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88

Húsvéti gondolatok
Y Gyerekkoromban mindig is szerettem a vallási ünne-
peket, amelyek természetesen iskolai szünetet, gazdagon
megterített asztalokat, családban eltöltött kellemes napo-
kat vontak maguk után. Ahogy lassan nõttem, és kezdtem
Isten felé fordulni, soha nem értettem meg, hogyan lehe-
tett egy istent keresztre feszíteni, és hogyan lehet az, hogy
már azelõtt meghalt értem és a bûneimért, mielõtt meg-
születtem. Mire felnõttem, megtanultam nem feltenni
olyan kérdéseket, amelyek kételkedésre adnak okot, mert
az örök kételkedés az teljesen kizárja a hit gyakorlását.
Könnyebb hinni, elfogadni történelmi alapon nyugvó tör-
ténéseket, mint örökké kételkedõn keresni a különbözõ
bibliai magyarázatokban a leggyengébb láncszemet. Az el-
fogadás nagy erény, amely hozzásegít a hit gyakorlásá-
hoz, aki hisz Istenben nem tud embertársainak ártani, aki
segít másokon, annak helye van a mennyben. Húsvét al-
kalmából, az õszinte megújulást kívánom mindenki szá-
mára. Mint ahogyan azt a tavasz is teszi: az õszi pasztellszí-
nek után, télen komorba öltözik, majd tavasszal szebbnél
szebb színekben pomázik a természet. Feledjük el a sérel-
meket, a bántalmakat, a rosszindulatot, helyette inkább
megbocsájtva, tiszta lelkiismerettel, szeretettel várjuk a
kereszténység egyik legnagyobb ünnepét.

C Béres Csaba polgármester

Y Székelyhídon március 17-én, va-
sárnap tartották az ünnepi megemlé-
kezést az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc emlékére a központ-
ban. A rendezvényt az erre az alka-
lomra legelõször összegyûlt Száztagú
Férfi Dalárda forradalmi dalai vezet-

ték be Karancsi Béla karnagy vezeté-
sével. A székelyhídi, csokalyi, érköböl-
kúti, érolaszi, hegyközszentmiklósi és
nagykágyai férfiak éneklése fantaszti-
kus hangulatot varázsolt a város köz-
pontjába. Õket a helyi Búzavirág Nép-
dalkör összeállítása követte.

Ünnepi beszédet mondott Béres Csa-
ba, Székelyhíd polgármestere, aki
beszédében kiemelte a hit fontosságát
a nemzetben. „A márciusi ifjak kezde-
tekben nem gondolták, nem tudták,
mi lesz az eseményeknek a végkife-
jlete, csak annyit tudtak, hogy ez nem

mehet így tovább, elég volt a zsarnok-
ság mindennemû megnyilvánulásá-
ból, igazságtalanságából. A budapesti
forradalmárok még nem ismerték a
statisztikát, nem végeztek valószínû-
ség-számítást, hogy mennyi esélyük
van megnyerni a forradalmat, de hit-
tek benne” – hangoztatta a városveze-
tõ. A következõ felszólaló, Szabó
Ödön Bihar megyei RMDSZ-es parla-
menti képviselõ összetartásra és

együttmûködésre kérte és hívta az
Érmelléken élõ magyarokat. Az ünne-
pély fényét ezután Szabó József szava-
lata emelte, majd ismét a Száztagú Fér-
fi Dalárdát hallhattuk. A rendezvény
végén az ünneplõ egybegyûltek
együtt éneklték el a Szózatot, majd az
intézmények, szervezetek vezetõi,
magánszemélyek a Petõfi-emléktáblá-
nál helyezték el koszorúikat.

C A. T.

Olvasóinknak áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

Y Kétnapos zárókonferenciával fejezõdött
be március 22–23-án a The Next media
generation – határon átnyúló kommuni-
kációs csatornák alapjainak megteremté-
se Székelyhíd és Hajdúböszörmény között
címû európai uniós pályázat. Mint la-
punkban korábban beszámoltunk, a
pályázat keretében húsz érmelléki
sajtós vett részt egy tizenkét hétvégés
képzéssorozaton, a hajdúböszörményi
tévéstúdió munkatársai által tartott
szakmai gyakorlatokon. A projekt
emellett egy tévé- és rádióstúdió tech-
nikai felszerelésének – folyamatban
lévõ – beszerzését is magában foglalja.

A zárórendezény elsõ napján Czier
Ádam, a program romániai projekt-
menedzsere tartott bemutató elõadást
a pályázat technikai adatairól. Majd
Szabó Sándor-Árpád, a hajdúböször-
ményi Szabadhajdú Nonprofit Kft. ve-
zetõje, mint a pályázat vezetõ partnere
beszélt elõadásában a  sajtó fejlõdésé-
rõl és fontosságáról. Õt követte Béres

Csaba, Székelyhíd város polgármestere, aki
beszédében többször is kiemelte, hogy
mennyire fontos ez a pályázat az érmelléki
kisrégiónak, ismertetve a projekt közép- és
hosszú távú céljait.

A konferncia második napján a képzésen
részt vevõk  a tréning végén elkészült mes-
termunkáikat, kisfilmeket, rádiósanyago-
kat, újságcikkeket mutattak be.

C A. T.

Forradalmi dalokat adott elõ a színház épülete elõtt az elõször együtt éneklõ Száztagú Férfi Dalárda
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A konferencia elõadásai a felnõttek mellett számos diák érdeklõdését is felkeltették

CC Hevesi Zoltán

Béres Csaba: a márciusi ifjak hittek a nemzetben
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2013-as házasságkötések
– Szeretettel gratulál az Ér hangja!

Márciusban összeházasodtak:

Precut Florica-Susana
és Kele Tibor-József

„– Üzeni az Erdõ, hogy hûs árnyékkal vár-
nak rád a fák... Illatukat neked gyûjtik a rét vi-

rágai ... Hívnak az õzek és a nyúlfiak... a pil-
langók és a harmatcsepp a fûszál hegyén. Jöt-

tödet lesi az ösvény... Jöjj, siess...”
(Wass Albert: Erdõk könyve)

Y Míg tavaly Wass Albert Tavak könyve címû
mûve, addig az idén az Erdõk könyve meséi kö-
ré fûzték a szervezõk a kisikolások „hétpróbájá-
nak” is nevezett általános mûveltségi vetélkedõ
feladványait. A Kurutty 2013 körzeti szakasza
március 9-én, szombaton zajlott szerte az ország-
ban, minden magyarlakta vidéken. A verseny
egyik Bihar megyei körzeti szakaszának a szé-
kelyhídi Petõfi Sándor Elméleti Líceum adott he-
lyet, mely már szinte „háziversenynek” sikere-
dett, hisz az öt helyi csapat (Csipet-csapat, Gézen-
gúzok, Betûvetõk, Sürgõ-forgók, Okoskák) mel-
lett csak az érszalacsi Balaskó Nándor Általános
Iskola két csapata, a Gyurgyalagok és a Nosza
Brekik neveztek be a versenyre. A hét csapatot
alkotó 28 kisdiák pillanatok alatt „tündérekké”
és „manókká” változott, akik figyelemmel, de
ugyanakkor már a „verseny lázában égve” hall-
gatták Püsök Juliánna fõszervezõ és Boros Ist-
ván iskolaigazgató üdvözlõ, biztató szavait.

A verseny feladványai az elõzõ évek már meg-
szokott rendje szerint, hét területet öleltek fel:

anyanyelv, matematika, idegen nyelv (angol),
gyakorlati ismeretek, állatvilág, mûvészetek és
ügyességi próba. Mondanunk sem kell, hogy a
feladatok mindegyike valamilyen formában
kötõdött Wass Albert mûvéhez, az erdõhöz, az
erdõ állat- és növényvilágához. A versenyzõk
becsületére válik, hogy az elsõ négy-öt forduló-

ban a csapatok szinte fej-fej mellett haladtak,
hibátlanul vagy csak kevés hibával oldották
meg a feladatokat. A helyi és érszalacsi pedagó-
gusokból álló zsûri már azon tanakodott, hogy
mi módon fogja eldönteni a végsõ sorrendet?
Végül az utolsó próbának, az ügyességi ver-
senynek köszönhetõen alakult ki a végered-

mény. Talán a fáradtságnak, talán az izgalom-
nak köszönhetõen már nem sikerült mindenki-
nek tökéletesre a „kukackapkodó”, az „odúba-
dobó” és a „hátbakopogó”.

A székelyhídi körzeti szakaszból az Iván Ale-
xandra Viktória, Deák Alexandra, Péter-Pakó
Henrietta, Fodor Tünde-Eszter összetételû Csi-
pet-csapat és a Sürgõ-forgók csapatában ver-
senyzõ Gardó Denisz, Deák Vivien Zsanett, Péli
Zsombor, Nagy Mercédesz-Karola jutott tovább
a nagyváradi megyei szakaszra. A szervezõk és
a rendezvényt támogató Dévai Szent Ferenc
Alapítvány jóvoltából minden egyes résztvevõ
emléklapot, könyvet, játékot és Kurutty-könyv-
jelzõt kapott ajándékba. A verseny minden szü-
netében, valamint az eredményhirdetést meg-
elõzõ izgalmas pillanatokban a gyermekek szü-
lei hûsítõvel, harapnivalóval kedveskedtek a
gyermekeknek.

Az érszalacsi kisdiákokat Cservid Anikó, Gellén
Beáta, Mészáros Erzsébet, Móricz Anikó, Tatai
Magda és Vida Erika tanítónõk, míg a székelyhí-
diakat Bokor Erzsébet-Márta, Péter-Pakó Andrea
és Püsök Juliánna készítette fel a versenyre. A
zsûri tagjai Bokor Erzsébet-Márta tanítónõ, Pál
Edit angol–magyar szakos tanár, Guba Kerekes
Zsuzsa képzõmûvész, Móricz Anikó tanítónõ és
Erdei Ferenc tanító voltak.

C Fekete Katalin

Y Székelyhídon szervezték meg az Adj, ki-
rály, katonát! csoportos ifjúsági vetélkedõ el-
sõ partiumi regionális elõdöntõjét március 9-
én, szombaton.

Az elõdöntõn a Partiumhoz tartozó települé-
seken lezajlott helyi szakaszon továbbjutott
csapatok vettek részt. Szombat reggel a részt-
vevõk izgatottan érkeztek meg az esemény-
nek helyet adó városi múzeum aulájába, ahol
a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) szervezõcsapa-
ta mellett helyi szervezõk fogadták õket. A ve-
télkedõ mintegy bemelegítõ feladataként a

versenyzõk egyénileg egy, a tárgyi tudást fel-
mérõ tesztet töltöttek ki, amelynek tétje szin-
tén a döntõbe jutás volt.

Az esemény nyitányaként a MIT részérõl
Fancsali Barna alelnök mondott köszöntõbe-
szédet, majd a zsûri, azaz a „Kertészeti Szakbi-
zottság” bemutatása után a „családok” meg-
alakulása következett. Ezután megkezdõdött
a legügyesebb „család” címért folyó verseny.

Elsõként minden csapat nevet adott, illetve
címert készített magának. Így születettek töb-
bek között a Pattogós Borsók, a Csiripelõ Pa-
szulyok, a Tormarók, vagy a Jófej Saláták el-
nevezések. A bemutatkozás után indulhatott
a verseny. A vetélkedõ feladatai az elõzõleg
megkapott mesefüzetbõl, illetve a füzet mel-
lékleteként kiadott, magyar feltalálókat be-
mutató plakátból indult ki. A próbák ügyessé-
gi, kreativitást, csapatmunkát, gyorsaságot
igénylõ, illetve a résztvevõk felkészültségét
felmérõ feladatok voltak.

