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Ismét versengtek az érmelléki borászok

Nekünk szolgálnak, minket védnek 
G Székelyhídi rendõrfõnök: egymásra figyeléssel tehetünk a köz- és vagyonbiztonságunkért

33 oldal
Y Nyomot hagyni a leendõ felnõttekben

– beszélgetés Boros István iskolaigazgatóval
55 oldal

Y Beszélgetés Tóth Tibor budapesti ápoló-mûszerésszel,
aki fazekasmûhelyt nyit Székelyhídon

88

Tavasz a télben
álmodta egy Anonymus a XXI. sz. elején

Kistündérkém újra itt van,
De sokkal szebb most énnékem;
És a virágok szirmai közt,
Szép szemeit keresem.

Az út menti kicsi cuki
Bár elõttem zárva van,
De én mégis! beszeretnék jutni,
Hogy Kistündérkém láthassam.

Petõfivel: jutott eszembe
Számtalan szebbnél szebb gondolat
De az ajtó csak nem nyílik
Mert néki bûvös zára van!

Aztán az jutott eszembe,
hogy gyereknapon születtem,
és egy kicsit az is maradtam,
s ekként szólok „szezám, nyílj meg”
és lám az ajtó tárva van.

De bemenni mégsem merek,
mert onnan többször kidobott;
Sajnos ez a meztelen valóság,
És nem a rím kedvéért van.

De feladni mégsem adom;
Hisz nem olyannak születtem,
Mert százszor értékesebb nékem
amiért megküzdöttem.

De, hogy, hogyan tovább, még nem tudom
Segíts édes Istenem,
Hisz mint egy szentet úgy szeretem
Bocsátsd ezt meg énnekem
Ámen!

„Minden borban kis angyal lakik, aki, ha az
ember a bort megissza, nem hal meg, ha-

nem az emberben lakó megszámlálhatatla-
nul sok kis tündér és angyal közé kerül.

Amikor az ember iszik, az érkezõ kis géni-
uszt a már bent lévõk énekszóval és virág-

esõvel fogadják. A tündérke el van bûvölve
és az örömtõl majd meggyullad. Az ember-

ben ez az örömláng árad el, és õt is elragad-
ja. Ez ellen nem lehet védekezni.”

Hamvas Béla: A bor filozófiája

Y Újra találkoztak a borászok, valamint az
érmelléki borkultúrát kedvelõ és annak ha-

gyományait ápoló érdeklõdõk február 23-án,
Székelyhídon. A XIX. Érmelléki Borverse-
nyen a meghirdetett három kategóriában
128 nedûvel (75 fehér száraz, 27 fehér aro-
más, 26 vörös borral) neveztek a megméret-
tetésre a romániai és magyarországi boros-
gazdák. Idén a versenyzõk 23 települést kép-
viseltek: Bihar, Bihardiószeg, Biharvajda,
Csokaly, Debrecen, Élesd, Érköbölkút, Érmi-
hályfalva, Gálospetri, Gyermely, Hegyköz-
szentmiklós, Hegyközszentimre, Kokad, Léta-
vértes, Mezõtelegd, Monospetri, Ottomány,
Szalárd, Szentjobb, Tóti, Vedresábrány és
Székelyhíd.

A rendezvényt Rákosi Jenõ esperes nyitotta
meg, megköszönve az Úristen gondoskodását,
és azt az erõt és munkába vetett hitet, mellyel
a gazdák munkáját irányítja. A Jóisten áldását
kérte a rendezvényre, a borászokra és borral
foglalkozókra. A szervezõbizottság részérõl
Magyari Attila szólt az egybegyûltekhez: „Nem
célunk a híres történelmi borvidékek boraival
versenyezni. Mint ahogy minden szülõ a maga
gyermekében leli a legnagyobb örömét, úgy
nekünk itt, az Érmelléken, a mi borunk, az ér-
melléki bor a legkedvesebb »gyermekünk«.
Féltõ gonddal óvjuk, gondozzuk, nevelgetjük,
hogy végül büszkén, megelégedéssel tehessük
barátaink elé” – mondta a szervezõ.

C Folytatás a 3. oldalon

A székelyhídi városi rendõrség cél-
kitûzéseirõl, sikereirõl és gondjai-
ról, térségünk közbiztonsági állapo-
tának alakulásáról kérdeztük Ivan
Nicolae rendõrfõnököt.

Y A városi rendõrség Székelyhíd
településnek várossá válásától kezd-
ve mûködik, felügyelete alá pedig
18,3 négyzetkilométernyi terület
tartozik (beleértve Nagykágya,
Csokaly, Hegyközszentmiklós, Éro-
laszi és Érköbölkút), amelyen az
adatok szerint 12 975 lakos él. A
rendõrség kötelékébe tizenegy al-
kalmazott mellett még egy jogász
tiszt, egy kriminalisztikai tiszt, há-
rom körzeti megbízott, négy járõr
(õk biztosítják a folyamatos 24 órás
járõrözést), egy-egy titkár és vezetõ
dolgozik. Habár igazából négy kör-
zeti felelõsre lenne szükség, jelenleg

csak három teljesít szolgálatot.
Ennek ellenére õk próbálják meg
tartani a kapcsolatot a körzetükbe
tartozó lakossággal a következõ fel-
osztásban: ªtefan Lazãr az I. körzet-
ben (Csokaly, Kiskágya, Nagyká-
gya), Ioan Enache a várost magába
foglaló II. körzetben, Sorin Bozga
pedig III. körzetben (Érköbölkút,
Érolaszi, Hegyközszentmiklós).

Sok a lopás, de kevesebb
bûneset történt mint tavaly
A rendõrfõnök legfontosabb tevé-
kenységüknek a rendbiztonságot,
valamint a közbiztonság biztosítását
nevezte meg. Ezt többféleképpen
valósítják meg. Így például töreksze-
nek az utcai bûnözés megelõzésére
és leküzdésére, iskolai intézmények
biztonságának növelésére. Továbbá

– habár szerencsénkre a körzet bû-
nözõi csoportok szempontjából egy
viszonylag nyugodt, csendes rész-
nek mondható – el kell ismerni,
hogy léteznek két-négyfõs csopor-
tok, melyek Szatmár, Nagyvárad,
Margitta területén tevékenykednek.
Módszerük a következõ: reggel utaz-
nak a bûntett színhelyére, betöré-
sekbõl, lopásokból különféle anyagi
javakhoz jutnak, melyeket ott hely-
ben értékesítenek is, az így „megke-
resett” összeggel pedig este már
utaznak is haza.

Hatalmas a szerepe a körzeti megbí-
zottaknak egy másik területen, az
élet és a testi épség elleni bûncselek-
mények leküzdésében. Õk tudják,
melyek azok a veszélyeztetett csalá-
dok, ahol elõfordulhat a családon be-
lüli erõszak. A kiváltó okok közt be-
szélgetõpartnerünk megemlítette az

alkoholfogyasztást, a pénzhiányt, el-
váltaknál az anyagi dolgokon való
megosztozás kérdését stb.

Jelenleg a lopások leküzdésének te-
rén vannak nagy gondjaik, mert lopni
szó szerint mindent lopnak: ócskavas,
bor, pálinka, gyümölcsfa, szõlõkaró,
zöldségek stb. – ezek mind megtalál-
hatók az elkövetõk „repertoárján”.
Jogtalan eltulajdonítások úgy magán-,
mint jogi személyek ellen is történ-
tek. A lopásokat elõsegítik a követke-
zõ tényezõk is: kis létszámú járõrök
az utcán, az emberek, szomszédok ér-
dektelensége egymással szemben,
idegen utcai árusok.

