás-
ról, a családi értékek továbbvitelé-
rõl, amely összefoglalja mindazt a tu-
dást, amelyre mindannyiunknak
szüksége van egy boldog és teljes
élethez.
– Hogyan került kapcsolatba a Dévai
Szent Ferenc Alapítvánnyal?
– A mi kapcsolatunk Csaba testvérrel
hosszú idõre nyúlik vissza. Körülbe-
lül húsz éve ismertem meg egy tábor-

ban, melynek fõ témája a család, fõ
célja a családi értékek megõrzése, el-
mélyítése volt. Azóta számos rendez-
vényen vettünk részt közösen, szá-
mos közös munkánk van. Bármikor
szükségük van rám, szívesen segítek.
– Mit mondana el Csák Jánosról, a
magánemberrõl?
– Jelenleg londoni magyar nagykö-
vet. Emellett üzletember, hisz az ezt
megelõzõ idõszakban az üzleti világ-
ban tevékenykedtem, fõként az olaj-
és telekommunikációs iparban. A fõ
célom mindig a fiatal tehetségek fel-
karolása volt, akiknek megpróbálok
kellõ teret és lehetõséget nyújtani,

hogy kamatoztathassák a bennük
rejlõ tehetséget. Nem utolsó sorban
pedig családapa.
– Van-e olyan szó, kifejezés, mely a
leghûebben jellemzi önt, az ön éle-
tét?
– Kiválóság, ez az én szavam. És per-
sze a jóság, meg a szeretet és a jó tár-
saság is. De talán a legfontosabb szá-
momra mégis a kiválóság, az, hogy
ha valamit csinál az ember, azt ne fé-
lig-meddig, hanem teljes energiával,
tudással tegye. Úgy szeretném, ha ez
az én életemre is teljesen igaz lenne,
eszerint élek és cselekszem.

C Ványa Blanka

Csák János 2011 óta Magyarország londoni nagykövete. Évtizedes barátsá-
got ápol Böjte Csaba ferences rendi szerzetessel és a Dévai Szent Ferenc
Alapítvánnyal. Az idei évben ötödik alkalommal megrendezett Érmelléki
Farsangi Bál fõvédnökeként tette tiszteletét Székelyhídon.

„Legfontosabb a kiválóság,
eszerint élek és cselekszek”
G Beszélgetés Csák János londoni magyar nagykövettel, az Érmelléki Farsangi Bál fõvédnökével

CC Horváth Tamás

Legutóbbi számunk keresztrejvényének megfejtõi közül könyvet nyert:
Bokor Sándor ( Székelyhíd), Czapp István (Székelyhíd),

Juhász Éva (Nagykágya)

NNyyeerrjjeenn  kköönnyyvveett!!
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
február 25-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.
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G
A fõ célom mindig a fiatal
tehetségek felkarolása
volt, akiknek megpróbá-
lok kellõ teret és lehetõ-
séget nyújtani, hogy ka-
matoztathassák a bennük
rejlõ tehetséget.

G
A nagykövet legfõbb fela-
data, hogy megteremtse
országa számára a kedve-
zõ politikai, gazdasági,
kulturális feltételeket kül-
földön. [...] Az elsõ és leg-
fontosabb lépés az, hogy
megteremtsen egy úgyne-
vezett beágyazottságot
országával kapcsolatban,
hogy külföldön jobban
megismerhessék az adott
területet, régiót. 

A rejtvény fõsoraiban egy megszívlelendõ gondolat és szerzõjének neve található.
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