A próbák gördülékeny levezetését, valamint
a vetélkedõ vidám hangulatát a lelkes mûsor-
vezetõ, illetve az õket segítõ csapat, valamint
a felkészítõ pedagógusokból, szülõkbõl, ér-
deklõdõkbõl álló közönség biztosította. A zsû-
riben Béres Csaba szociológus, polgármester,
Rhédey Emília helyi önkormányzati képvise-
lõ, Bozsóky Sára nagycsaládos tanítónõ, a
Halleluja református kórus vezetõje, Forró

Csaba, csokalyi református lelkész, illetve Sza-
bó Éva tanítónõ  foglaltak helyet.

A hét próbát kiálló „családok” délután az
eredményhirdetés és díjkiosztás keretében ju-
talomban részesültek. Támogatóink és a szer-
vezõk jóvoltából minden gyermek ajándék-
csomagot vehetett át. A legügyesebbnek a
Jófej Saláták csapata (Pap Alma – Nagyzerind;
Sütõ Johanna – Szilágysomlyó; Buda Diana
Mihaela – Koltó) bizonyult, második helye-
zést értek el a Csiripelõ Paszulyok (Schuler
Beatrix – Simonyifalva; Pécsi Tímea – Nagy-
bánya; Elekes Róbert – Szilágypanit), harma-
dikok lettek a Kemény Kukoricák (Csongovai
Bernadett – Máramarossziget; Grebur Máté –
Kaplony; Nagy Emese – Máramarossziget).

A zsûri rajtuk kívül dicséretben részesítette
a Sütnivaló Sütõtökök csapatát (Simon Ale-
xandra – Nagyvárad; Pusztai Tímea – Élesd;
Kópis Csaba – Székelyhíd), a Piros Paradi-
csom (Deák Szidónia – Szilágysomlyó; Hunya-
di Gergõ – Élesd; Szigeti Dóra – Nagybánya),
illetve a Villámkáposzták csapatát (Vári Krisz-
tina – Szilágysomlyó; Hégely János-Levente –
Nagyzerind; Futó Bence – Magyargoroszló).

A tárgyi ajándékok mellett az I., II., illetve III.
helyezettek, a dicséretesek, valamint az egyé-
ni tesztet kitöltõ tíz legjobb versenyzõ a 2013.
augusztus 15–21-i sepsibesenyõi Hunt tábor-
ba nyertek részvételi jogot.

A rendezvény költségeinek fedezéséhez, il-
letve a díjazottak nyereményeihez támoga-
tást nyújtottak a Bethlen Gábor Alap, illetve a
Hargita Megyei Europe Direct Tájékoztató
Központ. A helyszín biztosítását köszönjük a
székelyhídi múzeumnak, a lebonyolításban és
az elõszervezésben való segítséget Aszalós Tí-
mea pedagógusnak, illetve a Székelyhídi Di-
áktanács vezetõinek, Székely Annabellának,
Schmanz Anettnek és Kerekes Jánosnak.

Az Adj, király, katonát! vetélkedõ közép-er-
délyi résztvevõinek elõdöntõjét március 16-
án tartják Nagyenyeden, március 23-án Csík-
szeredában és Székelyudvarhelyen. A Min-
dentEldöntõt április 19–20-án Kolozsváron
szervezik meg.

C Ér hangja

Y Ifjúsági találkozónak adott otthont a székelyhídi ró-
mai katolikus templom március 16-án, szombaton.

Bodonos, Micske, Szentjob, Mihályfalva, Baromlak-
Füves, Margitta, Monospetri, Érszalacs, Bihardiószeg és
nem utolsó sorban Székelyhíd plébánosai „terelgették”
a hozzájuk tartozó gyülekezeteikbõl az ifjúságot Jézus
felé. Az ifjúsági találkozón az együtt „bejárt” keresztút
egy újabb tégla volt abban az útban, amit a mai korban
Isten felé lerakunk, hogy Hozzá közelebb érjünk.

A résztvevõ csoportok megérkezése után, mindenki a
templomba vonult, ahol is keresztúti ájtatosságon ve-
hetett részt mindenki. A keresztúti ájtatosság olyan el-
mélkedõ imádságsorozatot jelent, amelyben a hívõk
felidézik Jézus keresztútjának történéseit, állomásait. A
keresztút végzése közben kirajzolódott az az egység,
ami a magyar, a szlovák, a román ajkú gyerekeket a hi-
ten keresztül Jézushoz vezeti. A különbözõ stációknál
különbözõ nyelveken folyt úgy az elmélkedés, mint a
közös éneklés.

A keresztút elvégzése után az egybegyûlt egyházi veze-
tõk közös szentmiseáldozatot mutattak be a papokért, a
pápa szándékáért és az ifjúságért. Az igét Bogdán István
érmihályfalvi plébános hirdette, kiemelve a házasságtö-
rõ asszony példáján keresztül, hogy mennyire fontos a
megbocsátás. Petriºor Constantin monospetri plébános
pedig egy missziós tevékenységrõl mesélt a jelenlevõk-
nek, hogy hogyan és miképpen térítették meg az eszki-
mókat Grönlandon, ezzel is példázva az áldozatos mun-
kát és a hit erejét, valamint azt, hogy „a megbocsátás
csak Isten segítségével lehetséges”.

A szertartás alatt szentgyónási lehetõséget kínáltak fel
a jelenlevõk számára. Az elbocsájtó áldás elõtt Duma Fe-
renc helyi plébános-kanonok megköszönte mindenki-
nek a jelenlétet, a miseáldozatot, valamint meghívta ar-
ra a szeretetvendégségre az egybegyülteket, amit az egy-
ház gyülekezeti termében tartottak, mondván, hogy „Is-
ten igéjével és az élet kenyerével járjunk a hit évében!”

C B. J. R.

Hétpróbás tündérek és manók
G Kisdiákok remekeltek a Kurutty 2013 általános mûveltségi vetélkedõ körzeti szakaszán

Adj, király, katonát!-elõdöntõ Székelyhídon Ifjúság és keresztút

A vetélkedõrõl
Az Áldás, népesség-mozgalom keretében
2007-ben elindított, a Magyar Ifjúsági Ta-
nács által szervezett rendezvény a család-
központú életszemléletet, valamint a gyer-
meknek a családban, illetve a társadalom-
ban betöltött szerepének tudatosítását, erõ-
sítését kívánja elõsegíteni. A vetélkedõsoro-
zat nagy sikernek örvend úgy a pedagógu-
sok, mint a gyerekek körében. Míg 2007-
ben 350, 2008-ban már közel ötszáz erdélyi
gyerek kapcsolódott be. 2009-ben, illetve
2010-ben ezer fölött volt a több mint húsz
településen versenyzõ gyerekek száma. Az
idei hetedik kiadásban több mint 3500-an
jelentkeztek Erdély 83 településérõl.
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CC Sebestyén Zita

Próbára tett
kreativitás:

az egyik
csapat címerét

rajzolják
a szorgos kezû

versenyzõk

A kisdiákok bemutatják jelmezeiket
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2013. március Y

Y Ismertették a tervezõ, illetve a
építtetõ cég képviselõi a városunk
közúti forgalmát tehermentesítõ el-
kerülõ út terveit. A március 14-én a
székelyhídi polgármesteri hivatal
gyûléstermében megtartott találko-
zón megtudtuk, hogy a március 15-
én elkezdõdött munkálatok maguk-
ba foglalják az utolsó engedélyek
megszerzését, valamint a felvonulási
terület rendezését. A tervek szerint
az út – amelyre a kivitelezõ kétéves
jótállást vállal – 2015. március 15-
ére fog elkészülni. Az elkerülõ út
megépítésével a város mentesül
majd a nehézgépjármû-forgalom za-
jától, valamint az új út mindenki szá-
mára gyorsabb és biztonságosabb
közlekedést fog nyújtani.

Az elkerülõ út hossza 7,2 km lesz,
mely Nagykágya után (a 19. országút
38. km-nél) északra megkerüli Széke-
lyhidat, majd Kiskereki útkeresztezõ-

désnél visszacsatlakozik a 19. ország-
út 45. kilométerkövénél.

A Közlekedési Operatív Program
2007–2013 támogatásával kivitele-
zett beruházás 32 029 842,32 lejbe
fog kerülni (áruforgalmi adó nélkül),
mely összeget 85%-ban európai uniós
forrás, a fennmaradó 15% -ot pedig a
román kormány fogja biztosítani.

Az utat ismertetõ találkozón részt
vett Ioan Corneliu Piþurcã az Országos
Autópálya- és Közútkezelõ Társaság
(CNADNR) részérõl, a temesvári és a
magyarországi Ventra Projekt Mana-
gement Kft. & Utiber Közúti Beruházó
konzultánscég, a spanyolországi Ide-
con Sau Zaragoza kivitelezõcég meg-
bízottjai, a Bihar Megyei Tanács kép-
viselõje és Béres Csaba, Székelyhíd
polgármestere.

A városi kerülõút építésének fejle-
ményeit figyelemmel kísérjük.

C B. M.

A nagyváradi
Szigligeti Színház

áprilisi játékrendje
9000 km – Táncos történelemóra
• április 2., kedd, 10 óra, Szalárd
• április 4., csütörtök, 19 óra, Nagyvárad,
Bábszínház

9000 km – Táncos földrajzóra
• április 2., kedd, 11.30, Szalárd
• április 3., szerda, 10.40 és 12 óra, Nagy-
várad, Ady Endre-líceum

A Nagy Romulus
• április 2., kedd, 13 óra, Szigligeti Szín-
ház terme
• április 12–16. között, naponta 19
órától, Csokonai Színház, Debrecen

Jelenetek egy kivégzésbõl
• április 4., csütörtök, 19 óra, Székelyud-
varhely
• április 5., péntek, 19 óra, Székelyud-
varhely

My Fair Lady
• április 10., szerda, 19 óra, Szigligeti Szín-
ház terme (Eliza Doolittle szerepében Vin-
dis Andrea)

Csík Zenekar-koncert
• április 15., hétfõ, 19 óra, Szigligeti Szín-
ház terme

Tûzoltó
• április 22., hétfõ, 19 óra, Derecske

Vendégjátékok:
Az ember tragédiája – a debreceni Cso-
konai Színház bérletes elõadása
• április 26., péntek, 19 óra, Szigligeti
Színház terme (bemutató, Szigligeti Ede-
bérlet)
• április 27., szombat, 19 óra, Szigligeti
Színház terme (Papp Magda-bérlet)
• április 28., vasárnap, 19 óra, Szigligeti
Színház terme

Y Kokovai Csongor aranyérmet nyert nyert az idei ro-
mániai országos karatebajnokság gyerek kategóriás verse-
nyének harc (kumite) számában. Rajta kívül a székelyhídi
Phoenix Sportegyesület további három fiatal büszkesége
két-két ezüst-, illetve bronzérmet szerzett a március 2-án
Bukarestben, ezer sportoló részvételével megtartott verse-
nyen. A második helyezéseket a formagyakorlat (kata)
számban bemutatott teljesítményért érdemelte ki a junio-
rok között Balogh Boglárka, gyermekkategóriában pedig
Deák Gergõ. Utóbbi versenyzõnk még egyszer felállhatott

a dobogóra, a kumite gyerekkategória harmadik legjobb-
jaként. A másik bronzérmet szintén a kumite számban,  de
a kadét korosztály versenyében Flóra Fruzsina harcolta ki.
A bajnokságon a tavalyi év teljesítménybeli összesítése
után felállították azt az elsõ tízben szereplõ versenyzõi lis-
tát is, amelyen a Phoenixet vezetõ Guba József edzõ a meg-
tisztelõ harmadik helyen áll, Flóra Fruzsina a nyolcadik,
Flóra Beatrix pedig a tizedik. Minden éremszerzõ
sportolónknak gratulálunk!