Nem csak az iskolák, a gyalogátke-
lõk környékén fontos a közlekedés
biztonságának növelése. A Nagyvá-
rad–Szatmárnémeti, valamint a
Hegyközszentmiklós–Szentjobb út-
vonal felújításával itt is megnõtt a

„vitézkedõ” vezetõk száma. Ezért
megegyezés született arról is, hogy
ezeken az útszakaszokon ezentúl
gyakrabban találkozhatunk majd ra-
darozó rendõrökkel. A rendõrfõnök
felhívta a figyelmünket a 2012/203.
törvényre, melynek értelmében a
mopedek (robogók) is jármûveknek
tekintendõk, és mint ilyenek, a veze-
tésükhöz is kötelezõ a jogosítvány.
Pozitívumként értékelte azt a tényt,
hogy a tavalyi évben nem volt jogo-
sítvány nélküli vezetõjük és az alko-
hol befolyása alatt sem sokan vezet-
tek. Szintén kedvezõ hatású volt a
tavalyi évben a helyi éjjeli õrség be-
vezetése.

A statisztikák szerint a körzetben
2012-ben 35–40%-kal csökkent a
bûnesetek száma 2011-hez viszo-
nyítva.

C Folytatás a 3. oldalon

Az Ér hangja szerkesztõsége
minden kedves nõolvasójának

boldog nõnapot kíván!

A borversenyt követõ hangulatos vacsorán beszélhették meg tapasztalataikat az ismerõsök

Pakó István nyerte el a legjobb székelyhídi
borásznak járó Miskakancsó vándordíjat
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A nagyváradi Szigligeti Színház
márciusi játékrendje

A Nagy Romulus
• március 1., péntek, 19 óra, Szigligeti Színház terme,
bemutató (Szigligeti Ede-bérlet)
• március 4., hétfõ, 19 óra, Budapest, József Attila Szín-
ház
• március 10., vasárnap, 19 óra, Szigligeti Színház terme
(Halasi Gyula-bérlet)
• március 20., szerda, 19 óra, Szigligeti Színház terme
(Partium-bérlet)
• március 24., vasárnap 17 óra, Szigligeti Színház terme
(Bessenyei György-bérlet)

A három zsivány
• március 2., szombat, 10 óra, bábszínház kisterme

Csipkerózsika
• március 5., kedd, 10 és 12 óra, Érmihályfalva
• március 6., szerda, 10 óra, Árkádia színpad
• március 7., csütörtök, 10 és 11 óra, bábszínház kisterme

Toldi
• március 5., kedd, 14 óra, Érmihályfalva

Jelenetek egy kivégzésbõl
• március 5., kedd, 19 óra, Budapest, József Attila Színház

Tûzoltó
• március 7., csütörtök, 18 óra, Érmihályfalva

A dzsungel könyve
• március 9., szombat, 17 óra, Nagyvárad, filharmónia
terme

My Fair Lady
• március 19., kedd, 19 óra, Szigligeti Színház terme (Eli-
za Doolittle szerepében Pitz Melinda)

A sevillai borbély
• március 23., szombat, 19 óra, Nagyszalonta

Álmok
• március 27., szerda (a színház világnapja alkalmából),
18 óra, Szigligeti Színház terme (bemutató)

2013-as házasságkötések – Szeretettel gratulál az Ér hangja!
Januárban összeházasodottak névsora:

Póra Julianna és Kolozsvári Sándor (Székelyhíd)

Böszörményi Gyöngyi és Sándor József (Csokaly)

A februári hónapban nem volt házasságkötés.

Megerõsített testvérkapcsolatok
G Érolasziban hagyományõrzõ disznóvágás is várta a cserháthalápi vendégeket

Ingyenes rákszûrés Margittán és Nagyváradon
További érdeklõdésünkre azt is megtudtuk, hogy azok nõk, akik ingyenes
rákszûrésen szeretnének részt venni, csak a háziorvosuktól kell egy
küldõpapírt kérniük, és úgy a margittai, mint a nagyváradi szakrendelé-
sen ezt ingyenesen elvégzik. De csak és kizáró jelleggel a rákszûrésre vo-
natkozik. Azok, akik így szeretnének bármilyen más vizsgálatot elvégez-
tetni vagy már nyilván vannak tartva, mint vírushordozók, azokra ez a
kedvezmény nem vonatkozik.

Családtervezés – egyelõre
csak tanácsadással

Katolikus egyháztanácsosok eskütétele

Szandai bor- és süteményverseny

Y Hagyományõrzõ disznóvágásra várta Éro-
laszi apraja-nagyja a magyarországi testvérte-
lepülésrõl, Cserháthalápról, Mészáros Sán-
dorné polgármester asszony vezetésével érke-
zõ küldöttséget február harmadik hétvégéjén.
Most magyarországi barátaink érkeztek hoz-
zánk vendégségbe, a hétvégi programok több-
ségének a helyi általános iskola épülete adott
otthont.

A „vendégsereg” megérkezését bemutatkozá-
sok és ismerkedõ beszélgetések követték,
majd megízlelhették a román konyha egy jel-
legzetes ételét, a miccset. A péntek estét egy
hangulatos pincelátogatással egybekötött bor-
kóstolás zárta, amely alatt még inkább oldó-
dott a hangulat az ismerkedõ testvértelepülés
jelenlévõ lakosai között.

A következõ nap reggele igen korán és izgal-
masan indult mindenki számára, a szombati na-
pon ugyanis a hagyományõrzõ disznótoré volt
a fõszerep, a reggel disznófogással indult a
szomszéd településen, Érköbölkúton, majd ha-
zatérve megkezdõdhetett a hagyományos disz-
nótor menete.

A hosszú nap alatt a disznót perzselték, pucol-
ták, majd feldolgozták, így délutánra elkészül-
hettek a finomabbnál-finomabb ételek: hagy-
más vér, toros káposzta, hurka, kolbász.

Ebéd után testvértelepülésünk tagjai Székely-
hídra, valamint hegyközszentmiklósi termál-
strandra látogattak el.

Az estére tervezett program keretében a helyi
vállalkozókat várták sok szeretettel egy ünnepi
vacsorára, ahol megismerkedhettek és kapcso-
latokat alakíthattak ki magyarországi baráta-

inkkal. A vacsora megkezdése elõtt Karancsi
Béla tanácsos, valamint Mészáros Sándorné
polgármester asszony köszöntötte az egybe-
gyûlteket. A cserháthalápi városvezetõ elmond-
ta: köszöni a hétvégi vendéglátást és baráti, il-
letve családi hangulatot, amellyel fogadtuk
õket a falunkban.

A vasárnap délelõtt lefolytatott kerekasztal-
beszélgetésen a két falu képviselõi és Béres

Csaba székelyhídi polgármester a települések
további, jövõbeli együttmûködési lehetõségei-
rõl tanácskoztak. Ezután az érolaszi református
templomban tartott délelõtti istentiszteleten
lelkipásztorunk, Futó Ferencz építõ szavait
hallgathatták meg a jelenlévõk. A rendezvény
ünnepi ebéddel zárult.

A hétvége alatt a szervezõknek sok segít-
ségre volt szükségük és ez úton is szeretnénk

megköszönni mindenkinek a segítséget, aki
kivette részét a szervezésbõl és a programok
megvalósításából.

Reméljük, hogy e hétvége során kialakult kap-
csolatból hasznos, eredményes és hosszú távú
kötelék alakul ki, amelyet mindkét település ér-
demben hasznosíthat. A rendezvényt a Pro Éro-
laszi Egyesület szervezte.