C Ér hangja

Y Közvetlenül fordulhatnak
kisrégiónk lakosai térségük parla-
menti képviselõjéhez, miután márci-
us 22-én hivatalosan is megnyitot-
ták Szabó Ödön, a Bihar megyei 2.
számú választókerület tavaly de-
cemberben megválasztott RMDSZ-es
honatyájának irodáját.

Az avatóünnepségre a székelyhí-
di RMDSZ székházban összegyûlt
érdeklõdõket elsõként Béres Csa-
ba polgármester köszöntötte. Fel-
szólalásában elmondta, hogy
örömmel tölti el, hogy a városi
RMDSZ-székház ad otthont a kép-

viselõi irodának. Fontos az otthon
és reméljük, hogy ezután képvise-
lõ úr is saját otthonának tekinti
székházunkat.”

Szabó Ödön képviselõ elmondta:
„Nagyon sok minden lesz az elkö-
vetkezendõkben. Számíthatunk
egymásra, hiszen sokat dolgoztunk
már együtt: RMDSZ, önkormányza-
tok, iskola, egyházak, civil szerveze-
tek. Több feladatban kell helyt állni,
melyek érintik közösségünket. Ko-
moly viták lesznek, de mi a szakér-
telmünkkel jól képviseljük a ma-
gyarságot és igyekszünk a lehetõ

legtöbbet kiharcolni, legyen szó a
regionalizálás, az alkotmánymódo-
sítás vagy a visszaszolgáltatási tör-
vény kérdésében.”

A képviselõ Székelyhídon rendsze-
resített jelenléttel fogja a felmerülõ
problémákat megoldani, ha kell,
törvényhozási javaslatokkal, mi-
nisztériumokban való ügyintézés-
sel, térségbeli forráslehetõségek ki-
aknázásával.

Az irodaavató ünnepség folytatá-
saként Rákosi Jenõ helyi reformá-
tus esperes a képviselõi hivatás fon-
tosságáról és felelõsségérõl szólt.

„A képviselõ a nép akaratát viszi to-
vább, hûséges, becsületes, odaadó
munkatársakra van szükség. Mi bi-
zalommal vagyunk és állunk min-
den jó ügy mellé” – hangoztatta.
Duma Ferenc helyi római katolikus
plébános, kanonok felszólalásában
kifejtette, „képviselõnk bátor és
szókimondó ember, aki helyt áll a
munkájában.” Erdõdi Endre görög
katolikus plébános az Úr áldását
kérte az irodára és a képviselõ úr
munkásságára.

Az ünnepi gondolatokat követõen
Szabó Ödön és Béres Csaba polgár-
mester közösen leplezték le az iro-
dát hirdetõ táblát, majd kezdetét
vette az elsõ fogadónap, melyen a
képviselõ úr készségesen válaszolt a
hozzá fordulók kérdéseire.

C F. K.

Programajánló
Tavaszi érolaszi takarítás
Április 20-án, szombaton, a Föld napja alka-
lmából Érolasziban tavaszi kalákát szervez a Pro
Érolaszi Egyesület. A kaláka keretében falu- és
iskolaudvar-takarítást, faültetést  terveznek a
szervezõk. Mindenkit várnak! 

Húsvéti reggeli istentisztelet
Március 31-én reggel fél 6-tól tartják a sokéves
hagyományra visszatekintõ húsvétvasárnapi
reggeli istentiszteletet a székelyhídi református
templomban. A hívek sötétben érkeznek és helyet
foglalnak a kivilágítatlan templomban. Ezek után
elkezdõdik az IKE-sek mûsora, amelyben elõadják
a feltámadási történetet. Az elõadás végére a hí-

vek meggyújtják gyertyáikat. Mint angyalok fé-
nye, több 100 gyertya ragyogásától fog tündököl-
ni a templom, így jelezve Jézus Krisztus feltáma-
dását. Az istentisztelet végén úrvacsoraosztás
lesz. Nagy szeretettel várunk mindenkit erre a cso-
dálatos alkalomra, hogy együtt élhessük át azt a
csodát, amelyet Jézus Krisztus dicsõséges feltáma-
dása jelent. Mindenkit megkérünk, hogy egy szál
gyertyát hozzon magával.

Építik
a kerülõutat
G 2015-ben mentesülhet Székelyhíd

a nehézgépjármûvek forgalmától

Szabó Ödön képviselõi irodát nyitott Székelyhídon

Irodai ügyfélfogadás
Szabó Ödön székelyhídi képviselõi
iroda a városi RMDSZ székházá-
ban található (Kazinczy Ferenc
utca 5/B. szám). Fekete Katalin iro-
davezetõ heti két alkalommal vár-
ja a lakosokat, keddenként 17 és
18 óra, illetve péntekenként 14 és
15 óra között. Érdeklõdni és kép-
viselõi fogadóórákra elõjegyeztet-
ni a 0755-747643-as telefonszá-
mon lehet.

Újabb fõnixes éremzápor
G Kokovai Csongor a kumite gyerekkategóriás versenyének idei országos bajnoka

CC Kõvári Krisztián

Szabó Ödön
képviselõ (közé-

pen) a következõ
idõszak kihívá-

sairól beszélt
a székelyhídi

képviselõi iroda
avatásán
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135 játékos fut a labda után a 38x18 méteres játéktéren
húsz mérkõzés összesen ezer percnyi játékideje alatt.
Ezek az idén tavasszal a székelyhídi sportteremben
zajló Érmelléki Petõfi Sándor Emlékkupa teremfoci-baj-
nokság sarokszámai. De mi van a száraz adatok mögött?
Az egyik szervezõt, a székelyhídi illetõségû Boros Józse-
fet kérdeztük.

– Honnan született a kupa megszervezésének ötletete?
– Tulajdonképpen nem most kezdõdött, tavaly õsszel a
kiskereki Serbán László fejébõl pattant ki az ötlet, hogy
kellene szervezni a környéken egy teremfoci-bajnoksá-
got. Kereki erre nem volt alkalmas, azért gondolt a szé-
kelyhídi sportcsarnokra. A tavalyi bajnokság megszerve-
zésében még nem voltam benne, akkor tíz csapat jelent-
kezett, egyenként tizenöt fõs kerettel. A küzdelemsorozat
nagyon jól sikerült, jó visszhangja lett, a szervezõ csapat-
hoz menet közben pedig csatlakozott Kulcsár Barna, Oláh
Márton és jómagam is. Mi ketten Mártonnal egyúttal ját-
szunk is a kiskereki Viktória csapatban is, éppen ezért a
bíráskodásban nem veszünk részt, minden meccset Csor-
ba Géza vezet le.
– Mi a helyzet az idei sportvetélkedõvel?
– A mostani, tavaszi kupát úgy szerveztük meg, hogy a
kilenc jelentkezõ csapatot két csoportra osztottuk, sorsolás
révén. Az A csoportban öten vannak (a székelyhídi Tûzol-
tók, Aladdinok, Galacticos, AS Koma és Éradony), itt még
folynak a selejtezõk. A küzdelem nagyon kiélezett, hiszen
négy csapat pontegyenlõséggel áll, csak a Galacticos nem
szerzett eddig pontot. A B csoportban négy csapat szerepel
(a már említett kiskereki Viktória, a Margittai Bingo Player,
a csokalyi Interstecs, valamint Érolaszi és Apátkeresztúr
közös csapata). Itt már megvan a két továbbjutó, a csokalyi
csapat csoportelsõként jutott tovább, akik így az A csoport
2. helyezettjével fogják játszani az elõdöntõt, valamint a
Kereki csapat, amely az A csoportelsõjével találkozik.
– Milyennek tûnnek a meccsek?
– Nagyon színvonalasak, várakozáson felül teljesítenek a
csapatok, jó felkészültségûek. Ennek nagyon örülök, hi-
szen ez további lendületet adhat a bajnokságnak.
– Mikor játsszák a kupa további mérkõzéseit?
– Mire ez a cikk megjelenik, a március 23-i selejtezõk már
lezajlanak. A március 30-i két elõdöntõ gyõztese játssza
majd a döntõt, április 6-án, szombaton, a két vesztes pedig
a bronzmeccset. Az idõpont változik hétrõl-hétre, hiszen
nekünk követnünk kell a terem egyéb programjainak a be-
osztását, de a Facebook-oldalunkon minden hasonló infor-
mációt megtalálnak az érdeklõdõk. Ha valamelyik inter-
netes böngészõ keresõjébe beírjuk, hogy Érmelléki Petõfi
Sándor Emlékkupa, akkor az kiadja
Facebook-oldalunkat, ahol információk
találhatók a pillanatnyi állásról, vala-
mint a következõ forduló párosításairól.
Sok szeretettel várunk mindenkit a hát-
ralévõ szombatokon, hogy együtt szur-
koljunk, ki-ki a kedvenc csapatának!
– Hol kellene esetleg még javítani a
szervezésen?
– Talán a reklám területén egy kicsit kell
még fejlõdjünk. Mindamellett, hogy pla-
káton is hirettük a kupát és Facebookon
is, egyelõre viszonylag kevés a nézõ (a
szerkesztõ által látogatott meccseken

mintegy félszázan lehettek – szerk. megj). A mostani alkal-
mat is megragadnánk, hogy hirdessük magunkat. Remél-
jük, hogy az elõdöntõkre és a döntõre többen kilátogatnak,
akár egész családok is, és így egészen õrületes hangulatú fi-
nálét sikerül majd lebonyolítanunk.
– Milyen pozitív hozadéka lehet egy ilyen kupasorozatnak
azonkívül, hogy jó, küzdõs meccseket látunk?
– Megmozgatja az embereket, javítja a kapcsolatrendszert
a környék csapataival, és kiemeli, ismertebbé teszi a várost
a környéken, legalábbis ami a sportéletet illeti.
– Milyen anyagi alapokkal fedezték a Petõfi-kupa
szervezési költségeit? Van-e nevezési díj?
– A nevezési díj csapatonként 150 lej, ami, azt hiszem, na-
gyon jelképes, hiszen játékosonként tízlejes hozzájárulást
jelent ez a költségekhez. Ebbõl fizetjük a kupákat, az ás-
ványvizet, valamint a terembérletet, amelyet egyébként a
székelyhídi önkormányzat támogatása révén nagyon ked-
vezõ áron kaptunk meg.
– Számítanak-e más támogatókra?
– Egyelõre még csak a székelyhídi önkormányzat támogat
minket, de reméljük, hogy a jövõben vállalkozók is látnak
bennünk reklámlehetõséget. Még csak most vagyunk ab-
ban a fázisban, amikor az emberekhez igyekszünk köze-
lebb hozni a teremfocit, igyekszünk magunkat egyre job-
ban népszerûsíteni.
– Ha már a sportágról esett szó, miben különbözik a te-
remfoci a „rendes” focitól – túl azon, hogy egy teremben
játsszák?
– Kisebb a játéktér, emiatt sokkal pörgõsebb, akciódúsabb
a játék. A játékosok száma 5+1 fõ, és a játékidõ is csak 2×25
perc. A büntetõt sem 11 méterrõl rúgják, hanem 7 méter-
rõl. Más a felszerelés is, itt nem stoplis cipõben játszanak a
focisták, hanem valamilyen jól tapadó sportcipõben. A bíró
nem a játéktérben van, hanem az oldalvonal mentén bírás-
kodik, a szûk hely miatt néha útban lenne. Természetesen
itt is alapelvárás a játékosoktól a fair play szabályainak a
betartása, nem toleráljuk az agresszív magatartást. Komo-
lyabb szabálytalanságért itt is sárga lap jár, két sárgáért pe-
dig egy piros. Ami jellemzõje még a teremfocinak, hogy a
bedobás az oldalvonalról kézzel és lábbal egyaránt elvé-
gezhetõ, valamint, hogy nincs les. A támadójáték így nem
szabdalódik szét, a meccsek gólzáporosabbak, mint a ha-
gyományos focinál. Volt olyan meccs, ahol az egyik csapat
öt perc alatt hozta vissza a sírból a meccset, 0-3-ról 3-3-ra
egyenlítettek.
– Mi lesz a folytatása a Petõfi-kupának?
– Még az idén szeretnénk egy olyan bajnokságot, ahol nem
csoportok lesznek, hanem mindenki játszik mindenkivel.

C Hevesi Zoltán

Y Kedélyes kártyabajnokságnak adott helyet a székelyhídi vendéglátó-ipari
szövetkezet március 2-án, ahol meghívásos alapon összegyûlt negyven verseny-
zõ mérette meg magát a „krucsás” játékban. A versenyt a szervezõ-házigazda
Borodan Gheorghe bonyolította le, Turdeanu János segítségével. A versenyzõk
a következõ településeket képviselték: Székelyhíd, Csokaly, Érkeserû, Érköböl-
kút, Adony, Tataros (Brusturi), valamint Szatmárpálfalva (Pãuleºti). Nyolc cso-
port alakult egyenként öt fõvel, ahonnan is az elsõ kettõ jutott tovább a végsõ
csatákba. A továbbjutottak sorsolással találtak maguknak ellenfelet, de innen
már kieséses alapon folyt a csata. Végül a lapjárás és a tudás a következõ ered-
ményt szülte meg: gyõzött Cãbu�a Liviu (Tataros), második lett a szatmárpál-
falvi Cuc Liviu, a harmadik helyen pedig Kóródi Sebastian (Székelyhíd) végzett.
A nyertesek természetesen a kupák mellett pénzjutalmat is kaptak 100, 75, illet-
ve 50 lej értékben. A reggel 10-tõl este 7-ig tartó versenyben minden versenyzõ
kapott a szervezõktõl egy babgulyást sörrel vagy üdítõvel. Bár a verseny csak
egy jó „ürügy” volt arra, hogy a résztvevõk jól érezzék magukat azok társaságá-
ban, akik szintén ennek a szenvedélynek a hívei, a szervezés annyira jól sike-
rült, hogy le is szögezték a következõ „forduló” várható idejét május elején. En-
nek a lebonyolítását Bogdan Florin székelyhídi lakos vállalta fel.

C B. J. R.

A 2003/571-es adótörvény lehetõséget kínál
minden román állampolgár számára, hogy sze-
mélyi jövedelemadója 2%-át olyan civil szerve-
zetnek (egyesületek, alapítványok, pártok, non-
profit szervezetek), vallási felekezeteknek ajánl-
ja fel, amelynek tevékenységét támogatni szeret-
né. Ha valaki nem él ezzel a lehetõséggel, ez az
összeg bekerül az állami költségvetésbe.

Az éves jövedelem után az államkasszába már
befizetett adó 2%-át minden év május 15-ig fel
lehet ajánlani. Az állam a 2%-ának megfelelõ
összeget átutalja a megnevezett szervezetnek.

A formanyomtatványt mindenkinek saját kezû-
leg kell kitöltenie, aláírnia és leadnia/elkülde-
nie a helyi pénzügyi hatósághoz május 15-ig.

A jövedelemtípustól függõen a 200-as, illetve a
230-as formanyomtatványt használhatjuk.

1. Fizetésbõl származó jövedelem esetén
Ha alkalmazottként dolgozunk, a fizetésünk utá-
ni adót a munkaadó fizeti havonta. Az elõzõ év
folyamán a fizetés után befizetett adó összegét a
munkaadó jelenti be a pénzügynél a 210-es for-
manyomtatvány leadásával (február végéig).

Ezt a formanyomtatványt az alkalmazott ritkán
látja, ugyanis a munkaadó tölti ki és adja le. Az
elõzõ évben már befizetett, és a 210-es forma-
nyomtatvánnyal bejelentett fizetés utáni adó
(személyi jövedelemadó) 2 százalékának átuta-
lását a 230-as formanyomtatvány kitöltésével te-
hetjük meg. Az I. pontnál kell megadni a szemé-
lyes adatokat: név, személyi szám (CNP), lakcím,
telefonszám, e-mail cím. A II. pontnál rendelke-
zünk az adó 2%-áról, ide beírhatjuk a 2% össze-
gét (ha nem tudjuk, a hivatal kiszámolja és kitöl-
ti, tehát üresen is maradhat ez a rész), a támo-
gatni kívánt egyesület nevét, adószámát és bank-
számlaszámát.

2. Más típusú jövedelem (magánvállalkozás, in-
gatlan bérbe adása, eladás, stb.)
Ebben az esetben a jövedelem utáni adót min-
denki maga fizeti. Az adóbevallást a 200-as for-
manyomtatvány kitöltésével tehetjük meg,
ebben rendelkezhetük az adónk 2%-ával is. A
200-as formanyomtatvány kitöltése a 230-ashoz
hasonlóan történik, annyi különbséggel, hogy a
II. pontnál jelentjük be jövedelemforrást, a III.
pontnál rendelkezünk az adó 2%-áról.

Ez a tevékenység semmilyen pluszköltséggel
nem terhel meg bennünket, de ha nem élünk ez-
zel a lehetõséggel, a jövedelemadónk 2%-a is az
államé marad.

Teremfoci-bajnokság
a Petõfi-kupáért

Y Megszervezték a családosok talál-
kozóját a székelyhídi római katolikus
plébánián február második felében.
A családpásztoráció néven zajló
találkozót, a családosok vasárnapját
a nagyváradi püspökség szorgalmaz-
ta, hogy a hit évében (lásd keretes
írásunkat) foglalkozzanak többet a
hívekkel a családokkal. A püspökség
elõre kiadja a terveket, témákat ezek-
re a vasárnapokra, amelyek vezérfo-
nalként szolgálnak. Elsõ alkalommal
szép számmal jöttek el a hívek erre a
délutáni találkozóra, még kicsi gyere-
keket is hoztak, akikkel a vallástanár
foglalkozott. A találkozón Duma
Ferenc plébános lelki táplálékként a
II. vatikáni zsinat határozatát és a mi-
serendet magyarázta a hívek számá-
ra, testi táplálékként kalácsot, teát,
szolgáltak fel. Elhangzott: fontos,
hogy az egyház tudjon lépést tartani
a tudománnyal és a technikával,
hogy tudja a híveket cselekedet által

megmozgatni, buzdítani a hitre. A té-
ma felvetése után kötetlen beszélge-
tés következett, amely során a pél-
bános a hívek kérdéseire válaszolt.

Az ilyen jellegû találkozókba jó len-
ne minél több családot bevonni, hogy
bekapcsolódjanak a gyülekezeti élet-
be, és ne csak hallgatói legyenek a mi-
sének, hanem tudják megélni az Ige
tanítását.

C B. A.

Segítsünk jövedelemadónk 2%-ával!

Nõnapi kártyabajnokság

Katolikus családtalálkozó:
megmozgatnák a híveket

A hit éve
XVI. Benedek pápa tavaly október-
ben hirdette meg a hit évét és két
fontos célt jelölt ki hívei számára.
Egyik: a római katolikus hívek mé-
lyedjenek el jobban hitük lényegé-
ben, teljes szívbõl keressék a Krisz-
tussal való élõ kapcsolatot. A másik
cél: fordítsák figyelmüket embertár-
saik felé, hirdessék a Krisztust.

Vasárnap délutáni lelki épülés
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Y Zsúfoltságig megtelt  hosszú évek
csendje után a székelyhídi roma ima-
ház az V. Romakonferencia mintegy
850 amerikai, magyarországi, székely-
földi és érmelléki illetõségû, regiszt-
rált résztvevõjével március 3-án. Váro-
sunkban elõször szervezték meg ezt a
rendezvényt, miután az elsõ négy al-
kalommal a konferenciát Vámospér-
csen (Hajdú-Bihar megye) tartották.

Az eseményre számos helységbõl
érkeztek így az észak-karolinai (Egye-
sült Államok) Greensboróból, Ma-
gyarország több településérõl (Botpa-
lád,   Debrecen, Ilk,  Fehérgyarmat,
Karcag, Kispalád, Kokad, Létavértes,
Nyíracsád, Hajdúhadház, Tiszabecs
Túr-istvánd, Tuzsér, Vámospércs), a
Székelyföldrõl (Bibarcfalva, Nagyba-
con) valamint a környezõ települé-
sekrõl (Érolaszi, Hegyközszentmik-
lós, Kiskágya, Székelyhíd-Csikósszin,
Érmihályfalva).

A konferenciára érkezõket nagy sze-
retettel várták és fogadták a szerve-
zõk. Volt forró tea, kávé, szendvics,
kalács, amit a regisztrációkor elfo-
gyaszthattak. Ez idõ alatt volt alkalom
arra, hogy az ismeretlenek ismerõsök-
ké váljanak, a rég látottak pedig újra
feleleveníthették közös emlékeiket,
kapcsolatukat.

A program a Székelyhídi Roma Di-
csõítõ Csoport zenés szolgálatával
kezdõdött, akiknek áldásos dicsõítése
aznap reggelre arra volt hivatott,

hogy ráhangolják az érkezõket az Ige
befogadására és Isten dicsõítésére.

Az istentiszteletet Kovács Lajos, a
bagamér–vámospércsi baptista kör-
zet lelkipásztora, a helyi romamisszió
koordinátora nyitotta meg és vezette.
A köszöntõ beszédben a 98. zsoltárral
Isten imádatára hívta a résztvevõket,
aki minden népet egyformán szeret,
aki tudtul adja az Õ szabadítását sze-
mélyválogatás nélkül és megjelenti az
Õ igazságát a népek elõtt.

Ezt követõen Szenczy Sándor, a
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány
elnöke volt a konferencia igehirde-
tõje. Igehirdetésének témája Máté
14,13–33 alapján a lehetetlen lehet-

ségessé válik hit által. Akkor amikor
elhisszük, hogy Isten nindenható és
szeretete végtelen, akkor lehetséges-
sé válik az hogy egy utcai hajléktalan-
ból egy világszerte ismert szervezet
vezetõje legyen, ahogy ez az Õ életé-
ben lehetségessé vált. Továbbá pél-
daként említette meg a Bibliából Jó-
nás próféta történetét, valamint a
csodálatos kenyér és halszaporítás
történetét, mint bizonyosságot az Is-
ten hatalmának megnyilvánulása a
tekintetben, hogy a lehetetlenbõl
lesz lehetséges.

A továbbiakban Boros István, a szé-
kelyhídi Petõfi Sándor Elméleti Líce-
um igazgatója szólt a jelenlévõkhöz,

aki Szent Ágoston gondolatait idézte,
miszerint Isten a saját képmására te-
remtette az embert, adott az ember-
nek érzéseket, ösztönöket, anyagia-
kat, természeti törvényeket, tudást,
észt valamint akaratot. Viszont –
fejtette ki – semmit sem ér az emberi
lét ha hit, szeretet, akarat és tudás nél-
kül próbál boldogulni. Az ember fel-
adata közösséget építeni Isten irányá-
ba. A továbbiakban tudtára adta a
jelenlevõknek, hogy a Baptista Szere-
tetszolgálat Alapítvány, a helyi iskola,
valamint az önkormányzat között
megállapodás született egy napközis
tevékenység 2013 szeptemberétõl
történõ beindításáról, ahol a gyerek-
foglalkoztatások mellett étkezési lehe-
tõség is biztosítva lesz.