C Fazekas Evelin

Y A szentmise keretében, az oltár
elé kivonulva, ünnepélyes keretek
közt tették le egyház-tanácsosi eskü-
jüket 2012. december 23-án a megvá-
lasztott egyháztanácstagok (Béres

Csilla, Braun László, Fülöp József,
Hasznosi József, Horváth Klára, Máté
Barna, Meleg Beáta, Pastiu Péter,
Szûcs Éva, Újvári János Székelyhíd-
ról, illetve Béres Imre, Deák Károly,

Haraszt József és Tankó Vilmos Hegy-
közszentmiklósról). Az eskü szövegét
elõször Duma Ferenc helyi plébános
olvasta fel, amit a tagok közösen
ismételtek el. C

Y Ismét bor- és süteményversenyre hívták a hegyköz-
szentmiklósiakat a magyarországi testvértelepülésre,
Szandára. A borverseny négy kategóriába zajlott: úgy
mint saját termésû fehér és saját termésû vörösbor, vala-
mint vásárolt szõlõbõl készült fehér és vörösbor. A szent-
miklósi termelõk közül a saját termésû fehér borok kate-

góriájában gyõzött Váradi Endre, a III. helyezést pedig
Kiss Imre hozta el. A sütemények besorolása három kate-
góriában történt: sós sütemények, édes sütemények, tor-
ták. Utóbbi csoportban Mocsár Irénke „boroskulacsa”
hozta el a zsûri különdíját.

C Ér hangja

Y Egy családtervezõ irodánál (cabi-
net de planificare familialã) érdeklõd-
tünk, mi az, amit nyújtani tudnak, mi
az, amit kínálnak az õket felkeresõk
számára? Elvileg a családtervezõ iroda
nagyon hasznos és hiányt pótló tevé-
kenységet folytatna, ha… Ha, a tanács-
adáson kívül tudnának ingyenesen fo-
gamzásgátló eszközöket vagy készít-
ményeket adni. De a szomorú valóság
az, hogy csak a tanácsadás marad.

Székelyhídon a háziorvosok pótol-
ják a családtervezõ iroda intézmé-
nyét, így bárkinek családtervezéssel
vagy fogamzásgátlással kapcsolato-
san kérdése lenne, akkor felkeresi az
aktuális háziorvosát, aki elmagyaráz-
za, eligazítja a probléma megoldása
érdekében.

Felröppent a hír, hogy ingyenesen
lehet fogamzásgátló eszközhöz jutni,
csak a legközelebbi nõgyógyászati
szakrendelõ intézetet kellene felke-
resni. Ezt is megkérdeztük, és meg-
tudtuk, hogy Nagyváradon és Margit-
tán a családtervezõ irodákban való-
ban lehet az úgynevezett „sterilet”
nevû fogamzásgátló eszközhöz in-
gyenesen hozzájutni, amit szakorvo-
si segédlettel lehet használatba he-
lyeztetni.

A közeledõ tavasszal vékonyod-
nak a kabátok, könnyebbednek a sá-
lak, a vastag télikabátok már nem rej-
tik el a kismamák gömbölyödõ pocak-
ját. Tenni kellene a csodaszép lát-
vány, az élet kiteljesedése érdekében.

C B. J. R.

Magyarországi vendégek és házigazdák baráti, családias hangulatban – kölcsönösen hasznos Cserháthaláp  és Érolaszi együttmûködése

CC Kustán László
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Y Már több mint 40 család jár a baba-ma-
ma körbe, ahova a várandós anyukák és
az édesanyák szoktak eljönni kisgyer-
mekeikkel. Egy-egy alkalommal általában
20–30 fõ a létszámunk, de elõfordult
már, hogy a gyermekekkel együtt 70-en
voltunk. Bensõséges hangulatban telnek
alkalmaink, ezért a hároméves kort elérõ,
baba-mama csoportból kinövõ gyermeke-
ket sem szeretnénk elengedni. Így kis kö-
zösségünk egy része lassacskán szülõi
körré alakul. Mindannyiunk számára a
legfontosabb gyermekünk egészséges
testi, lelki, értelmi fejlõdése. Egy gyermek
kiegyensúlyozott fejlõdése a családban
érhetõ el, anyuka, apuka és nagyszülõk
közelében. Nagy érték a család, a családi
harmónia. Rovatunk témája kiterjed
majd a családalapításra, családtervezés-
re, gyermekvárással kapcsolatos kérdé-
sekre, csecsemõgondozásra, gyermekne-
velésre, de nem csak három éves korig,
hanem a kamaszkoron át egészen addig,
amíg gyermekünk a szülõi fészekbõl kire-
pül. A gyermekek számára nagyon fontos,
hogy egészséges családban nõjenek fel, a
szüleik biztonságot adó közelségében,
ezért rovatunk a párkapcsolati kérdések-
kel, a nõi élet állomásaival, feladataival,
szerepeivel is foglalkozni kíván. Az anya-
ság, az apaság, a nagyszülõk szerepének
fontossága, a gyermekek nevelésében
szerepet vállaló intézmények (óvoda, is-
kola), a gyermekegészségügy és minden,
ami a gyermekeinket érinti, foglalkoztat
bennünket, szülõket. Mivel az köt össze

minket, hogy gyermekeink vannak, szü-
lõk vagyunk, rovatunk a Szülõi kör elne-
vezést kapta.

Hogyan választjuk ki a témákat? Baba-
mama körünkben az anyukákkal körülbe-
lül háromhavonta összedugjuk a fejünket
és megbeszéljük, mivel foglalkozzunk
szombatonként. Ezeket a napokat „Ho-
gyan tovább?”-napoknak hívjuk. Az
anyukák ilyenkor elmondják, milyen
problémákkal kell szembenézniük éppen.

Örök kérdés számunkra, hogy hogyan
legyünk jó (jobb) anyák, mit csináljunk,
ha fáj a kisbabánk hasa, ha hisztizik
a kétéves gyermekünk, mit tegyünk, ha
nem eszik rendesen, hogyan készüljünk
fel már terhesség alatt a szoptatásra.
Tudni szeretnénk, hogyan tehetnénk
jobbá a kapcsolatunkat az anyósunkkal,
hogyan legyünk türelmes, mindig bájos
feleségek, de azt is, hogyan õrizhetjük
meg egészségünket. Érdekel bennün-
ket a mesepszichológia, a vallásos neve-
lés, az alternatív pedagógiai módsze-
rek (Waldorf-pedagógia, Step by Step)
és még nagyon sok minden, például az
elsõsegélynyújtás vagy játékkészítés.
Az anyukák ötlettára kifogyhatatlan.
A témakörökben gyakran hívunk elõ-
adókat is.

Ezekbõl az elõadásokból, beszélgetések-
bõl teszünk majd közzé a szülõi rovatban.
Reméljük, hogy az Ér hangja olvasói
számára is érdekes és hasznos olvasni-
valót kínálunk.

C Palczert Judit

Hogyan legyünk jobb szülõk? Mit csináljunk, ha...? Mi fán terem a mesepszichológia?
Mire jók az alternatív pedagógiai módszerek?... Az anyukák kifogyhatatlan ötlettárából,
a Székelyhídi Baba-Mama Körön elhangzó beszélgetésekbõl, elõadásokból áll majd
össze az Ér hangja új rovata, a Szülõi kör.

Folytatás az 1. oldalrólC
Ugyanakkor aggasztóan magas volt
(15) az öngyilkosságok száma. Ezek-
nek a kiváltó okai: szerelemféltés,
egészségügyi, anyagi gondok.

Szûkös anyagi keretekbõl
gazdálkodnak
A gazdasági válság a rendõrségen is
érezteti hatását. Ez nemcsak a rend-
õrök fizetésén látszik meg, de a közal-
kalmazotti létszámstop miatt nem

dolgozhatnak többen itt sem. A rend-
õrfõnök úgy véli, ha még négy-öt sze-
mély helyet kapna, gond nélkül el
tudnák látni az összes feladatukat.
Más gond, hogy csökkent az üzem-
anyag-költségvetésük, a rendõrségi
személygépkocsik fenntartására és
javítására szánt keret. Ezekre azon-
ban még sem panaszkodik, mivel jó
kapcsolatot ápolnak a polgármesteri
hivatallal, amely kisegíti õket a szük-
séges hiányzó összeggel. A felszerelt-
ségük hiánytalan, bár már nem a leg-

frissebb. Az autóparkjuk négy Dacia
személygépkocsiból áll, valamint
egy nyomkövetõ kutya is segíti a
munkájukat.