Erre reagálva Kovács Lajos megosz-
totta a jelenlevõkkel, hogy a Baptists
on Missionnal folytatott tárgyalások
alapján vállalják, hogy szakemberek-
kel foglalkozást és étkezést biztosíta-
nak a rövidesen a roma imaháznál
mûködõ két óvodai csoportnak, vala-
mint annak a 31 diáknak, akik tanulá-
si nehézséggel küszködnek és szüksé-
gük van a korrepetálásra ahhoz, hogy
az adott tanévet be tudják fejezni.
Ennek a koordinálására õt és Alicia Jo-
nes amerikai misszionárius hölgyet
kérték fel. Örömét fejezte ki, hogy eb-
ben a kezdeményezésben is támogató
partner a helyi iskola vezetõsége és a
helyi önkormányzat.

A köszöntõk sorához csatlakozott
Béres Csaba polgármester is, aki tanú-
bizonyságot téve az Istenbe vetett hi-
térõl, kiemelte a hit és az oktatás sze-
repének a fontosságát a roma közös-
ség felzárkóztatása érdekében.

Ezt követõen egy szolgálati csokor
következett, amikor is a gyülekezetek
bemutatkoztak és énekkel, bizonysá-
gokkal szolgáltak Isten és a konferen-
cia résztvevõi felé. Bár különbözõ he-
lyekrõl érkeztek a csoportok, de az Is-
tenhez való ragaszkodás, és az új élet
gyümölcse látható és tapasztalható
volt bennük.

A konferencia közös étkezéssel zá-
rult, ami szervezetten, jó rendben,
testvéries légkörben zajlott, így a
hosszú útról érkezetteknek sem kel-
lett üres gyomorral hazatérniük, hisz
tudjuk azt, hogy a lelki eledel mellett a
mindennapi kenyérre is szükségünk
van éppen úgy, ahogy ezt az Úr Jézus
is tanítja.

A rendezvény anyagi hátterét a Bap-
tists on Mission amerikai szervezet
biztosította, ezenkívül a Baptista Sze-
retetszolgálat Alapítvány, a KÖVET
Misszió és a South-Elmi Street Baptist
NC csoport kapcsolódtak be a konfe-
rencia támogatásába. A szervezést Ko-
vács Lajos lelkipásztor, a vele együtt  a
kelet-magyarországi területeken ro-
ma gyülekezetekben szolgáló Szilágyi
Endre missziós munkatárs és a helyi
roma gyülekezet szolgálattevõi, vala-
mint Alicia Jones amerikai misszioná-
rius végezték.

C B. J. R.

Testvéries légkörû, nemzetközi romakonferencia

Együtt imádkoztak a roma közösségért

Érmelléki március 15.

Csokalyon is elhelyeztek
koszorúikat a megemlékezõk A Rákóczi Szövetség koszorúz Petõfi szobránál

Szabó Ödön képviselõ összetartásra és együttmûködésre kérte az émelléki magyarokat Érolasziban versekkel és forradalmi dalokkal ünnepeltek
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Y Rendhagyó vasárnapi istentisztelet keretében zenés
áhítatott tartottak a székelyhídi magyar baptista imaház-
ban, melyen közel 90 személy vett részt. A jelenlévõk nagy
része a helyi gyülekezet tagjaiból állt, de többen más tele-
pülésekrõl is érkeztek (Csokaly, Diószeg, Magyarkéc), to-
vábbá városunk lakosai között is sokan voltak olyanok,
akik kíváncsiak voltak március 3-án délután az eseményre.

A különleges alkalom elsõsorban – de nem kizárólago-
san – a keresztény zenét szeretõ emberek számára volt
megszervezve, felekezetektõl függetlenül. A közel
kétórás dicsõítõ est alapját a helyi baptista gyülekezet ze-
nészei által kísért közös éneklés képezte, amit a baptista

fiatalok csoportja bibliai igeversek felolvasásával és sza-
valatokkal, Balla Frigyes helyi gyülekezetvezetõ és igehir-
detõ pedig bibliai gondolatokkal tarkított. A lelki táplá-
lékként szolgáló gondolatok négy pontban összefoglalva
a teremtõ Isten emberek által való dícséretérõl, a Terem-
tõ megszólító szeretetérõl, a m egváltó Istenrõl és Isten
országáról szóltak a jelenlévõkhöz, Istenhez való ragasz-
kodásra buzdítva a hallgatókat.

A szervezõk reménykednek benne, hogy még lesz alkal-
muk ehhez hasonló zenés istentiszteleteket szervezni a
már hagyományos õszi zenenapok mellett.

C Csorján Barna

A vallásos nevelésrõl tartottak el-
adást a baba-mama körben Orbán
László szentjobbi református lelkész
(képünkön) és felesége, Orbán Noé-
mi pszichoterapeuta. Az édesanyák
tanácsokat kaptak gyermekeik hitbé-
li fejlõdésének elõsegítésére.

Y Istennel való kapcsolatunk révén
sebeinket gyógyíthatjuk, és az élet ne-
hézségeivel szemben egy olyan fajta
megküzdésben vehetünk részt, ahol
soha nem vagyunk egyedül.

Viktor Frankl koncentrációs tábort
megjáró és megélõ pszichiáter szerint
a vallás kedvezõ hatást fejt ki a lelki
egészség és lelki egyensúly terén, és
lehetõvé tesz egy megkapaszkodást,
védettséget a transzcendenciában, az
abszolútumban.

Szülõként gyermekünket az életre
készítjük fel. Vajon nem azt szeret-
nénk, hogy lelkileg egészséges, ki-
egyensúlyozott gyermekünk legyen,
hogy képessé váljon bátran szembe-
nézni az élet nehézségeivel, vállalja
önmagát, és ehhez álljanak a rendel-
kezésére megküzdési módok? A baj-
ban mindig kéznél lesznek imára kul-
csolt kezei, és – ha képessé válik rá –
Isten közelségének biztos tudata is.

Ha tényleg fontos neked gyermeked
hite, megtudhatod cikkünkbõl, ho-
gyan segítsd õt át az egyes hitbéli fejlõ-
dési szakaszokon.

A hit fejlõdésének szakaszai
James Fowler fejlõdéslélektannal fog-
lalkozó teológus a hitbéli fejlõdést
több szakaszra bontotta:

1. A primér, differenciálatlan hit
szakasza magzati kortól a csecsemõ-
kor végéig (egyéves korig) tart. Ekkor,
az õsbizalom állapotából kiindulva,
amelyben születésünkkor létezünk, a

magzat még egyetlen egységet alkot
az édesanyával és Istennel, vagyis
nem tudja önmagát különválasztani
tõlük. Egyéves koráig a gyermek az
édesanyjához van kötve, fokozatosan
távolodik tõle a mozgásfejlõdésével
párhuzamosan.

Milyen kötõdés alakulhat ki az õsbi-
zalomból? A kisbaba sírással fejezi ki
szükségletét (éhség, szomjúság, szere-
tetigény, stb.), belátóképesség, moz-
gás és beszédkészségek híján õ még
képtelen ellátni önmagát. Életben-
maradása tehát az édesanyjától függ.
A jelzéseire, vagyis sírására érkezõ vá-
lasz alapján alakul ki a tapasztalata ar-
ról, mennyire bízhat az életben mara-
dásában. Ha a jelzésére minden alka-
lommal biztos választ kap, és minden
sírására érkezik a segítség az édes-
anyától, megtanulja, hogy lehet bízni
a segítség érkezésében. Ha nem min-
dig érkezik meg a segítség a jelzésére,
bizonytalan kötõdési forma fog kiala-
kulni, vagyis meginog a bizalma. Ha
soha nem érkezik segítség, rezignálttá
válik, nem fog bízni abban, hogy a
próbálkozásait siker kísérheti. Egy-
éves korára, mire elkezd járni, bein-
dul a beszédfejlõdése és távolabb me-
részkedik az édesanyjától, kialakul a
gyermekben az elsõ kapcsolatának a
tapasztalata, amely minden további
kapcsolatának az alapja lesz. Istenbe

vetett bizalmának alapja is. Tehát, ne
hagyjuk sírni a babánkat! A jelzéseit
vegyük komolyan, figyeljük meg, mire
lehet szüksége és nyújtsunk neki segít-
séget! Ezzel segítjük a korai kötõdés
kialakulását, és a korának megfelelõ
hitbéli fejlõdését. Istenbe vetett bizal-
mának alapját viheti tovább ebbõl az
életszakaszból a felnõtt életébe.

2. Az intuitív, kivetítõ hit szakasza a
beszédtanulással kezdõdik és az óvo-
dás kor végéig tart. A gyermek világ-
ról való felfogását a képzetei, érzelmei
határozzák meg, vagyis a mesék vilá-
gában él. Nagyon szereti hallgatni a
mesés történeteket. Az iskolás kor
kezdetére fokozatosan jut el arra a
szintre, hogy tudja, mi az ami valóban
megtörténhet és mi az, ami csak a me-
sében. Halljon a gyermek minél több
mesét a szüleitõl, nagyszüleitõl! Vallá-
sos nevelés szempontjából ennek az
életkornak a feladata, hogy megtanul-
jon hinni a jó gyõzelmében, mert ezt
magával viheti a felnõtt korába is. Ez
az érzés biztonságot ad.

3. A mitikus, betû szerinti hit szaka-
szában a kisiskolások vannak. Ekkor
kezd a logikai készségük kialakulni.
Már meg tudják különböztetni a való-
ságot a képzelet világától és arra is ké-
pesek, hogy a bibliai történetek alap-
ján megfogalmazzák a saját érzelmei-
ket, megalkossák saját élményeiket. A
gyerekek az egyszerû, egyértelmû vá-
laszokat és magyarázatokat keresik
ebben az életszakaszban. Jó kapaszko-
dókat lehet ebben a hitfázisban talál-
ni. Mivel nagyon könnyen tanulják
meg szó szerint a verseket, meséket,
könnyen egy életre is memorizálhat-
ják Jézus mondatait, amelyek késõbb
erõforrásokká válnak. Ha már ekkor
megismerkedik a Bibliával a gyer-
mek, a Szentírás egy életre fontos lesz
neki. Természetesen kisiskolás kor-
ban a képes Bibliák javasoltak.

4. A szintetizáló, konvencionális hit
szakasza serdülõkortól felnõttkorig

tart. Pál Ferenc római katolikus pap
és mentálhigiénikus azt mondja,
hogy a gyermek magzati korban be-
lülrõl rugdossa az anyát, míg serdülõ-
korban kívülrõl teszi ugyanezt, hogy
addig tágítsa a világot, míg megtalál-
ja benne az önazonosságát. A lázadó
kamasz meg akarja tapasztalni az
igazságot, ezért provokál. Addig
nyegléskedik, pimaszkodik, míg ki
nem derül, hogy számára 100% biz-
tos, mi az igazság. Ezekbõl a tapaszta-
latokból alakítja ki aztán apránként
az önazonosságát. Minden errõl szól.
Minden történetben saját személyére
szóló értelmet keres, a Bibliából és a
tõlünk tanult (!) hitbõl is. Ekkor kez-
di el kialakítani saját hitbéli meggyõ-
zõdését. Azonban minél inkább rug-
dos, annál inkább szüksége van egy
tekintélyszemélyre, és akinél a sérü-
léseit helyrehozandó mindig bizton-
ságra talál. A korosztályra jellemzõ a
bandaszellem, vagyis a kamaszok
kortárscsoportban érzik jól magukat.
A tekintélyszemély (legyen az szülõ,
tanár, lelkész, nagybácsi) megfelelõ
tapintattal és akár leleményességgel
olyan kortársközösségbe terelheti,
amely referenciaszemélyként Jézust
állítja elé. (Ilyen közösség például az
Ifjúsági Keresztyén Egyesület, a re-
formátus egyháznál mûködõ fiatalok
közössége.)

5. Az individuális reflektált hit már
a felnõtt hite, a fiatal felnõtté, akinek
hirtelen nagyon sok feladata lesz,
mert ki kell alakítania életét, életpá-
lyáját, esetleg elkezd dolgozni és csalá-
dot is alapít. A pénzkeresés gondja, a
problémák megoldása, a személyes
igények kielégítése érdekében vívott
harc a vallástól való eltávolodással
járhat. A fiatal felnõttnek be kell oszta-
nia az idejét. Ha jól csinálja, meg is te-
szi, amit elvállal, magára vállal.

Itt zárnám be a kört, amely a fogan-
tatástól a gyermekkor végéig tart. Te-
hát a fiatal felnõtt saját döntése, mi-

lyen életet él. Eldönti, hogy szülõként
mit akar a gyermekének: Isten köze-
lében tartja-e õt, megkeresztelik-e a
család legkisebb tagját, legnagyobb
kincsét.

Az egyházak igazodása
a hitbeli fejlõdéshez
Minden hitközösség igazodik a hitbéli
fejlõdési szakaszokhoz, Orbán László
lelkész a református egyház álláspon-
tját ismertette. A keresztelés a szülõk
vallásos nevelés irányába történõ
döntésének a megpecsételése azzal,
hogy Isten az egyházon keresztül kife-
jezi: elfogadja a gyermeket és akit az
élet megsebez, de sebeit Õ gyógyítja. A
vallásórák játékos, életkori sajátossá-
gokhoz igazodó formában táplálják a
kicsik hitét, kis- és nagykátén megta-
nítják a vallás alapszabályait, kamasz-
korban konfirmációval erõsítik meg a
kamaszt saját hitének kialakításában.
Majd következik a házasságkötés Is-
ten áldásával.

A felsorolt fejlõdési szakaszok egy-
mást követik, egymásra épülnek. A
hitfejlõdés során el is akadhatunk.
Egyházaink, egyházi közösségünk
életébe való bekapcsolódás segíthet a
haladásban, hogy végül kikristályo-
sodjon a meggyõzõdésünk, egésszé
váljon hitünk. Az összekötõ hitnek
nevezett fiatal felnõtt kort követõ kö-
vetkezõ hitszakaszban már olyan sta-
bil lehet az ember hite, hogy az sem
tántoríthatja el, ha meglátja egyháza,
gyülekezete hibáit. Ha van a közeled-
ben, családodban ilyen bölcs, szilárd
hittel élõ rokon, érdemes hallgatni a
tanácsaira.

A vallásos nevelés a szülõk és az egy-
házak közös dolga. A lelkészházaspár
üzenete: „Saját hited, gyermeked hite
és családod hite labirintusában Isten
meg tudja mutatni az utat, csak kérjed
bátran segítségét!”

C Palczert Judit

Y Nõnapi batyus bált rendeztek a
hölgyek iránti tisztelet kifejezésére
március 9-én,  szombaton Érolasz-
iban hosszú idõ óta elõször. A bál
helyszínének az érolaszi református
egyházközség gyülekezeti terme
adott otthont.

A vendégek megérkezése után Futó
Ferencz érolaszi református lelkipász-
tor kedves szavakkal üdvözölte a je-
lenlévõket és jó szórakozást kívánt.

A hölgyek az est folyamán egy-egy szál
ajándék virágszállal büszkélkedhet-
tek. A batyus bálra mindenki hozott
valamilyen ételt, italt. Az éjszaka
további része jó hangulatban, tánccal,
beszélgetéssel, karaokeversenyekkel
zajlott. A talpalávalót Árpi Boy biztosí-
totta a szórakozni vágyók számára.

Az eseményt a Pro Érolaszi Egyesü-
let szervezte.

C Fazekas Evelin

A vallásos nevelésrõl
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Baptista zenés áhítat
G Különleges istentisztelet a székelyhídi magyar imaházban

Nõnapi batyus bált
tartottak Érolasziban

Fantasztikus hangulat a hölgyek tiszteletére tartott rendezvényen

A közel kétórás di-
csõítõ esten a kö-
zös éneklés mel-
lett számos lelki
táplálékként szol-
gáló gondolatot
hallhattak a jelen-
levõk
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A tél utolsó lefutott köreit nyögve is hisszük,
hogy a tavasz már úton van felénk. Ehhez mér-
ten igyekszünk is felkészülni, így rögtön az üdí-
tõ gyümölcsökre gondolunk. De ahogyan az az
alábbi cikkbõl is kiderül, nem rövid a gyümölcs
útja a fától az asztalunkig.

– Meséljen róla, hogy kezdõdött az elhivatottsá-
ga a gyümölcstermesztés iránt és hol tart most?
– Közel negyven éve kezdtem ezzel foglalkozni,
a szakmámból kifolyólag, agronómiát végeztem
s örököltem is ezt. Nagyon szép dolognak tar-
tom. Úgy gondoltam, hogy ebbõl meg lehet élni,
el van foglalva az ember egész évben, tudok te-
vékenykedni hétköznap, hétvégén, akár ünnep-
napokon is, ha szükséges. Nagyon szeretem.
Gyakorlatilag mindent termesztek. Szõlõt, mert
erre szakosodtam kisgazdasági szinten, s emel-
lett gyümölcsfákból van minden: meggy, cse-
resznye, kajszi- és francia barack, kisebb mennyi-
ségben alma, körte és olyan gyümölcsök, amik a
családnak szükségesek. Fontosnak tartom, hogy
legyen átfedés, legyen olyan termény is, amit el
lehet adni. Jelenleg összesen nagyjából húsz hek-
táron gazdálkodom, aminek egy része saját, egy
része bérelt terület. Ebbõl nyolc hektár viszony-
lag fiatal telepítés, a legöregebb fák nyolcévesek,
a legfiatalabban kétévesek. Az ültetvények egyik
fele Székelyhídon van a Bagolyosban, másik fele
pedig Csokalyon, ami biztonsági megfontolás-
ból alakult így. (Magyarul: ott nem lopnak.) Talaj
szempontjából Székelyhíd, Hegyközszentmiklós
és Köbölkút környéke a legkiválóbb gyümölcs-
termesztésre.
– Állami vagy uniós támogatási lehetõségek
terén mi a helyzet a mezõgazdaság ezen ága-
zatával?
– Lehetõség rengeteg van, például az
1.1.2-es pályázatok a fiatal földmûvesek-
nek. Nem nézem mindennap, hogy mi-
lyen pályázatok vannak, de figyelem a
rádió- és tévécsatornákat és így vannak
információim. A fiataloknak az internet
világában nagyon oda kell ezekre figyel-
ni, mert számtalan vállalkozásra van le-
hetõség és buta, aki nem használja ki.
Sajnos manapság egyre inkább azt lá-
tom, hogy a fiatalok semmivel sem sze-
retnek foglalkozni. Mindennap hétköz-
napi emberekkel beszélgetek és minden-

ki csak panaszkodik, hogy nincs mit csinálni,
nincs munkahely. Hát akkor teremtsem meg én
magamnak, mint magánember és találjak ki va-
lamit, amibõl meg lehet élni. Nem kell ez feltét-
lenül a mezõgazdaság legyen, de ha valami
olyat keres az ember, amibõl hosszú távon meg
lehet élni, akkor olyan vállalkozásba kell befek-
tetni, ami termel. Ez szerencsére nem jelenti azt,
hogy a gyümölcstermesztés kihalóban volna,
mert a tendencia az, hogy telepítenek, tehát nö-
vekszünk. Nagyon soká lesz annyi gyümölcsös
mint amennyi régen volt a régiónkban, Diószeg-
tõl Érmihályfalváig, de rájönnek az emberek,
hogy érdemes ezzel foglalkozni. Nagyon nagy a
befektetés, az tény, de megéri gyümölcsöst tele-
píteni. Hektáronként nagyjából ez 12 ezer euró
beruházást jelent, ami persze nagyon soká térül
vissza, és ez bizonyára sok embert elriaszt, de
ezért kell pályázni.
– Mindennapos, felkapott téma a különbözõ
szerekkel kezelt gyümölcsök problémája. Ezzel
mi a helyzet a gyümölcspiacon?
– A régi, ismert fajták azok a megbízhatóak, me-
nõk és eladhatók. Mi is rengeteget árultunk ott-
hon a háztól vagy a mezõrõl, mert a mostani
felnõtt és idõs korosztályt azok a gyümölcsok
és zöldségek érdeklik, amit háztájban termesz-
tenek. Megkérdik, meg is látják, felismerik a kü-
lönbséget az üzletlánci és a magántermelõi ter-
mék között. Az utóbbi három évet ez jellemzi. A
kezelt gyümölcsöknél naponta már tíz-húsz új
fajta jelenik meg, amiket nincs honnan ismer-
nünk, így a régi, bevált fajtákat szeretik az em-
berek – ez a jellemzõ. Viszont ha ezzel nagyban
gondolkodsz, nem tudsz betermelni egy áru-
házláncnak, mert az már belterjes gazdaságot
igényel, mert be kell telepíteni, feldolgozni,

csomagolni, felcímkézni, és úgy adni tovább.
Nálunk ez még nem terjedt el nagyon, de sajnos
elõbb-utóbb be fog következni. Azért sajnos,
mert kiszolgáltatott helyzetbe hozza a kisgaz-
dákat. Ez szerintem úgy éri meg, ha az
ültetéstõl az értékesítésig én zárom a kört, de
egy áruházlánctól a terményemnek legfeljebb
feleakkora árát kapom vissza, mint amennyit
valóban ér. Ezt úgy lehetne megoldani, ha len-
ne érdekvédelmi szervezet: mindenki ismerné
az önköltségi árat, el lehetne dönteni, hogy
mennyi profitot akarunk hozni, és együtt el le-
hetne indulni egy irányba. Amíg ez nem alakul
ki, mi kistermelõk veszett emberek vagyunk.
– Vannak olyan betegségek vagy kártevõk, amik
az elmúlt öt évben jelentek meg vagy jelentõs
kárt okoztak?
– Sajnos nagyon nagyon sok, és nehéz tartani a
lépést velük. Én tanultam, amit tanultam, de
igyekszem is mindig utána olvasni, érdeklõdni.
Ami mostanában szinte fajtától függetlenül
olyan ötvenszázalékos pusztítást végez az a
moniliózis. Ez egy gombás betegség, amibõl a ta-
nulmányaim idején még csak egy volt, mostmár
háromféle van (ág-, virág-, levélmoniliózis), és
virágzáskor támad. Az utóbbi négy-öt évben ko-
moly gondot okozott. Vannak olyan kártevõk,
amelyekbõl tíz éve volt egy-kettõ, mostmár ezré-
vel vannak, és nem tudunk ellenük védekezni.
Például az almánál a bundás bogár, amit négy-öt-
szöri permetezéssel nem tudtuk megoldani, vé-
gül vízcsapdával tudtuk eltüntetni. Ezenkívül a
levéltetvek is nagyon nyomulnak, sûrûn kell el-
lenük védekezni. Az is nagy gondot jelent, hogy
az utcákon ágaskodó fákra nem visel gondot
senki, még az se, akinek a háza elõtt vannak sa-
ját fái. Ezek betegséghordozók, csakúgy mintha

én megfázva kimennék a piacra, és tele-
köhögném a tömeget. Az utcai gyümölcs-
fák is hordoznak gombákat, a spórákat
viszi a szél, és nem elég, ha csak mi, na-
gyobb termesztõk védekezünk. Végsõso-
ron mindennek a nyitja a tapasztalat. Mi-
lyen fajtát ültessek, mit mivel tudok ke-
zelni, még egy olyan termelõvel sem ta-
lálkoztam, aki mindent könyvbõl tanult
volna. Ez olyan mint a gyermeknevelés.
– A szélsõséges idõjárás, a klímaválto-
zás hatásai is sok bosszúságot okoznak,
ha jól tudom...