Néhány sikeres akció
2012-bõl
Egy háromtagú, 16–24 éves fiatalok-
ból álló banda aranyat lopott egy be-
törés során. A székelyhídi rendõrök-
nek 3-4 nap alatt sikerült az ügyet fel-
deríteni, és elkapni a tetteseket.

Szintén háromtagú banda (14–26
évesek) „látogatott meg” egy vállalko-
zót, ahonnan radiátorokat, vascsöve-
ket, villanymotorokat tulajdonítottak
el kb. 200 millió régi lej értékben. Egy
hónapig tartott az ügy felgöngyölíté-
se. Több ellopott mobiltelefont is sike-
rült megtalálni és visszaszolgáltatni a
tulajdonosoknak akár egy héten belül
is. Szintén egy cégnél „tette tiszteletét”
néhány úriember, közben kiásva egy
kilométer (!) csõvezetéket, amit fel-
daraboltak, és ócskavasként értékesí-
tettek. Õk csak két hétig élvezhették
munkájuk „gyümölcsét”.

A szakma szépségei
Ugyan elsõ hallásra hihetetlennek
tûnik, de ennek a foglalkozásnak is

megvannak a maga szépségei – vall-
ja Ivan Nicolae. Ilyen lehet például
az összeakaszkodott felek kibékíté-
se, emberek problémáinak a megol-
dása úgy, hogy elégedetten távoz-
nak (esetleg meg is köszönik a segít-
séget). Sokszor már az is pozitív
visszajelzésként könyvelhetõ el, ha
nincs reklamáció. Mindezek ellené-
re a rendõri szakma azok számára
ajánlott, akik önzetlenül akarnak
segíteni és tenni másokért. Csak a
fizetésért nem érdemes rendõrré
válni. Akik mégis erre a karrierre
vágynak, azok a középiskola elvég-
zése után megtehetik ezt a bukares-
ti Alexandru Ioan Cuza Rendõraka-
démián (itt tiszti végzetséget sze-
rezhetnek), valamint Kolozsváron
és Câmpinán, ahol altisztként vé-
gezhetnek.

Gondolat az olvasóknak...
és a bûnözõknek!
A rendõrfõnök szerint fontos az
egymásra figyelés. Figyeljünk szom-
szédainkra, utcatársainkra. Ha bármi
vagy bárki szokatlant látunk a portá-
jukon, hívjuk fel rá a tulajdonos fi-
gyelmét vagy akár a rendõrségen is
bejelenthetjük ezt, minden gond és
probléma nélkül.

A jövõbeni elkövetõk számára is
van mondandója a rendõrségnek: a
szolgálati fegyvert és kutyát tudják
és merik is alkalmazni, ha erre
kényszerítik õket.

Ezért jobb elkerülni, hogy ilyen
helyzetekbe keveredjünk a rendõr-
séggel, ehelyett keressünk egyéb,
békés elfoglaltságot.

C Béres Imre

Folytatás az 1. oldalrólC
A borverseny zsûrije (képünkön) hölgyekbõl tevõ-
dött össze: Kaló Júlia elnök, Fazakas Kinga, Gál
Gyöngyvér és Jobbágy Katalin borászok, borszakér-
tõk minõsítették a benevezett nedûket.

Az eredményhirdetés elõtt meglepetéssel is ked-
veskedtek a szervezõk, Kun Zsolt humorista szóra-
koztatta a résztvevõket.

A vacsora elõtt Béres Csaba, Székelyhíd polgármes-
tere köszöntötte a jelenlévõket, majd Szabó Ödön
Bihar megyei parlamenti képviselõ vette át a szót, jó
egészséget, áldásos munkát és jó hangulatot kívánva
a jelenlévõ érmelléki és anyaországi borászoknak.

A XIX. Érmelléki Borversenyen a székelyhídi bo-
rászok táborából a legnagyobb pontszámot (18,88)
Pakó István bíbor kadarkája érte el, így õ õrizheti
egy évig a legjobb székelyhídi borásznak járó,

Mihály Gábor szobrászmûvész által készített
Miskakancsót. Fehér száraz kategóriában a szé-
kelyhídi Barta Imre bora, fehér aromás kategóriá-
ban Veres Ferenc bihardiószegi borász nedûje, vö-
rösbor kategóriában pedig Pakó István borász gyõ-
zedelmeskedett.

A legfiatalabb székelyhídi borász címét ifj. Egeresi
Bálint, a legidõsebb székelyhídi borász címét pedig
Takács László vehette át.

Az eredményhirdetést követõen hajnalig tartó
bálban szórakozhattak a jelenlévõk, a talpalávalót,
a jó hangulatot Fodor Sándor és Bajnok Csaba biz-
tosította.

A borversenyt közösen szervezte meg az RMDSZ
székelyhídi szervezete, a helyi polgármesteri hivatal
és tanács, valamint a Pro Székelyhíd Egyesület.

C Fekete Katalin

Ismét versengtek Székelyhídon
az érmelléki borászok

Nekünk szolgálnak, minket védnek 
G Székelyhídi rendõrfõnök: egymásra figyeléssel tehetünk a köz- és vagyonbiztonságunkért

Mit tegyünk, ha tolvajt észlelünk saját portánkon?
A rendõrfõnök válasza: semmiképpen ne az legyen az elsõ reakciónk, hogy
jól megverjük az illetõt. Ebbõl sok probléma származhat, mert elsõ felindu-
lásunkban akár el is törhetjük annak valamelyik testrészét aztán pedig tes-
ti sértésért mi magunk is felelõsségre leszünk vonva. Ha lehet, állítsuk meg,
akár egy szomszéd segítségével, ha nem, akkor figyeljük meg, hogy leírá-
sunk alapján könnyen tudják azonosítani az illetõt. Természetesen elsõ dol-
gunk a rendõrség értesítése legyen. Ha a házban érjük tetten, akkor is elsõ-
ként értesítsük a rendõrséget, majd annak kiérkeztéig mások segítségével
megpróbálhatjuk visszatartani az elkövetõt.

Ivan Nicolae és rendõrtársai életet és vagyont védenek – napi 24 órában

Rovatot indít lapunkban
a Székelyhídi Baba-Mama Kör
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Farsangi mozaik Székelyhídon és a hozzátartozó településeken is elbúcsúztatták a telet, farsangi jel-
mezbe öltöztek az óvodások, iskolások, fiatalok, felnõttek egyaránt. Már mindenki
a tavasz beköszöntét várta. Összeállításunkban néhány képi ízelítõt mutatunk meg
abból, hogy az idén kik milyen jelmezbe bújva mulattak farsangkor.

A hegyközszentmiklósi Toldyban
farsangoltunk február 13-án, ahol
diákjaink megmutathatták lelemé-
nyességüket és kreativitásukat,
kibontakoztatták fantáziájukat.
A derekasan helyt álló zsûrinek ne-
héz munkája volt, köszönet munká-
jukért. A szülõk és pedagógusok is
kivették a részüket: elõbbiek fánk-
kal, utóbbiak pedig teával kedves-
kedtek a gyerekeknek.

Kreatív, tündéri, igazságos, bátorságot
sugalló jelmezekbe öltöztek a Méhecske
óvodáscsoport kislurkói.

Színvonalas, valamint szórakoztató
jelenetekkel és jelmezekkel

lepték meg közönségüket
az érolaszi óvodások és iskolások.