– Így van. Borzasztóan sújtja a gyümölcsfákat ez
a teljesen kiszámíthatatlan, elõreláthatatlan idõ-
járás. A gyümölcstermesztésben minden erre
van bízva, de a rend teljesen felborult. Sajnos tel-
jesen fejreállt az Érmellék régi idõjárási rendsze-
re, amihez a alkalmazkodtak és ki voltak te-
nyésztve a gyümölcsfajok. A múlt évrõl tudok be-
szélni: a tavaly öt hektár barackból semmit nem
tudtam betakarítani, mert mind egy szálig lefa-
gyott a termés, emlékszem, pontosan Húsvétkor.
Ez az év megint hasonlóan indul, az elmúlt idõ-
szakban többször is narancssárga vészjelzést ka-
pott Románia nyugati része, havazást, havasesõt
jeleztek elõre, mínusz 4–6 fokokkal. Ahogy a kaj-
szirügyeket elnéztem, az elsõ hideg hétvégén 30
százaléka odalett, a másodikon megint legalább
ennyire becsülöm a kárt, ha nem többre. Az el-
múlt négy-öt évben a szélsõséges hõség, csapa-
dékhiányos idõszakok is gyakoriak, de ezek el-
len öntözéssel lehet védekezni.
– A gépesítésnek mennyire sikerült betörnie a
gyümölcsösökbe? Hol tart ez manapság?
– Gépesítés nélkül alapjában véve nem lehet
meglenni, de mindenkihez annyira tör be,
amennyire az illetõ gazda engedi. Például a ta-
lajmunkálatokat szinte bármivel meg lehet ol-
dani, viszont a permetezésnél minden fázisnak
megvannak a saját gépei, így egy gyümölcster-
mesztõnek elképzelhetetlen, hogy ne legyen
megfelelõ technológiája a termeléshez. Én pél-
dául, amennyire csak lehet, maradtam a hagyo-
mányos megoldásoknál, nem ultramodernizál-
tam. A legalapvetõbb gépek megvannak, de
minden egyéb munka elvégzése kézzel törté-
nik. Látszik most is az ujjamon, hogy a metszés
ideje van. A levágott gallyat is kézzel hordjuk ki
és vágjuk össze. Ha szuperintenzív gazdálko-
dást akar valaki, ahhoz már komoly géppark
kell meg hatalmas beruházások, jégháló, ma-
dárháló, ilyen finomságok. Ez nálunk még nem
jellemzõ, én sem gondolkodom ilyesmiben, de
nem is akarok.
– Lesz a családban, aki tovább viszi ezt a szép
foglalkozást?
– Ezt, amit létrehoztam nem csak magamnak csi-
náltam, úgyhogy muszáj, és lesz is, aki folytassa.
Ez éltet engem. Gyakorlatilag nincs miért foglal-
kozzak vele, de azt sem lehet, hogy mindennap
horgásszak, tévézzek. Ez egy jó fizikai fáradtság.

C Bíró Orsolya

Y Saját magamon és környezetemben is
megfigyeltem, lényegesen kevés folyadékot
fogyasztunk. Az emberi test majdnem 70 szá-
zalékát víz képezi, a folyadékszükségletünk-
nek megfelelõen két liter folyadék bevitelre
lenne szükségünk naponta.

E témakört körüljárva több véleményt is fi-
gyelembe vettem. Az egyik: „Az emberi test
tudja, mennyi folyadékra van szüksége ennek
megfelelõen jelentkezik a szomjúságérzés.
Eddig is fennmaradt az emberiség anélkül is,
hogy figyelték volna a folyadékbevitelüket.”
Valószínûleg ennek az elgondolásnak is meg-
van a maga alapja, de érvényes-e ez most is,
amikor folyton a rohanó életmód jelenségébe
ütközünk? Sokszor észrevehetjük magunkon
is, hogy már délután van, és még egy korty vi-
zet sem ittunk, mert siettem az egyetemre,
munkába stb., s nagy elfoglaltságunban
mondhatni inni sincs idõnk. Másik
megközelítés: „A szervezetünk csak akkor tud
megfelelõképpen mûködni, ha elegendõ fo-
lyadékot biztosítunk számára, ezért oda kell
figyelnünk, hogy rendszeresen igyunk. Ha
megyünk valahova, fõleg ha meleg van, lehe-
tõleg mindig legyen nálunk egy kis üveg víz.”

A folyadékhiány okozta tünetek

Ha nem jutunk elég folyadékhoz, számtalan
tünetet produkál a testünk. Ezek közül most
néhányat kiemelnék: száraz bõr (Nem is
gondolnánk, milyen sok esetben egyszerû-
en a túl kevés víz fogyasztása áll a bõrszá-
razság hátterében. Vízre ugyanis szüksége
van a bõrnek, hogy megfelelõ szinten tartsa
a keringését, és így hatékonyan tudjon rege-
nerálódni. Kenhetünk akármennyi testápo-
lót a bõrre, ha a belsõ hidratáltság hiányzik,
nem lesz eredménye a krémezésnek sem.);
fáradtság; karikás szem; székrekedés; fejfá-
jás, szédülés.

Néhány további érv, amiért érdemes vizet
fogyasztani: csontjaink több mint felét is víz
alkotja, és az egészséges csontsejtek képzé-
séhez is kell; mivel a vízbevitel hatására
megindul a nyirokkeringés, vízivással a fáj-
dalom is csökkenthetõ; a méreganyagok
eltávolítása a vesén és a beleken keresztül is
zajlik; csökkenti az ízületi fájdalmat és véd a
kopás ellen is; a víz biztositja a megfelelõ
elektromos mûködést agyunk és idegrend-
szerünk számára.

Víz versus üdítõitalok

A vizsgálati alanyok közül a naponta leg-
alább két pohárnyi vagy annál is több cukro-
zott üdítõitalt elfogyasztók esélye a cukorbe-
tegség kifejlõdésére 24 százalékkal növeke-
dett azokéhoz képest, akik csak ritkán ittak
hasonló leveleket. Fontos megfigyelés, hogy
cukormentes üdítõk vagy természetes na-
rancs- és citrancs- (grapefruit) lék bármilyen
mennyiségû fogyasztása sem tette gyakorib-
bá a cukorbetegséget.

Miért igyunk inkább
ásványvizet a csapvíz helyett?
Elsõsorban az állandó összetétel és a fertõt-
lenítõ eljárások hiánya miatt. De ez nem azt
jelenti, hogy a csapvíz káros, és az ásvány-
vizek minden fajtája minden mennyiség-
ben, kontroll nélkül fogyasztható. Az vi-
szont tény, hogy a tisztított csapvízben ke-
vesebb a hasznos összetevõ a tisztítási fo-
lyamat miatt, mint bármilyen palackozott
ásványvízben.

C Mészáros Klaudia

Tudnivalók
horgászoknak
Y Az idei évben az Érre érvényes horgászati tilalamak a
következõképpen alakulnak: csukára március 25-ig,
egyébb halfajtákra április 8. és június 6. között érvényes.
Aki mindezek ellenére szeretne ennek a szenvedélyének
hódolni, az megteheti ezt a következõ tavakon: Diószeg,
Keresztúr (Bolcas), Fegyvernek, valamint Les. Természe-
tesen elõbb ki kell fizetni egy 75 lejes illetéket, mely csak
ezekre a tavakra érvényes. Sajnos a tavalyi év megritkí-
totta a halállományt. Igaz, hogy tömeges halpusztulást
nem tapasztaltak, bár a lecsökkent vízszint visszaszorí-
totta a halak életterét, de azok a gödrökben, mélyedé-
sekben átvészelték az aszályos idõszakot. Az igazi kár a
szárazra került ikrák pusztulásának köszönhetõ. A jelen-
legi vízállás megfelelõ a halak szaporodásához. Idén a
következõ horgászengedélyárak érvényesek március
31-ig az Ér folyóra: nyugdíjasok számára 40 lej, tanulók,
egyetemisták 50 lej, felnõtteknek 70 lej. Április 1-jétõl
minden kategória ára emelkedik 10 lejjel. A fentebb fel-
sorolt tavakon 80 lej az engedély. Befejezésként meg-
tudtuk, hogy a tavalyi év folyamán minden tóba betele-
pítettek egy-egy tonna halat, valamint március–április
hónap folyamán még egy-egy tonna hal betelepítésével
örvendeztetik meg a pecásokat.

C Béres Imre

Miért iszunk kevés folyadékot?

„Ez egy jó fizikai fáradtság”
G Minden a gyümölcstermesztésrõl, elsõ kézbõl, Vasadi József székelyhídi agrármérnöktõl



Y 2013. március88 Ér hang ja
G

Székelyhíd
Város
Polgármesteri
Hivatala

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

Y Lapterv és tördelés: E. Y Munkatársak: Bede Mária, Béres Angéla, Béres Imre, Béres Jutka-Renáta, Bíró Orsolya,
Fazekas Evelin, Fekete Katalin, Hevesi Zoltán, Mészáros Klaudia, Palczert Judit

Szerkesztõség elérhetõsége: 417435 Sãcueni str. Kazinczy Ferenc nr. 5/B.,
e-mail: erhangja1@gmail.com, honlap: www.erhangja.ro

Ér hang ja
G

Minõsít a jó ügyben
való fáradozás
G Erdõdi Endre életével bizonyítja a papi elhivatást

Elõzõ számunk kereszt-
rejvényének megfejtõi közül

könyvet nyert:
Adonyi Károly (Érköbölkút),

Deák Imre (Székelyhíd),
Kaszonyi Beáta (Érköbölkút)

Y Gondolkozott már el valaki azon,
hogy mi a sorsa egy, az út szélen elha-
gyott, kerékdísznek? Persze, egy so-
fõr a bosszankodáson kívül másra
nem gondol, viszont van olyan, aki-
nek szebbé teszi a napját ha rátalal-
hat egy ilyen dekorációra. Ilyen pél-
dául városunk egyik lakosa, Buzás At-
tila, a Petõfi-líceum X. B osztályos ta-
nulója (képünkön). Tíz év alatt mint-
egy kétszázötven darab kerékdísz-
tárcsát sikerült beszereznie, különfé-
le érdekes úton-módon. Attila lelke-
sen mesélt lapunknak a gyûjtemé-
nyérõl és annak történetérõl.

Az elsõ darab, amely a tulajdonába
került, még ötéves korában, egy Ika-
rus busznak volt a díszítõeleme, de az
viszont sokáig csak virágtartóként
szolgált. Akkor még nem is gondolta,
hogy az lesz szenvedélyének az alap-
köve. Késõbb, mikor már elsõ osztá-
lyos volt, az autók iránti lelkesedése
kezdett kibontakozni, ezért próbált
beszerezni minél több autós alkatrészt
családtagoktól, szomszédoktól. Így
alakult ki, hogy dísztárcsákból akadt a
legtöbb, ami elegendõ indok volt arra,
hogy kezdje gyûjteni õket.

Különféle márkájú és típusú kerék-
díszei szinte mind más és más helyrõl
származnak. Régebben, a rossz út mi-
att, rendszeres volt, hogy a házuk elõtt
talált rájuk, de az útfelújítások után is
akad pár elvesztett darab. Van olyan
is, amelyet egy párizsi utazás során
hozott haza az utazótáskájában, ezért
pedig a ruháit kénytelen volt átpakol-
ni egy kisebb szatyorba. Németország-
ban egy körforgalomban lassított le az

apukája, hogy tudja egy szép darabbal
bõvíteni a gyûjteményt. Egy majdnem
60 kilométeres biciklitúra alkalmával,
nyolc dísztárcsát sikerült összegyûjt-
enie úgy, hogy sokat otthagyott az út
szélén, mivel nem találta õket nagyon
különlegesnek vagy nem voltak telje-
sen éppségben.