Ötletes álruhákban vonultak fel a gyerekek az érköbölkúti és a csokalyi iskolában is.
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– István, mit is foglal magába a szé-
kelyhídi Petõfi Sándor Elméleti Lí-
ceum?
– Nevével ellentétben nemcsak a kö-
zépiskolát jelenti a Petõfi, hanem az
óvodai, elemi és általános tagozatot
is, továbbá hozzánk tartozik az éro-
laszi és csokalyi iskola is. Sokan föl
sem mérik, mekkora intézmény va-
gyunk, mennyi megoldásra váró
problémával. Tizenegy épületben
mûködünk, három településen, négy
tagozaton, két oktatási nyelven. Na-
ponta mintegy kétszáz, a környezõ te-
lepüléseken élõ gyerek ingáztatását
kell megoldanunk a három iskola-
busszal, ez napi több mint száz kilo-
métert jelent buszonként. A tanerõk
jelentõs része is ingázik, ráadásul a
tanügyben – különösen a fiatalok kö-
zött – nagy a fluktuáció. Jobb esetben
csak azért, mert keresik a végleges he-
lyüket, rosszabb esetben azért, mert
vannak akik a tanügyet nem hosszú
távú életpályamodellnek tekintik, és
elõbb-utóbb elhagyják a rendszert. A
sok épület megnehezíti a kommuni-
kációt, mi ennek ellenére évek óta ar-
ra törekszünk, hogy kialakítsuk azt a
csapatot, akikkel közösen fogalmaz-
zuk meg a céljainkat, és akikre lehet
számítani akkor is, ha a tanórákon túl
még valamilyen egyéb feladatot is
meg kell oldanunk – gondolok itt az
iskolán kívüli tevékenységek szerve-
zésére, pályázatok írására stb.
– Ha most arra kérnélek, hogy so-
rold fel, melyek voltak a legégetõbb
kérdések, amelyekkel szembesültél,
amikor tavaly szeptemberben elvál-
laltad az igazgatói posztot, akkor
hosszú lenne a sor?
– Igen, de ez természetes egy ekkora
intézménynél. Mindamellett, hogy az
épületeink nagy része új vagy fel van
újítva, még mindig sok a probléma –
például a központi, stranddal szem-
beni épületünk is eleve tervezési és
kivitelezési hiányosságokkal bírt. En-
nek ellenére haladtunk is az elmúlt
évek során. Tavaly õsszel négy épü-
letbe vezettük be a központi fûtést,
így most már a tizenegy épületbõl
tízet így fûtünk. A gazdasági válság
miatt évek óta létszámstop van a tan-
ügyben, nálunk például három taka-
rítónõi poszt van betöltetlenül. Szin-
tén a válság miatt nem halad a cam-
pusprogram, pedig a kollégium és a
menza sok vidéki gyerek számára je-
lentene megoldást az ingázás helyett.
Több nemzetközi programban is
részt veszünk, de például arra egy-
szerûen nincs lehetõségünk, hogy a
partnerintézményektõl érkezõ ven-

dégeinket elszállásoljuk, vagy vala-
milyen nagyobb szabású rendez-
vényt szervezzünk, amelyeken részt
vennének nem székelyhídi diákok is.
De olyan termünk sincs, ahol egy kul-
turális rendezvényt méltóképpen
meg tudnánk rendezni.
– És akkor az adminisztratív gondok
mellett a tanügy általános problé-
máit nem is említettük. Itt van pél-
dául a tanügyi reform.
– Új tanügyi törvény – amelyet persze
sokan máris megtorpedóztak –, új ke-
rettanterv, elõkészítõ osztály, változó
óraszám, és végre talán új szemlélet-
mód is, amely a kizárólagosan tudás-
centrikus eszmény mellett teret bizto-
sít a személyiségfejlesztésnek is, figye-
lembe véve a gyermeki lélek sajátos-
ságait. Sokat panaszkodunk persze,
mert ez sem halad, az sem halad, pe-
dig elindultak pozitív folyamatok.
Egymást érik a különbözõ továbbkép-
zõk, és egyre többen vagyunk szeren-
csére olyanok, akik hiszünk abban,
hogy egy konfliktushelyzetet nem ag-
resszióval lehet megoldani, hanem az
õszinte odafigyeléssel, asszertív maga-
tartással. Ebben a gyökeresen átala-
kult világban egyszerûen nem mûköd-
nek a régi módszerek, és ezt be kell lát-
nunk, ha valamit szeretnénk átadni a
gyermekeinknek. Felgyorsult az élet-
ritmus, a fiatalokat rengeteg – elsõsor-
ban vizuális – hatás éri, és ezzel vala-
mit kezdenünk kell, hiszen ellenkezõ
esetben a diák teljesen elidegenedik
az iskolától. Nálad például – hogy a te
tantárgyadnál maradjunk – egy vers-
elemzésnek meg kell küzdenie példá-
ul egy interaktív számítógépes játék-
kal. Nagyon igazságtalan versenyhely-
zet, és egy pedagógusnak mégis ren-
delkeznie kell valamilyen válasszal er-
re a kihívásra.
– Talán az is baj, hogy az oktatáshoz
mindenki ért...
– Legalábbis azt hiszi. Olyan, mint a
foci vagy a mezõgazdaság. Holott

nagyon sok ember csak a saját ta-
pasztalataival rendelkezik, ahhoz
már nem veszi a fáradtságot, hogy
egy kicsit el is mélyedjen a pedagó-
gia kérdéseiben. Rengeteg rossz ne-
velési gyakorlatot tapasztaltak, és
ezeket adják át generációról generá-
cióra. És akkor még mindig körülöt-
tünk lebeg az a mítosz, hogy bezzeg
évtizedekkel ezelõtt milyen jó volt a
román tanügy, csak hát manapság
ezek a fiatalok mindent elrontottak.
De ha olyan színvonalas volt az
oktatás, akkor hogy lehet az, hogy
mégis ilyen a társadalmunk? Miért
van annyi szemét az utcán, és miért
van annyi szûklátókörûség, annyi
intolerancia? Megszoktuk, hogy az
oktatás színvonalát Romániában év-
tizedek óta abban mérik, hogy hány
országos tantárgyverseny-helyezése
van egy adott intézménynek, nem
pedig abban, hogy milyen társadal-
mat épít fel egy-két évtizeden belül
az a generáció, akit éppen tanítunk.
És nem könnyû ezekkel a beidegzõ-
désekkel leszámolni.
– Erõs a szembeszél...
– Sok szempontból is. Egyrészt az el-
mélet és a gyakorlat között nincs
összhang. A deklarációk szintjén
mindenki reformpárti, aztán amikor
arról van szó, hogy kellene még egy
pedagógusi állás mondjuk a hátrá-
nyos helyzetû gyerekekkel való ki-
egészítõ foglalkozásokhoz, kiderül,

hogy nincs rá keret. De nagy az ellen-
állás amiatt is, mert minden reform
azt jelenti: föl kell adnunk egy csomó
sztereotípiánkat. Én azonban ennek
ellenére bizakodó vagyok. Minden
esetlegességünk ellenére is hatszor
rendeztük meg már a Sulimaraton
nevû iskolanapot, háromszor a Petõ-
fi Heteket, a diáktanács és az iskola-
újság most készül a hetedik szüle-
tésnapjára. Olyan nagyszabású prog-
ramokon vagyunk túl, mint a Miénk
itt azt Ér, amelynek kimondott célja
volt a környezettudatos gondolko-
dásmódra való nevelés. És akkor az
olyan uniós programot még nem is
említettem, mint a 2005-ös PHARE-
program, amelynek én voltam a ko-
ordinátora, és amely azt hiszem, áttö-
rõ erejû volt az új szemléletû pedagó-
giai módszerek népszerûsítése terén,
de ott van még a Be Part of It, a Youth
on Air, az EyoUth Day, vagy az éppen
aktuális Comenius- és Gründtvig-pro-
gramok, amelyek épp most vannak
elbírálás alatt. Az elõbbi környezet-
védelmi, az utóbbi szociális jellegû.
Ezek a programok mind hozzájárul-
nak ahhoz, hogy a javuljon a diákok-
nak az iskolához való érzelmi kötõ-
dése, hogy olyan képességeiket fej-
lesszük, mint a kreativitás, az inter-
perszonális intelligencia, kommuni-
kációs készségek, fizikai és mentális
egészség, társadalmi érzékenység,
önismeret stb. Mert abban a bizo-