Attila elmondása szerint a számára
legkedvesebb darabok egy Iveco-, egy
SAAB- és egy régi típusú Mercedes-
dísztárcsa, amelyek krómozott fémbõl
vannak. Hogy teljes legyen a gyûjte-
mény, nagyon szeretne amerikai ke-
rékdíszeket, mivel ott szinte csak kró-
mozottakat használnak.

Tehát, ha valaki épségben elveszít
egy kerékdísztárcsát Székelyhíd kör-
nyékén, esetleg Párizsban vagy Né-
metországban, nincs kizárva az, hogy
bekerül Attilának a gyûjteményébe.

C Székely Annabella

Edzõtáborok, bemutatók és versenyek, utánpótláscsapat – a
sportfavágók román válogatottjának edzõje, Nagy Botond és ha-
zai tanítványai ebben az évben sem kímélik magukat, vállhoz
emelt baltákkal várják a megmérettetéseket.

Y Igyekszünk mindent úgy csinálni, hogy aki ide bejön az érez-
ze, hogy itt mi mûködik – mondja a szuveníreket büszkén muto-
gatva Nagy Botond, amikor belépünk a székelyhídi csapat
sajátkezûleg felépített mûhelyébe, kuckójába. A csapat saját me-
zei a 2008-as, 2009-es világbajnokságokról, német és cseh bajno-
kok autogramjai különbözõ tárgyakon, láncfûrésszel faragott
kerti dekoráció – ilyen és ehhez hasonló „apróságok” adják a
hely hangulatát, mint a nyárfaillat vagy a fejszecsapások hangja.
A város már-már szélére esõ autómósó hátánál kemény edzés fo-
lyik, amikor megérkezünk. Edzõtábor van, együtt vannak a ro-
mán válogatott tagjai, a székelyhídi, kolozsvári és aradi favágók,
illetve a székelyhídi utánpótláscsapat ifjai – épp errõl a két fontos
témáról készültünk kérdezõsködni.

A március harmadik hétvégéjén tartott edzõtábort Nagy Botond
szervezte. Mint elmondta, a válogatott számára szervezett táboro-
kat a Stihl Románia Egyesület mindig teljes egészében támogatja,
persze utófinanszírozásos alapon, mely saját befektetést és utóla-
gos elszámolást feltételez. Ezekben a táborokban nem csak a fejlõ-
désre, de a csapat építésére is lehetõség nyílik, amiért az edzõ kü-
lönösen felelõs, így nem is igazán van ideje fába csapni, hiszen edz
és szervez is egy idõben. Természetesen ennek ellenére a gyakor-
lás számára is nagyon fontos, így a kora reggeleken, munka elõtt,
és az esti órákban, munka után szán idõt az „aprításra”. Az egy
hétvégés táborokon kívûl, szerzõdésben rögzített feltétel, hogy az

évi 10–12 alkalommal megszervezett nemzeti felkészítésekbõl
legalább nyolcon jelen kell lennie. Felelevenítette a tavalyi és ta-
valy elõtti nyarakat is, amikor is az Amerikai Egyesült Államokból
érkeztek edzõk a válogatott csapatot megdolgoztatni, mely fõként
a jó kapcsolatrendszer eredménye volt.

Szokásos teendõi mellett Nagy Botond és a hazai csapat minden
tagja szó szerint nagy fába vágta a fejszéjét: idén januárban után-
pótláscsapatot indítottak. Mint megtudtuk, az ötlet abból indult,
hogy nem tudták növelni a csapat létszámát. Nagyon sokan meg-
fordultak az edzéseken újoncként, de ugyanennyien ott is hagyták
a rönköket a fizikai megterhelés miatt vagy azért, mert rájöttek,
hogy ebbõl a sportból nem fognak meggazdagodni. Így amellett
döntöttek, hogy a kiskorúak felé irányulnak, s itt következett is a
nagy kérdés: hogyan? „Nem tudtuk, hogyan tegyük érdekessé a fi-
atalok számára ezt az életformát, hogy ne fogják már az elején me-
nekülõre a dolgot. Motiválnunk kell úgy a szülõket mint a gyere-
keket, hogy maradjanak velünk” – fogalmazta meg a dilemmákat
a sportfavágók vezetõje. Végül az a megoldás született, hogy a szü-
lõk pénzdíjat fizetnek a gyerekek edzéseiért, amelyet a csapat tel-
jes egészében vissza is fordít a gyerekekre, hiszen hetente an-
golórákra járnak, illetve az edzésekhez szükséges faanyagot rész-
ben ebbõl biztosítják. A gyerekeket pedig igyekszenek egyre job-
ban a csapatba olvasztani, több idõt együtt tölteni velük edzések
elõtt és után, és kialakítani egy olyan szellemiséget, amely mara-
dásra bírja õket. Nagy Botond hozzátette, nagy hiányosság, hogy
Romániában nem szerveznek juniorversenyeket, hiszen a ver-
senyhelyzet, a megmérettetésre való felkészülés erõs belsõ motor-
ja minden sportolónak. „Ilyen szempontból úttörõnek számít a
kis csapat, mert utánpótlással Romániában senki nem foglalkozik.

Aradon van két-három gyerek, ha esetleg õk is beszállnának, ak-
kor már lehetne egy egész jó kis versenyt szervezni nekik itthon”
– tette hozzá reménykedve az edzõ.

A gyerekek is hasonló lelkesedéssel nyilatkoztak, tisztában van-
nak vele mennyi kitartást igénylõ munka és év áll elõttük az elsõ
komoly versenyekig. Ulici Sebastian (11 éves) elmondta a titkát:
„Nincs is más sport, amit jobban szeretek ennél.” A szülõi támoga-
tás is szóba került, Sajó Ferenc (12 éves) így nyugtázta a kérdést:
„A szüleim támogatnak, örülnek, hogy itt vagyok a csapattal,
mert ez egy komoly dolog.” Kulisszatitokként Nagy Botond azt is
elárulta, hogy a gyerekeknek maguktól nem nagyon volt bátorsá-
guk jelentkezni. Hihetetlennek tûnt számukra, hogy csak egy te-
lefonhívás az egész, így leginkább a szülõk érdeklõdtek s vitték az
ifjú jelentkezõket az elsõ edzésre. A teljesség igénye érdekében
megkérdeztük a már tapasztalt sportolókat is, mit szólnak az
utánpótlás ötletéhez? Nagy Csongor kérdésünkre így felelt: „Na-
gyon örülünk, hogy vannak. Jót tesznek a csapatlégkörnek is, és
jó látni, hogy van, aki rajtunk kívül még szereti és akarja ezt csi-
nálni. Odafigyelnek ránk nagyon, az biztos, minden mozdula-
tunkra, szavunkra, és minden házi feladatot maximális teljesít-
nek, amit Boti kioszt nekik.” Marina Cristian hozzátette: „Hihetet-
lenül ambiciózusak, nagyon motiváltak. Próbálnak tanulni és
öröm nézni, hogy dolgoznak.”

Az edzõtáborok és a számtalan bemutató, illetve az ifjú törekvõk
mellett a csapatnak oda kell figyelnie a komolyabb felkészülésre,
hiszen a rengeteg program között versenyek is szerepelnek, mint
a közeledõ országos bajnokság, amelyen aztán eldõl, hogy ki fog-
ja képviselni Romániát a németországi világbajnokságon.

C Bíró Orsolya

Felpörögnek a Stihl Timbersport csapatának láncfûrészei

K a n a p é

Sokan jöttunk már hazafelé Nagyvá-
radról alkalmival. Akinek viszont
egyszer szerencséje volt/van találkoz-
ni Erdõdi Endre csokalyi görög kato-
likus plébánossal, többet nem felejti
el õt, a papot, az embert.

– Hogyan indult a pályafutása?
– A nagyváradi Sinteza-líceum elvég-
zése után gépészmérnöki szakra je-
lentkeztem és jutottam is be. Két és fél
év után váltottam teológiára, hisz
mindig is jobban érdekelt a gépek mû-
ködésénél az EMBER, a céljai, a mûkö-
dése és a hivatása. Mindig, akarva-aka-
ratlanul közösséget szerveztem, s köz-
ben figyeltem az embereket, honnan
jöttek, merre tartanak, s eközben mi
zajlik le bennük. A vallással is érdeke-
sen indult a kapcsolatom, hisz életem
elsõ szakaszában a gyermeki hit veze-
relt, ez késõbb átváltozott egy dacos
ateizmussá, amelybõl is a Jóisten veze-
tett át az értelmes hit útjára. Ekkor tör-
tént meg, hogy otthagyva gépeket és
mechanikát, érezve azt hogy én nem
erre teremtettem, nem ez az én vilá-
gom, elkezdtem teológiát tanulni
elõbb Nagyváradon, majd külföldön
és befejezve a Babeº–Bolyai egyete-
men. Éreztem, hogy jó úton járok hisz
ha emberekkel tudtam foglalkozni,
akkor nyugodtam meg igazán, akkor
leltem meg az igazi helyemet.
– Mit tekint a papi szolgálata lénye-
gének, vezérfonalának?

– Lelkipásztorként teljesedett be iga-
zán az emberekért való tenniakará-
som. Embertársainkért annyit tehe-
tünk, amennyi a hit, az áldozatkész-
ség, valamint a szabadító Istennel va-
ló együttmûködés az életünkben. Az
embernek (akár papként is) az igazsá-
got kell keresnie legjobb tudása és lel-
kiismerete szerint. Ezt az igazságot
nem elég csak keresni, de meg is kell
élni a tettek szintjén. Életünkben az,
ami igazán számít, az a megtett törek-
vés, a kínlódás, a jó ügyben való fára-
dozás mértéke minõsíti az embert, de
ezt igazán csak az Isten képes megítél-
ni. A mindennapi munkához is kell Is-
ten ereje, hogy ne csak az elmondotta-
kat lássam, hanem a valóst is a szava-
kon, tényeken túl, mert a valóságot is
csak Isten segítségével láthatjuk meg.

A pap arra van hivatva, hogy az Úr Jé-
zussal együtt feláldozza magát. Ha ezt
a hivatást a családja megérti és tudato-
san felvállalja ennek egy részét, akkor
a pap megkaphatja a legnagyobb ál-
dást életében. Ha az Isten velem vagy
általam valami jót tett, akkor már ez-
zel is bizonyítja létét. Egyetlen kritéri-
um van csak: az igazság. A mai életben
sok mindent meg kell tennünk, sok
mindenre oda kell figyelnünk, ezzel
életünk egy káosszá változik. Ebbe a
káoszba nyúl bele Isten, és segít abban
hogy keressük és éljük is meg az iga-
zat, azt az igazat, amit legjobb lelkiis-
meretünk szerint annak tartunk. A lel-
kiismeret nem egy érzelmi aktus, ha-
nem egy értelmi valóság, egy kegye-
lemtõl megvilágosított értelmi aktus.
Sokat segíthet még a lelkiismeret is.
Igaz, hogy ezt el lehet hallgattatni, fél-
re lehet vezetni, de csak egy idõre. Vál-
sághelyzetekben és legmarkánsabban
a halál pillanatában azonban elemi
erõvel tör elõ mindenkibõl.
– Versírással is foglalkozik...
– Igen, de ma már egyre ritkábban. Az
egymás mellé odavetett rímek még
nem igazi versek, az igazi versek nagy
szenvedésekbõl születtek. A versírás
olyan folyamat, melynek során az ál-
talam megélt lelkiállapotot átadom az
olvasónak. Ha igazán jól sikerül ezt a
feladatot megoldani, akkor az olvasó-
ban egy életérzés fogalmazódik meg.

C Béres Imre

A kerékdísztárcsák
szenvedélyes gyûjtõje
G Egyedi gyûjtemény tulajdonosa a székelyhídi diák
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