nyos, közhelyes, nagybetûs Életben
ezeket fogja igazán kamatoztatni.
Szerencsére van néhány kollégánk,
akik nagyon aktívan pályáznak, illet-
ve segítenek abban, hogy közösen
dolgozzuk ki az iskola fejlesztési stra-
tégiáját – divatosan szólva: hogy kö-
zösen találjuk ki saját magunkat.
Mindezek mellett – még ha kritikusa-
ink nem is így gondolják – nem rosz-
szak a tantárgyversenyeken elért
eredményeink sem, a szakaszzáró
vizsgákon pedig (pl. érettségi) a mi
diákjaink mindig jobban teljesítenek,
mint a környék más középiskoláinak
diákjai. Ha már az eredményeknél
tartunk, én arra is nagyon büszke va-
gyok, hogy az elmúlt évek során sze-
rintem nagyon sokat tudtunk javíta-
ni a szociálisan hátrányos helyzetû
gyerekek sorsán, és sok ember – köz-
tük pedagógus – velük kapcsolatos
hozzáállásában is van elõrelépés.
– Van-e olyan személyes tapasztala-
tod, amely visszaigazolta az általad
(is) képviselt pedagógiai szemlélet-
mód helytállóságát?
– Nagyon sok. Emlékszem például
egy diákra, aki elkövetett valami
csínyt, aztán a vele való beszélgetés-
kor kiderült, hogy utólag nem amiatt
érezte rosszul magát, mert félt, hogy
milyen büntetést fog kapni, hanem
úgy gondolta, hogy csalódtam benne,
és ezáltal sérült a személyes kapcso-
latunk. Ha az ember ezekre a helyze-
tekre tud úgy reagálni, hogy nem a
büntetést tekinti célnak, hanem az
ember mindenkori jobbá tételét, ak-
kor tett is talán már valami haszno-
sat. Talán a leghasznosabbat.
– Ha kifognád azt a bizonyos mese-
beli aranyhalat, de a gazdasági vál-
ság miatt csak egyetlen kívánságo-
dat teljesítené, mi lenne az?
– Hát talán az, hogy tudjuk nagyobb
bölcsességgel kezelni a dolgainkat.
Hogy nyissunk új perspektívákat, és
hogy sikerüljön valami maradan-
dó nyomot hagyni a leendõ felnõt-
tekben.

C Hevesi Zoltán

„Hagyjunk valami maradandó
nyomot a leendõ felnõttekben”
G Beszélgetés Boros Istvánnal, a székelyhídi Petõfi Sándor Elméleti Líceum új igazgatójával
Boros István 38 éves, filozófiát és közgazdaságtant tanít immár másfél évti-
zede a székelyhídi Petõfi Sándor Elméleti Líceumban. 2004 óta – egy év ki-
hagyással – az intézmény igazgatóhelyettese, tavaly szeptember óta pedig
immár elsõ számú vezetõje a megye egyik legnagyobb oktatási intézményé-
nek. A pedagógiai reform elkötelezett híve, akivel ha leülünk beszélgetni ar-
ról, hogy milyen érzés egy közel 1500 fõs iskola ügyes-bajos dolgait koordi-
nálni, akkor is elõbb-utóbb szóba kerülnek – az adminisztratív problémák
mellett – neveléselméleti kérdések, hiszen Boros István ízig-vérig elemzõ ér-
telmiségi is, aki a maguk komplexitásában szemléli a jelenségeket. Távol áll
tõle minden mesterkéltség, így például az is, hogy – az interjú mûfajának
szabályai szerint – elkezdjünk magázódni több mint tíz év ismeretség után.
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Y Nagy sikernek örvendett a Petõfi Sándor Elméleti
Líceum négy X. osztálya által szervezett farsangi elõ-
adás, mely február 22-én, pénteken tartottak a sportte-
remben. A X. A. osztály közremûködésével ez a farsan-
gi elõadás egyben egy jótékonysági rendezvény is volt,
mivel pénzt gyûjtöttek Dariusnak, egy súlyosan beteg
kisfiúnak, akinek a szülei segítségre szorulnak.

A szervezõ diákok elmondása szerint a felkészülés
nem volt zökkenõmentes, de ennek ellenére a mûsor
nagyon sokszínûre és humorosra sikeredett. A
diákok megmutatták táncos és színészi tehetségüket,

illetve megkérték a tanárokat is hogy vegyék ki a ré-
szüket az elõadásból egy karaoke és activity erejéig.
Láthattunk emellett X Faktor-paródiát, részleteket a
diákok életébõl, Hófehérke meséjének modern fel-
dolgozását, más vicces és igazán érdekes jelenetet. Az
elõadáson fellépett a Tini Dance Center is, amelynek
táncosai ismét bizonyították tehetségüket és ráter-
mettségüket. A közönség tapsviharokkal fejezte ki
köszönetét a diákoknak a nem csekély munkával járó
elõadásért.

C Székely Annabella

Y Valentin-napi bált szerveztek Ér-
köbölkúton február 16-án, vasárnap
a helyi kultúrotthonban. A jó hangu-
latú bál szívesen fogadta a fiatalokat,
valamint az idõsebb generációt is.
A talpalávalót Árpi Boy zenész biz-
tosította a szórakozni vágyók szá-
mára. Az éjféli tombolasorsoláson

több értékes ajándék talált gazdára.
A bált az érköbölkúti fiatalok szer-
vezték, mivel úgy gondolták, hogy
igen ritkán kerül sor báli mulatság-
ra lakóhelyükön. A rendezvény si-
keresen alakult, mindenki jól érezte
magát.

C Ér hangja

Y Négyszer álltak a dobogó harma-
dik fokára különbözõ megmérette-
téseken a székelyhídi Phoenix Sport-
egyesület fiatal sportolói február
23-án. Flóra Beatrix (kumite, ifjúsá-
gi csoport) és Deák Gergõ (kata,
gyermekkategória) az Aradon meg-
rendezett, hat ország (Horvátor-
szág, Magyarország, Olaszország,

Románia, Szerbia, Szlovénia) ötszáz
sportolóját megmozgató Banzai Eu-
rópa-kupán bizonyult a kontinensvi-
adal harmadik legjobbjának. Ugyan-
azon a napon Kriszte Hunor gyer-
mekkategóriában, harcban és for-
magyakorlatban szerzett két bronz-
érmet a hajdúnánási Hódos Imre-
kupa versenyein.

Az egyesület edzõjétõl, Guba József-
tõl azt is megtudtuk, hogy mozgal-
mas lesz az ifjú sportolók számára a
tavasz, komoly nemzetközi verse-
nyekre készülnek Bukarestben és
Egerben. Szurkoljunk hát nekik, le-
gyenek minél eredményesebbek, tel-
jesedjenek be az álmaik!

C B. J. R.

Y Kommunikációs és településmarke-
ting-képzésen vett részt az Ér hangja há-
rom munkatársa január 30. és február 3.
között, melyet a debreceni Hang-Kép
Egyesület és a Nagyváradi Magyar Diák-
szövetség hirdetett meg. A két intéz-
mény 2012 tavaszán indította útjára
Kommunikáció határok nélkül 3.0 cí-
mû projektet, melynek célja, hogy Bihar
és Hajdú-Bihar megye között élõ kapcso-
latokat alakítson ki. Ekképp a képzés cél-
csoportjába olyan személyek tartoznak,
akik a médiában vagy önkormányzatok-
nál dolgoznak, vagy épp tenni akaró ci-
vilek, akik készek vállalni véleményüket
és a fejlõdés munkás részében is hajlan-
dók részt venni, ha szükséges. Ezekre a
lehetõségekre kaptak magas szintû fel-
készítést a hat Bihar megyei (Bihardió-
szeg, Érmihályfalva, Hegyközcsatár,
Magyarremete, Örvénd, Székelyhíd) és
hét Hajdú-Bihar megyei település (Deb-
recen, Ebes, Folyás, Hajdúbagos, Nádud-
var, Szentpéterszeg, Újszentmargitta)
képviselõi, akik között újságírók, múze-
umvezetõk, közalkalmazottak és buzgó
fiatalok is egyaránt szerepeltek.

Az intenzív képzés a média eszközei-
nek használatára tanította a jelenlévõ-
ket, így betekintést biztosítva az nyomta-
tott és on-line újságírás, a televíziós hír-
közlés fortélyaiba. A fotózás és videoké-
szítés is fontos helyet foglalt el a hosszú
hétvége tananyagában. A Facebook fe-
lületének használatát is megismerhettük
közelebbrõl, a videokamera és a fényké-
pezõgép mélyebb ismeretére tehettünk
szert a szakmabeliek segítségével.

A program minden nap két nagyobb
tömbre bomlott, a délelõttire, melynek
keretén belül elsõ sorban elméleti elõ-

adás zajlott, és a délutánira, mely az el-
mélet gyakorlatba ültetésére adott al-
kalmat.

Emellett a képzés négy napja alatt
press akciócsoportok is mûködtek, akik-
nek feladatuk az volt, hogy a képzés ese-
ményeit folyamatosan rögzítsék és
Facebookon jegyezzék mindenki tájé-
koztatására, aki az on-line hírközlést fi-
gyeli és valaha részt vett a tavaly tavasz
óta folyó projektben. Az elméleti „órá-
kat” színesítendõ, fotóelemzéseken,
képértékeléseken is részt vehettünk,
természetesen szakértõ vezetõvel. A
résztvevõk szabadon kiválogatott saját
képeiket adták át a vezetõnek, amelyek
aztán sorra mikroszkóp alá kerültek.
Megtudtuk, hogy mit hogyan kell vagy
hogyan érdemes lefényképezni, illetve
azt is, hogy melyek azok a hibák, amiket
mindig el kell kerülnünk, vagy ha eset-
leg mégis becsúsztak, hogyan korrigál-
hatók utólag. A képzés programján
kívül nekünk résztvevõknek volt alkal-
munk egymástól is tanulni, hiszen
ahány település annyi szokás, annyi
probléma vagy épp kreatív megoldás
megosztása várt ránk a szabad percek-
ben vagy épp a közös étkezések alatt. A
kapcsolatok települések vagy országok
közötti kapcsolatok kialakítása tehát
megvalósult és további teret fog kapni
az idei év tavaszán, amikor a képzés má-
sodik részére is sor kerül, ezúttal Nagy-
váradon. Továbbá a Hang-Kép Egyesü-
let munkatársai júniusban Székelyhídra
is ellátogatnak, hogy a település marke-
tingjének egy nagy hátszelet adva
videós reklámanyagot készítsenek a
városról, annak életérõl.

C Bíró Orsolya

Bronzba burkolt karateálmok
G Flóra Beatrix, Deák Gergõ és Kriszte Hunor gazdagította

a Phoenix Sportegyesület éremgyûjteményét

Farsangi mulatság
a Petõfi-líceumban
G Maskarába öltöztek a jótékonykodó tizedikes diákok

Valentin-napi bál
Érköbölkúton

Kommunikálni határok nélkül:
a tanulásból sosem elég
G Hajdúböszörmény után újabb médiaképzésen

vettek részt az Ér hangja munkatársai

A sportcsarnok teljesen megtelt a farsangi elõadásra kíváncsi nézõsereggel

Vidáman táncoló párok a szerelmesek napjának rendezvényén

Megint remekül
szerepeltek

az érmelléki
fiatal karatésok
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Y Ünnepi eseménysorozattal emlé-
kezett meg Rudolf Diesel német mér-
nök halálának 100. évfordulójáról,
és az általa 120 éve megépített elsõ
levegõsûrítéses motor prototípusá-
ról február 26-án a Nagykágyai 1.
Számú Technológiai Líceum.

A mechanika szakos diákok kiselõ-
adásokat és kivetítéseket tartottak a
Diesel-motor történetérõl és fejlesz-
tésérõl, melyeket sajátkészítésû ma-
ketteken és valódi dízelmotoron is
szemléltettek. Ezt követõen „bírósá-
gi” tárgyalássá alakították át az osz-
tálytermet, ahol kiemelték a talál-
mány jelentõségét, valamint elõnyeit
a benzinmotorral szemben.

A bemutató az iskolaudvaron
folytatódott a egy Case JXU 105-ös
traktoron, amelyen a XII. C-s diákok

részletesen elmagyarázták a gép mû-
ködését, villogtatva tapasztalatukat,
melyet a különbözõ cégeknél töltött
szakmai gyakorlaton szereztek, és
válaszolva az érdeklõdõ kisdiákok
kérdéseire is.

A rendezvény az élelmiszer-ipari
diákok látványos kiállításával zárult,
ahol sikerült a mechanika szakot
egyesíteni az élelmiszeriparral. A di-

ákok a reggel óta készülõ mutatós
tortákat sorakoztatták fel, melyek dí-
zelhajtású jármûveket és azok alkat-
részeit mintázták meg, nem kevés
kézügyességrõl és gyakorlatról ta-
núskodva. Végül a szervezõk és a zsû-
rik okleveleket osztottak ki a résztve-
võknek, majd az ízletes torták elfo-
gyasztásával zárult a nap.

A dicséretet érdemlõ szervezõk a
következõk: Boda Cristina, Fodor
Alexandru és Lazãr Gabriella szakta-
nárok. Ugyanakkor köszönetet érde-
melnek a zsûrizõ tanárok és az összes
résztvevõ mechanika és élelmiszer-
ipari szakos diák.
C Szabó Péter, Szabó Roland

Y Újabb értékes könyvekkel, számszerint 348
kötettel gazdagodott a Székelyhídi Városi
Könyvtár, amelyeket kiállítás keretében mutat-
tak be a városi múzeumban. A közmûvelõdési in-
tézmény munkatársai azért döntöttek a kiállítás
mellett, mert mindenképp szerették volna, hogy
olvasóik még így együtt láthassák az új könyve-
inket. A három nap alatt szép számban, közel há-
romszázan tekintették meg a kiállítást, diákok,
pedagógusok, érdeklõdõk. Örömmel láttuk a
nagy érdeklõdést és azt, hogy a kiállítást követõ-

en már alig várták a gyerekek, hogy hazavihes-
sék és birtokba vegyék a szebbnél szebb, érdeke-
sebbnél érdekesebb kiadványokat.

A bõvülést a magyarországi Nemzeti Kulturá-
lis Alap Márai-programja II. fordulójában biz-
tosított 800 000 forintnyi keretösszeg tette le-
hetõvé. Városunk könyvtára másodízben ré-
szese e programnak, melynek célja a nemzeti
kultúrkincs megõrzése, a magyar és a határon
túli kiadók által megjelentetett, értéket képvi-
selõ könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz

a könyvtárakon keresztül, az olvasáskultúra
fejlesztése, a kortárs magyar szerzõk megis-
mertetése.

Ezúttal ezer-ezer kiadványt tartalmazó tényiro-
dalmi, illetve szépirodalmi listáról válogattak a
könyvtárosok, nagyon sokféle, értékes könyvet
válaszhattunk. A legkisebb korosztály ugyanúgy
találhat olvasnivalót közöttük, mint felnõtt,

vagy diák olvasóink. Rengeteg témakör képvi-
selteti magát: természettudományok, történe-
lem, földrajz, pedagógia, zene, filozófia, néprajz,
vallás, képzõmûvészet, pszichológia. Emellett
van még, nagyon sok szépirodalomi kiadvány:
gyerek- és ifjúsági irodalom, valamint kortárs
magyar és világirodalom.

C Kerekes Terézia

A gyarapodó városi könyvtár könyvkiállítása

Diesel Day Nagykágyán
G A levegõsûrítéses motor feltalálója halálának centenáriumára emlékeztek

A Márai-program keretében újra sokszínû könyvállománnyal gazdagodott a könyvtár A legfiatalabb könyvmolyok azonnal lecsaptak az újdonságokra

Édes tisztelgések között torta Rudolf Diesel mérnök képmásával

Számos érdeklõdõnek magyarázták a XII. osztályos diákok a traktor mûködését az iskolaudvaron

Filmvetítés és szemléletõ a dízelmotor fejlõdésérõl
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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, Bíró Orsolya,
Fazekas Evelin, Fekete Katalin, Hevesi Zoltán, 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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Tóth Tibor sok mindenben kipróbálta magát
az évek során. Mûvész, mûszerész, katonai
szanitéc, ápoló. Jelenleg az egészségügyben
tevékenykedik ápolóként egy budapesti kór-
házban, de az élete fordulóponthoz érkezett.
Hamarosan útjára indít egy rég dédelgetett ál-
mot: fazekasmûhelyt nyit Székelyhídon.

– Kevés az olyan ember, aki azonnal megtalál-
ja az igazi hivatását. Hogy történt ez az ön ese-
tében?
– Mindig ott volt mellettem, de mégsem talál-
tam rá olyan könnyen. Már az állami mezõgaz-
dasági vállalat (gostat) óvodájában szerettem
gyurmázni, alkotni. Késõbb tinédzserként jöt-
tek a nyári tiszadobi táborok az Ifjúsági Keresz-
tyén Egyesülettel (IKE), ahol évente lehetõség
nyílt az agyagozásra, mûvészkedésre. Ez hob-
biként indult, mert ekkor még lelkesen készül-
tem az egyetemi felvételire, biológia–kémia
szakra. Idõközben ez mégsem így alakult és ek-
kor egy évig betekintést nyertem a gyári mun-
kások életébe. Édesapám mellett mûszerész-
ként dolgoztam egy helyi gyárban, de már ek-
kor megszületett az erõs elhatározás, hogy
nem ez az én utam. Ezután rátaláltam a nagy-
váradi Vasile Voiculescu egészségügyi iskolá-
ra, amit asszisztens szakon sikeresen el is vé-
geztem, közben pedig a katonaságot is megjár-
tam, fõszanitéc voltam az egyik nagyváradi
alakulatnál. Ezután jött Budapest, ahol hama-
rosan munkát találtam, jelenleg is itt dolgo-
zom az Országos Korányi Tbc és Pulmonoló-
giai Intézetben.
– Egészségügy és fazekasság igen eltérõ utak.
Hogy talált vissza a kézmûvességhez?
– Igazán soha nem is tértem le az útról, csak né-
ha kicsit háttérbe került a mûvészet. Már Buda-

pesten dolgoztam, amikor az egyik kollégám
egy újsághirdetésre hívta fel a figyelmem. A Né-
pi Mesterségek és Mûvészetek Szakközépiskolá-
ja (http://www.guzsalyas.hu) felvételit hirde-
tett. Hisz ez pont az, amire én vágytam, mert a
kézmûvesség folyamatosan az életem része volt
valamilyen módon. Jelentkeztem, és két év alatt
sikeresen el is végeztem az iskolát, ahol tiszafü-
redi népi kerámiát tanultam. A mesterem Horvát
László volt, aki egy híres fazekasdinasztia leszár-
mazottja, akihez a mai napig is tanácsért fordul-
hatok, ha szükségem lenne rá. Az iskola mellett

már ebben az idõben is kurátora voltam egy mû-
vészeti alapítványnak a budapesti Helikon-Art
Mûvészeti Alapítványnak (http://www.amh.
hu), amellyel mûvészeti táborokat szervezünk
Balatonszenesen, már úgy hat-hét éve.
– A tehetségére családi örökségként vagy
talentumként tekint?
– Talán kicsit mindkettõ igaz. Részben családi
örökség, hisz édesanyám kiváló kézügyesség-
gel rendelkezik. Szakmája szerint hivatásos
varrónõ, azonban néhány éve felfedezett egy
benne rejlõ képességet. Volt egy kis fonott ko-
sarunk, melyet mindenki megcsodált a család-
ban gyerekkoromtól kezdve. Én és a testvérem
is nagyon szerettünk és idõközben a csodála-
tot meg is sínylette a kosárka, hisz elszakadt a
füle és az akasztója. Édesanyám ekkor kezdett
el érdeklõdni a szalmafonás iránt és azóta szá-
mos szebbnél-szebb dolog kerül ki a kezei kö-
zül. Másrészrõl azonban talentumként tekin-
tek a kézügyességemre, hisz én vagyok a csa-
lád elsõ fazekasa.
– Hogy lesz hobbiból hivatás?
– Ezt az ember valahogy mindig érzi legbelül.
Például nekem is van sok kollégám az egészség-
ügyben, akik azt mondják, hogy a Jóisten õket
ápolónak teremtette, ez az a dolog, amit egész
életükben végezni szeretnének majd. Az én ese-
tem kicsit más. Nagyon szeretem az ápolói szak-
mát és a vele járó feladatokat, de mindig is tud-
tam, hogy nekem nem ez az elhivatottságom,
ez egy olyan hely, ahová az Úr odatett, hogy
most ezt csináld, most ez a te helyed. A fazekas-
sággal már más a helyzet. Úgy érzem, ez az a
szakma, amit nekem teremtettek, amit akár éle-
tem végéig is szívesen mûvelnék. Ezért nemso-
kára az egészségügyi szakmám, egy idõre szög-
re akasztom, hogy a fazekasságnak élhessek.

– Mit jelent önnek ez az idõszak?
– Az elmúlt hónapok a változásról szóltak. Meg-
született egy álom, mely reményeim szerint az
idei évben meg is valósul majd. A tavalyi évben
családi összefogással megkezdtük építeni a fa-
zekasmûhelyt, mely hamarosan, nyár elejére el
fog készülni. Ezután jön majd az én munkám a
kísérletezés, a vállalkozás beindítása, melyet a
hivatalos indulás, munkásfelvétel és a gyártás
beindítása követ majd.
– Mit vár a jövõtõl?
– Nem lesz könnyû, ezt már most tudom, de po-
zitívan tekintek a jövõre. Nagyon sok energia,
munka és remény van ebben a tervben. Sok
mindent tervezek a jövõre nézve is. Az egyedi
alkotások mellett tömegtermelést is be fogok
indítani, mely a mûhely jövõjét alapozza majd
meg. Például különbözõ gyógyfürdõk, üdülõ-
helyek számára készülnek majd emlékplaket-
tek. Természetesen ez nem megy az egyediség
rovására, hiszen egy mûvész ebbe is bele tud
csempészni valamit a saját lelkébõl, felfogásá-
ból. A fazekasmûhely beindítása mellett
szeretném folytatni a mûvészeti táborok szer-
vezését is, melyeket akár helyi szintre is
szívesen átültetek majd.
– Véleménye szerint melyik az a szó, kifejezés,
amely a leginkább jellemzi önt és a munkáját?
– Az én szavaim az építés, értéképítés. A cél
mindig az, hogy valami újat hozzunk létre,
hogy a régi értékeket új alapokra tudjuk emel-
ni. Ahogy minden változik körülöttünk, úgy
változik a népmûvészet is ezzel egy idõben. Mû-
vészként az én feladatom, hogy megtaláljam a
helyét, szerepét a modern világ dolgai közt és
hogy ebbõl továbbadjak valamit az utánam kö-
vetkezõknek.

C Ványa Blanka

Megtalálni a népmûvészet helyét
G Tóth Tibor, a budapesti ápoló-mûszerész, aki fazekasmûhelyt nyit Székelyhídon
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